
lid. 177. Wefndarállt

nm frv. til laga nm söln prestssetarsjarðarÍDDar Hólma i Reyðarfirði.

Frá meiri hlota allsherjarDefodar.

Frv. var flott om sölo Hólmalaods á  siðastliðou ári (þskj. 87); þó var i 
þvi frv. ráðgert að UDdaoskilja söIuddí varphólma staðarios og allmikið af heima- 
laodiaa, ef prestar siðar vildu heldor búa á Hólmom ea i Eskifjarðarkauptáui.

Frv. það, sem ná liggnr fyrir, gefar rikisstjórainni heimild til að nndan- 
skilja varphólmann og hæfilega spildu af ræktanlega landi, nærri varplandinn, 
fyrir smábýli eða litið kúabú. Þetta er gert tii þess að prestar gætn átt kost á 
að stunda búskap á Hólmnm, ef þeir æsktn þess. Litlar likur ern hinsvegar til 
þess, að prestar muni framvegis óska eftir þvi; það er siður en svo hagsmuna- 
mál fyrir prest að sitja á Hólmum, sakir fólksekln og annara örðugleika, enda 
hefir sóknarprestur staðarins nú mælt með þvi, að Eskifjarðarkanptún nái kanp- 
nm á Hólmnm, og hefir hinsvegar tryggt sér bústað i Eskifjarðarkanptúni.

Talsverðar deilur nrðn nm það á siðastliðnn þingi, hver nanðsyn væri á 
því fyrir Eskifjarðarkanptún að fá viðbótarland til ræktnnar, og því til skýringar 
birtir meiri hlnti nefndarinnar sem fylgiskjal álit hr. Pálma Einarssonar jarð- 
yrkjnráðnnants nm nanðsyn á anknnm ræktnnarframkvæmdnm í Eskiíjarðar- 
kanptúni, en það sýnir ljóslega, að kanptúninn er stór hagnaðnr i þvi að fá 
Hólmaland til ræktnnar, og ennfremnr að bein heilsuhætta stafar þar af vöutun 
landsnytja og skorti á mjólk, söknm þess hve hún er þar dýr og torfengin.

Af framanskráðum ástæðnm leggnr meiri hlnti nefndarinnar til, að frv. 
verði samþykkt breytingalaust.

Alþingi, 25. febrúar 1930..

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson,
form. og frsm. fnndaskrifari.

Magnús Gnðmnndsson. Magnús Torfason.

Fylgigkjaí.
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Reykjavík, 8. okt. 1929.

Samkvæmt tilmælnm frá hr. útgerðarmanni Ólafi Sveinssyni og hr. Páli 
Magnússyni lögfræðingi, hefi ég nndirritaðnr á s. 1. snmri kynnt mér hver nanð- 
syn væri á anknnm ræktnnarframkvæmdum í Eskifjarðarkanptúni, og rannsakað 
hver skilyrði væru fyrir hendi i næsta nmhverfi kauptúnsins til aukinna nmbóta



& þessu sviði. Þar sem þeir jafnframt hafa æskt skriflegrar umsaguar miuuar 
um þessi atriði vil jeg leitast til að verða við þeim tilmælum með eftirfylgjandi 
stuttri greiuargerð.

1. Er kauptúniuu nauðsyn að útvega sér aðstöðu til ræktunar fyrir sig 
sjálft eða einstaklinga þess?

Þau kauptún er stunda sjávarútveg sem aðalatvinnnveg hafa þörf að afla 
sér til heimilisnota á ódýran og hagkvæman hátt ýmsar landbúnaðarafurðir, 
einkum þó mjólk og garðávexti. Eins og sakir standa þá er langt frá að innan 
kauptúnsins sé hægt að fullnægja þörfum íbúanna um þessa hluti. Ibúatalan mun 
vera nær 800 manns. Leiðandi menn i heilbrigðismilum i Amerlku telja að lág- 
marksþörf hvers einstaklings sé 1 Hter mjólkur á dag. Mun mega telja hæfílega 
meðalneyzlu 1,5—2 litra á dag fyrir hvern mann. Væri að eins fullnægt þvi sem 
talið er lágmarks neyzluþörf, þyrftu Eskfírðingar að hafa 135 kýr, þeir hafa nú 
að eins 36 kýr, sem að allvernlegu leyti munu vera fóðraðar á aðkeyptu fóðri, 
þvi samkvæmt opinberum skýrslum um heyöflun hafa þeir heimaaflað að eins 
helming af þvi fóðri er þessar kýr þurfa. Þörfin fyrir aukna mjólkurnotkun er 
bæjarbúum, og einkum uppvaxandi æskulýð bæjarins, heilsufræðisleg nauðsyn, 
er verður að fullnægja á komandi irum . Leiðir til þess geta verið taldar fleiri 
en ein, t. d. aðflutningur mjólkur annað tveggja erlendrar niðursoðinnar eða 
kældrar nýmjólkur frá héruðunum nærlendis.

Niðursoðin mjólk er dýr og samsvarar vart nýmjólk að gæðum, sem 
framleidd er á staðnum.

