
Ed. 342. Nefndarálit
uin frv. til 1. um  sölu á spildu úr N eslandi í Selvogi.

Frá m inn i hluta landbúnaðarnefndar.
Svo sem  skýrt er frá í greinargerðinni, var l'rv. sam h ljóða  því, er hér liggur  

fyrir, f lu tt  á A lþingi 1941. Málið h laut þá athugun í landbúnaðarn. beggja  deilda,  
og k lo fn u ðu  nefndirnar báðar. Ý m iss  konar fróð le ik  um m álið  er að f in n a  í nál.  
frá því þingi, sérstaklega í áliti meiri hluta landbúnaðarn. Nd. (Alþt. 1941. A. 
þskj. 233.)  ̂ . . . .

Frv. he im ilar  sölu á nokkrum  hluta þess  lands í Selvogi, sem  nú er friðað vegna  
sandgræðslu  og landvarna þar. í greinargerðinn i er sú ástæ ða sérstaklega  færð  
fyrir  sö lunni,  að b óndinn  í Nesi í Selvogi hafi  verið beittur órétti, þá er takm örk  
hins friðaða lands voru á s inum  tim a ákveðin . Hafi hann orðið  fyr ir  m ik lu  tjóni  
af þessu m  sökurn, og heri að hæta tjón ið  m eð þvi að selja hon um  hluta af h inu  
fr iðaða  landi.

Þ v í er jafnfram t slegið lostu  í greinargerðinni, að sandgræ ðslustarfinu  stafi  
ekki hætta af því að taka landið úr friðun.

Undirritaðir leggja ekki dóm  á það hér, hvort bæta þurfi b óndan um  í Nesi  
tjón, er hann hafi orðið  fvrir vegna sandgra’ðslunnar í Selvogi, enda te ljum  það  
ekki aðalatriði i þessu ináli. Sandgræðslan og vörn  ny tja land sin s  þarna er í okkar  
augum  það, er ö llu máli skiptir. Við teljum, að það eitt eig'i að ráða ör lögum  þessa  
frv., hvort sala landsins geti orðið hættuleg sandgræðslu  og landvarnarstarfinu eða  
eigi. Þótt við séum ekki kunnugir  i Selvogi, þekk jum  við  þá eyðilegg ingu, sem  
stafað hefur  af sandfok i þar. Við vitum, að á sandgra'ðslunni getur það oltið, hvort  
blóm leg  hyggð verður i Selvogi fram vegis  eða hann leggst í evði. Og því fer fjarri, 
að við teljum hættulaust að taka land úr friðun þarna og selja til beitar og annarra  
búnota. Stvðst það álit okkar við skoðanir  ým issa  þeirra, er dóm bærastir  verða að 
teljast í þessum  efnum .

Látum við fv lgja  sem l'ylgiskjal I. afrit af áliti sandgræðslustjóra  frá 28. f. m. 
og fv lg isk ja l  TI. afrit af skjali, er ý insir  íhúar Selvogs, m eð hreppstjóra og hrepjis- 
ncfndaroddvita  í fararbroddi, hafa sent Alþingi í s. 1. inánuði.

Samkv. fram ansögðu  leggjum við til, að frv. verði fellt.
Alþingi, 4. fehr. 1943.

Páll H erm annsson , H. G uðm undsson.  
form., frsm.

Fylgiskjal 1.
„Frum varp til laga uin sölu á spiklu úr Neslandi i Selvogi", hefur mér verið  

sent til um sagnar af landhúnaðarnefnd efri deildar.
F rum varpið  og greinargerð þess hef ég lesið. í niðurlagi greinargerðarinnar  

stendur: „Þvi skal hér hætt við, að Guðmundi Jónssyn i,  bónda i N esi, er enn sem  fyrr  
hið  m esta  áhugam ál að fá nokkra rétting inála sinna m eð  sam þykkt frum varps þess, 
sem hér er flutt .“

Er hér látið skína í, að G. J. hal'i verið beittur órétti og því leiti hann til A lþingis  
til þess að fá hlut sinn réttan.

Kemur greinilega í ljós, að ég hafi beitt G. J. órétti, en því neita ég, þó að ég gæti 
ekki fallizt á að girða þá leið, sem hann vildi.

Á grein ingurinn  m illi  inín og G. ,T. var af því, að ekki var hentugt að girða sand- 
græ ðslugirð ingu þar, sem hann taldi hentugt sér fyrir  hagagirðingu, og héll  hvor fast 
við sinn hhit.



14. okt. 1933 ritaði Magmis Torfason sýs lu m aðu r  Ái’nessýs lu  eftirfaramli hréf:
„Flestuni niun nú vera kunnugt, að meiri hluti Iivggðar í Selvogi er upphlásin  

sandauðn. Sótti sandhafið  að vestan frá V íðisandi yl’ir Vogsós, er hann var uppi, 
vfir  Strandarland og austur i Selvog, en að austan alla leið frá Ölfusá vestur með  
bvggð í Selvogi.

