
Ed. 505. Nefndarálit [46. mál]
um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 1828. maí 1941, um sandgræðslu og heftingu
sandfoks.

Frá landbúnaðarnefnd.

Víst má telja, að landnámsmennirnir hafi, strax og þeir hófu að græða tún við
býli sín, farið að græða upp og rækta sanda. Vitna tún víða um það, þar sem þau
eru grædd upp á melhólum og sandi og þeim þeirra, sem i halla liggja, er hætt við
að brenna i þurrkavorum. Vafalaust hafa þeir þá notað töðusalla til að sá, eins og
vitað er að bændur notuðu á nítjándu öld (t. d. Jón Skúlason, Söndum).

1745 sendi konungur þrjár tunnur melfræs til Vestmannaeyja, er sáð var þar
til heftingar sandfoks, og eru það fyrstu sagnir hérlendar um tilraunir til sand-
græðslu með sáningu mels. Síðan þá hafa einstakir menn hér og þar um landið unnið
að sandgræðslu, en skipulagslaust til 1907. Við og við sendi konungur melfræ til
að sá í sand og hefta sandfok (Búðardal 1774, Sperðli 1777, Odda 1839, Reykja-
nesi 1850), og í Sauðlauksdal var reynt að hefta það með görðum. En 1907 hefst
Búnaðarfélag Íslands handa um að vinna að græðslu sanda og heftingu sandfoks,
og strax árið eftir er farið að glíma við Reykjasand á Skeiðum og þá girt fyrsta
sandgræðslugirðingin, er friðaði 265 ha lands og var 9.88 km löng. Nú er land
innan hennar mikið gróið, og Í stað þess að þurfa að leggja Reyki í auðn, eins og
allir bjuggust við kringum 1908--1910, eru nú risin upp þar 3 prýðileg nýbýli. Frá
1908 og til 1948, eða um 40 ára skeið, hafa verið girtar 400 km langar girðingar
til vörzlu á 33 landsvæðum með 50 702 ha innan girðinga, sem voru sumpart örfoka
sandar, er ógnuðu grónu landi með eyðingu, en á öðrum stöðum sandar eða land-
flæmi, sem voru að blása upp. Á þessum 40 ára starfsferli sandgræðslunnar voru
notaðar sömu aðferðirnar til að reyna að græða upp sandinn og verjast uppblæstri,
en þær voru:
1. Að friða landið og stuðla þannig að því, að það greri upp af sjálfu sér.
2. Að sa mel í landið til að binda sandinn og hefta sandfok.
3. Að setja garða, ýmislega gerða, á sandinn, þvert á stefnu sandfoksins til þess

að stöðva það.
Þessar aðferðir þóttu seinvirkar. Þær hafa þó leitt til þess, að öll þessi 33

svæði, sem girt voru fyrir 1948, eru meira eða minna gróin og sandfok á þeim
mörgum hætt og öðru landi stafar nú hvergi hætta af sandfoki og uppblæstri frá
þeim. Á sumum þeirra eru jarðir, sem áður voru komnar í eyði, byggðar á ný, eins
og á Landi og Rangárvöllum.

Árið 1948 verða tímamót i sögu sandgræðslunnar. Þá er fyrst sáð grasfræi í
sandinn og borinn á hann áburður. Var það bæði gert á Rangárvöllum og i Sauð-
lauksdal. Árið 1905 var að vísu fyrst sáð erlendu fræi, öðru en mel, Í sandbrekku
í suðvesturhorni neðri gróðrarstöðvarinnar á Akureyri, og hefur hún haldið sér
síðan. í fyrstu voru þetta tilraunir til þess að fá skorið úr, hvaða grasfrætegundir
og stofnar yxu bezt í sandinum og jafnframt hvaða áburðarskammta skyldi nota
við ræktun á sandi. Síðan hefur þessum tilraunum verið haldið áfram, og hafa þær
sýnt, að hvergi er ódýrara að rækta en í sandi. Þetta leiddi til þess, að síðast, þegar
jarðræktarlögin voru endurskoðuð, var styrkur til nýræktar hafður ~ lægri, ef
um nýrækt væri að ræða í sandi. Síðan hefur árlega verið veittur jarðræktarstyrkur á
nokkur sandgræðslutún, og 1955 var ráðizt í að rækta 100 ha, sem Austur-Eyfellingar
hugsuðu sér síðar að nota sem beitiland fyrir sauðfé. Kostnaðurinn við að girða
og rækta þessa 100 hektara á Skógasandi varð þessi:

1. Girðing, 12 km að lengd (efni) kr.
2. Grasfræ .
3. Áburður .
4. Vélavinna .
5. Mannavinna, reiknuð með Dagsbrúnartaxta ..