Um aðflutning nýmjólkur yrði helzt að ræða frá »Héraði«, en flutnings- 
kostnaður myndi hækka verð mjólkurinnar um of, og verða á sumum timum 
árs erfiður eða jafnvel lítt framkvæmanlegur. Ég hygg eftir nánari samanburð, 
sem eigi skal gengið inn á hér, að hin eina rétta leið til bættrar aðstöðu um 
útvegun mjólkur, með verðlagi er gerir almenningi kleift að nota hana eftir 
þórfum, sé að kauptúnið sjálft útvegi sér og ibúum sinum aðstöðu til ræktunar, 
og framleiði sjálft þá mjólk, sem það hefir þörf fyrir, til frambúðar verður það 
tryggast, ódýrast, og á þann hátt geta þeir fengið bezta mjólk.

Það er engum vafa bundið, að ræktnn garðávaxta til heimilisnota ætti 
með góðum hagnaði að geta komið til greina með góðum árangri, ef að þvi væri 
nnnið af nægri þekkingu.

2. Ræktunarmöguleikar á Eskifirði og i næsta umhverfi kauptúnsins.
Innan kauptúnsins er eigi land er neinu nemur til ræktunar, enda mjög

grýtt og erfitt til slikra umbóta.
Þær jarðir, sem vegna legu sinnar og afstöðu til samgangna við Eskifjörð, 

gætu komið til greina fyrir kauptúnið að útvega sér eru:
1. Eskifjörður.
2. Eskifjarðarsel I.—III.
3. Hólmar.



Eskifjörðar liggur fast við kauptúnið. Tún jarðarinnar er 2,2 ha. að stærð. 
Undirlendi jarðarinnar i botni dalsins eru grónar eyrar og valllendisbakkar, nes 
með fram ánni. Ræktnnarskilyrði ern góð á landi þessn yfirleitt, en það liggnr 
fyrir nokkrnm áföllum frá ánni. Af landi jarðarinnar ern 10—12 ha. með ágæt- 
nm skilyrðnm til túnræktar og alls má telja rækthæft af landi jarðarinnar um 
30 ha. Beitiland er viðlent en alls eigi hentngt til nota fyrir stórgripi. Þessi jórð 
myndi að minn áliti aðeins geta að nokkrn leyti bætt úr landþörf Eskfirðinga, 
en að þvi leyti er rými ræktanlegs lands leyfir, er landið hentngt til útskiptingar 
i ræktunarlóðir er Ieigðar yrðn á erfðafestu. Þó yrði að leggja veg gegnum 
Iandið nm 5 km. á lengd til að hægt yrði fyrir leigjendur að yrkja landið.

Eskifjarðarsel hefir eigi það laudrými af ræktanlegn landi, að ég tel enga 
ástæðn fyrir kauptúnið að svo stöddu að gera ráðstafanir til útvegnnar á þvi landi.

Hólmar i Regðarfirði liggja 7,5 km. frá Eskifirði. Tún jarðarinnar er 8 ha. 
að stærð. Út frá túninn liggja afgirtar engjar jarðarinnar, neðan hins nýlagða 
bilvegar milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar. Stærð þeirra er fast að 200 ha. Þar 
af er ágætlega til ræktnnar fallnir 100—120 ha. Engið er samfellt mýrlendi, vot- 
lent, viðast sæmilega jarðvegsdjúpt, efriblnti landsins er þó jarðvegsgrunnnr með 
grýttn nndirlagi. Beitiland jarðarinnar er viðlent og vel fallið til nota fyrir naut- 
pening. Snmarhaga má bæta með beitiræktnn. Með fnllri ræktun jarðarinnar 
hygg ég, að á henni mætti framfleyta 75—100 kúm.

Með hliðsjón af þvi, sem að framan er ritað, leyfi ég mér að leggja til:
1. Eskifjarðarkauptún geri tilrann til að fá föst nmráð yfir Hólmnm í 

Reyðarfirði við kaup á jörðinni.
2. Að þvi feugnn geri bæjarfélagið ráðstafanir til ræktnnarframkvæmda á 

engjnm jarðarinnar við þnrknn á landinn, jarðvinnsln og sáningn til túnræktar.
3. Þegar komið er i rækt land, er geti fóðrað 25—30 kýr, stofni bæjar- 

félagið sjálft til kúabús, eða feli öðrum framkvæmd þess. Framkvæmdir viðvikj- 
andi byggingnm séu miðaðar við að búið yrði stækkað, þar til það hefði 50—75 
mjólkandi kýr. '

4. Ég vil að siðnstn ekki láta hjá liða að benda á, að ég teldi heppilegt, 
ef hægt yrði að útvega ibúnm kauptúnsins, þeim, er þess ósknðn, ræktnnarlóðir 
úr landi Eskifjarðar, sem nú er i sjálfsábúð, er leigðar yrðn á erfðafestn, með 
þeim skilmálnm, er venja er orðin að gildi nm þan lönd i kanptúnnm með svip- 
aðri aðstöðn og Eskifjörður hefir.

F. h. Búnaðarfélags Islands.

Pálmi Einarsson, 
jarðyrkjuráðunantur.