Árið 1928 var hafizt handa og hið uppblásna Strandarland girt og grætt, en sjávar-  
garður h lað in n  á kanipi. Hefur landfriðun þessi gefizt svo vel, að nú eru i girðing-  
unni slegnir á annað hundrað hestar. og 'andið grær óðfluga  ár frá ári, og niá því 
búast við, að það verði fullgra'tt uin .miðja öld, enda vottar ekki lengur fvrir  
sandfoki.

Hins vegar he ldur sand fok ið  að austan áfram  að skemnia byggðina. Er allt l'lai- 
lendið m eð sjó austan frá Ö lfusá og út að N estún um  eitt sandhaf. Að vísu  er tals- 
verður gróður m eð sjónum , en ofan til eru víðir sandgárar, er nú sa'kja upp Selvogs-  
heiði. Brýtur þar he ið ina  ár af ári, en sand fok ið  sækir up]i á við og kæfir alla grasrót 
og er nú k om ið  langle ið ina  upp að K vennagönguhóhtin , cn þar hallar norður af  
heiðinni. Er sýnilegt, að nái sandhafið  að kom ast  upp hallann, m undi það á fám  ár- 
um eyða  öllu graslendi, eigi aðeins þar norður af up]i að H eið in  há, heldur til 
heggja hliða, og þar m eð leggja Iand Vogsósa, Hlíðar og Stakkavíkur austan Hlíðar- 
vatns í auðn, en hins vegar niundi bílvegur austur í Ö lfus takast af m eð öllu. En  
kæm i til þess, vrði lítt bvggilegt í Selvogi, í stað þess að jiar eru nú öll efni til 
hagsællar bj’ggðar, ba’ði til lands og sjávar.

Fyrir  þessar sakir levfi  ég mér að fara þess á leit, að aðalb lásturssvæ ðið  að 
Selvogsheiði verði nú þegar girt og friðað sam kvæ m t 3. gr. laga um  sandgræðslu,  
45/1923.

Efa ég ekki, að hæði sýsla, hre])par og einstakir eigendur niundu leggja hér 
nokkuð af ínörkum , en sérstaklega va’ri Strandarkirkju skylt  að stvðja  hér að, 
þar sem hennar löndum  er svo m jög  ha’tt.

Afrit a f  bréfi þessu sendi ég hreppsnefnd og hreppstjóra í Selvogi, sandgræðslu-  
stjóra, B únaðarfélagi Islands, F isk ive iða fé lag i  ís land s og d óm sm álaráðu neytinu  
og fel háttvirtu ráðunevti  m álið  til skjótrar og góðrar fvrirgreiðslu .

N'irðingarfyllst.
Skrifstofu  A rnessýs lu , 14. okt. 1933.

(S ign ) Magmis Torfason."
Það er augljóst af bréfi þessu og allri framkoniu M agnúsar T orfasonar  sýslu-  

nianns, að það, sem fyrir honum  vakti, var sandgra’ðs lugirð ing  til vcrndar byggð  
og gróðurlendi í Selvogi austan H líðarvatns, og var honuin Ijós hætlan af „sand-  
hafinu að au stan“ . Mér varð ljós sandfokshæ ttan  austan frá á Selvog, og vildi því 
í öndverðu taka fyrir aðalsan d fok ssvæ ðið  i N eslandi,  vestur fvrir það, sem sand-  
urinn var kon iinn  þá, heim  að túngörðum  í Nesi og til sjávar við Nesvita, en þvi 
m iður var skilið  eftir sandsvæði vestan sandgræðslugirð ingarinnar, sem sett var  
frá H ellisþúfu að Nesvita. Sandfok l'rá þessu ógirta svæði hefur s íðan  borizt vestur,  
27. og 28. febrúar 1941 gekk sandur í norðanroki v f ir  Nestún, og s íðast liðið vor  
(1942) barst m ikill  sandur á túnin í „M iðvog in um “ og uían garða alla leið vestur í 
Strandargirðingu. Náðu þá sand fok ssvæ ðin  sam an á l itlum  kafla, og vofir  sand-  
hættan af N eslandi y fir  túnum  og byggð í Selvogi. Verður það mál sent Búnaðar-  
félagi Islands til a thugunar og úrhóta, shr. 14. gr. laga um  sandgræðslu  og heft-  
ingu sandfoks  frá 28. maí 1941.

Vegna þess að siimir, sem lítið þekkja til gangs þessa m áls, halda, að land- 
spilda sú, sem frum varpið  h ljóðar upp á, hafi  verið ranglega tek in  af G. J. þegar  
girt var, læt ég fy lgja  hér m eð sö lu ti lboð  frá honum  á landinu, sein h ljóðar svo.