Alls

43132.00
60000.00
88600.00
8575.00

25525.00

kr. 225820.00
eða kr. 2258.20 pr. ha, og er um kr. 1600.00 af því kostnaður við ræktunina, en kr.
658.00 við girðinguna, hvort tveggja miðað við ha. Á þessa ræktun og girðingu var
greiddur styrkur eftir jarðræktarlögum, og nam hann kr. 105800.00 alls, og hefur
það því kostað bóndann nálægt kr. 1200.00 að fá hektaranum á Skógasandi breytt
i tún.

Frumvarp það, er hér liggur fyrir, gerir ráð fyrir þvi, að sandgræðalan geti
tekið land til uppgræðslu, þó að ekki stafi af því fokhætta, og skuli gilda um það
sams konar reglur hvað þátttöku í kostnaði snertir af hálfu landeiganda og hafa
gilt um foksvæðin. Öllum landsmönnum þykir ánægjulegt að sjá svartan sandinn
breytast í iðjagrænt tún, og enginn minnsti vafi er á þvi, að að því vilja menn
vinna og allir sjá, hve mikið gagn leiðir af því fyrir landið allt.



Síðan 1948 hefur 9 sandgræðslusvæðum verið bætt við og þau girt með 142.2
km langri girðingu. Stærð þeirra er 22145 ha. Allvíða eru enn svæði, sem blása
upp og grónu landi stafar hætta af, og eru 5 þeirra athuguð lauslega. Áætlað er, að
um þau þurfi 100 km langar girðingar, er mundu friða 50-60 þús. ha. Sandgræðslu-
stjóri telur, að hann hafi ekki nægilegt fé til að geta tekið fyrir og friðað þau svæði,
sem nauðsynlegt sé til að verja frekari eyðingu lands af völdum sandfoks, og eigi
hann að taka til uppgræðslu sanda og lítt grýtta mela, sem öðru landi stafi ekki
hætta af, verði til þess að koma sérstök fjárveiting. Sama gildir og, eigi að bæta við
sandgræðsluna öðrum viðfangsefnum.

Nú ér það svo, að um sandgræðslu gilda fern lög, og eru þau öll nokkuð
gömul. Lög þessi eru:
1. Lög nr. 6 15. febr. 1895, um heimild fyrir sýslunefndir til að gera samþykktir

um hindrun sandfoks og sandgræðslu.
2. Lög nr. 50 7. maí 1928, um Strandarkirkju og sandgræðslu íStrandarlandi.
3. Lög nr. 18 28. maí 1941, um sandgræðslu og heftingu sandfoks,
4. Lög nr. 76 10. nóv. 1943, um breyt. á J. nr. 18 28. maí 1941, um sandgræðslu og

heftingu sandfoks.
Mörg ákvæði þessara laga eru orðin úrelt og í algeru ósamræmi við nútíma-

framkvæmd í sandgræðslumálum. Þegar af þeirri ástæðu er því ástæða til að endur-
skoða þau og færa ákvæði þeirra Saman í ein lög, að svo miklu leyti sem rétt þætti
að halda þeim óbreyttum, en bæta að öðru leyti við og breyta þeim eftir því, sem
athugun leiddi Í ljós. Má í því sambandi benda á, að hvergi er léttara að rækta
korn né grasfræ en í sandjörð. og tala sumir um, að rétt væri að víkka út starfs-
svið sandgræðsluunar og láta hana stunda korn- og grasfrærækt.

Að öllu þessu athuguðu hefur nefndin orðið sammála um, að frumvarpið verði
afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að rikisstjórnin skipi fimm manna nefnd, er endurskoði öll lög,

er lúta að sandgræðslu, í þeim tilgangi, að lögin verði samræmd nútíma framkvæmd
sandgræðslu, og athugi möguleika á að auka starfsemi hennar, tekur deildin fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 9. maí 1957.

Páll Zóphóníasson, Sigurvin Einarsson, Sigurður 6. Ólafsson.
form., frsm. fundaskr.

Friðjón Þórðarson. F. R. Valdimarsson.