„Ég undirritaður eigandi N estorfu nn ar  í Selvogi geri það tilboð að selja dóms-  
málaráðherra ís lands  sandinn frá Nesvita up]i í H ell isþúfu  og þaðan iim Selvogs-



heið i austui- í hreppam örk ei'tir fyrirhugaðri sandgræðslugirð ingu, en það er (s ic )  
í sjó fram að Þrívörðum , fyrir  verð, sem  óvilha ll ir  dóm kvaddir  m en n  m eta. E n n  
frem ur sku ld bind  ég m ig  til, e f  dóm kvaddir  ku n n ug ir  og óv ilha ll ir  m en n  m eta, að  
landið íniili  g irðingar m innar og h in s  keypta  sand græ ðslusvæ ðis  hafi  b lás ið  upp  
sakir o f m ik illar  beitar, m iðað  við  ekki f leira biifé en nú er á N estorfu , þ. e. 800 fjár,  
að fæ kka fé m ínu  eins  og m eð þarf, gegn bótum , er dóm kvaddir  óv ilha ll ir  m enn  
meta, enda m eti þeir, hve margt búfjár  m egi þá vera í högum .

P. t. R eykjavik , ‘27. jú n i  1935.
(S ign )  G. Jónsson .

V o tta r :
(S ign ) M agnús Torfason .
(S ign )  Gunnl. Kristm undsson."
í greinargerð frum varpsin s  segir um land það, sein G. J. v il l  fá keypt: „Það  

er útilokað, að nok k u r  m inn sta  hætta sé á uppblæstri a f þessu  landi, þó að það sé 
ekki friðað. Landið var áður örfoka, en  er nú að ka lla  gróið .“ Þetta  er ekki rétt. 
Landið er ekki nær því gróið, þó að gróður hafi  aukizt þar m ik ið  þau 7 ár, sem  
það hefur verið  friðað. Gróður þess  þolir  ekki beitarörtröð, í þv í er b und inn  m ikill  
sandur, sem  verður laus og fýkur, sé landið  ekki friðað, stækkar þá sandfok ssvæ ðið ,  
sem  sandur fýk u r  af vestur að byggð in n i  í Selvogi og san d græ ðslusvæ ðin u  á 
Slrandarlandi, fok san d sm agn ið  m argfa ldast  og hættan vex, sem  ógnar bæ jum  og grónu  
landi í Selvogi. Að ö llu  jiessu a thuguðu álít  ég ekki gerlegt að sa inþykkja  frum -  
varpið, en  legg til, að það sé fellt. N ok k u ð  var u m  m álið  ritað, er frum varpið  var  
til um ræ ðu fyrir  tveim  árum, er það skráð í A lþ ing ist ið ind um  1941, 3. hefti,  bls. 
390— 394.

H afnarfirði,  28. jan. 1943.
Gunnl. K ristm undsson.

Til  landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.
Vér undirritaðir k jósen du r Selvogshrepps ley fum  oss  hér m eð að senda hinu  

háa Alþingi be iðn i um, að sandauðn sií, er sk il in  var eftir þegar sandurinn var  
girtur frá ósum  Ö lfusár að N esvita  hér í hreppi, sé tek in  sem  fyrst  e ignarnám i og  
friðuð.

Ástæða fy  rir þessari beiðni er sem hér skal greina.
1. Guðm. Jónsson , bóndi á Nesi, er nú enn á n ý  bú inn  að senda frum varp í 

þingið um  kaup á spildu af sandgræðslunni hér i Selvogi, sem  er e ign r ík issjóðs  
og hon um  seld af Guðmundi.

Þetta er stærsta sandgræðsla  ís la n d s  og var girt 1935 og er nú  m ik ið  farin  að 
gróa. E f nú ætti að taka áðurnefnda  spildu af þessari sandgræðslu  og nota  hana  
til fjárbeitar, gera hana að sandauðn  aftur, þá er illa farið h u g m y n d  þeirra, sem  
m est ræða og rita um  friðun á gróðri landsins,  og enn frem ur þar sem þessi  um-  
talaða spilda er næst túnum  og beiti landi hreppsbúa.

2. Sandauðn sú, sem eftir var sk il in  þegar girt var, er nú farin að sýna  sig  
(þó ekki sé við  hana bæ tt).  I s íðast l iðn um  aprílm ánuði 1942 gerði hvert sand- 
veðrið eftir annað. Þá fauk hér y fir  tún og beiti land fyrir  o fan  þau og' alla leið  
út í S trandarsandgræ ðslugirðingu. Varð allt þetta land svart a f sandi, og var m okað  
m ikið  af túnunum , þó m ik ið  sé enn eftir. Þetta Jiolir enga bið, og vonuni við. að 
hið  háa A lþingi sjái n a u ð sy n  þess.



Þess skal getið, að (iiinnlaugiii' K ristnnindsson sandgræðslustjóri sá skem m dir  
þær, er urðu af sandfoki hér á síðast liðnu vori, og vitnm n við til hans.

Aður m ngetið friimvarp G uðm um lar í Nesi, sem niinnzt var á i j)ingfréttiim  
fiistudaginn lö. j). 111., segir svo, að landspilda sú, er hann vill kaupa, hafi verið  
gróið land og sé gróið land. Þetta eru hrein ósannindi,  því í jiessari um ræddu land- 
sjúldu eru fleiri hektarar sandauðn, þó m ik ið  hafi það gróið siðan það var girt, og er 
land jietta til sýnis;  jiar er hægt að finna sannleikann.

Selvogshreppi, lti. jam iar 1913.
( l 'ndirskrift  23 manna, þar á meðal hrep])stjóra og oddvita.)


