
Nd. 423. Frumvarp til laga
um breyting á hreppamörkum Borgar- og Stafholtstungnahreppa o. fl.

Flm.: Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Hreppamörkum Borgar- og Stafholtstungnahreppa skal breytt sem hér segir:
Frá mótum Gljúfurár og Litluár skal Litlaá ráða m örkum eftir Grímsdal og það- 

an lautin milli Vikrafells og Lambafells i Vikravatn, en ú r vatninu skulu m örk þess- 
ara hreppa vera núverandi hreppam örk Norðurárdals- og Stafholtstungnahreppa, að 
sýslumörkum Mýrasýslu og Dalasýslu, þannig að afréttarland Borgarhrepps sam- 
kvæmt landam erkjabréfi 2. nóv. 1920, svo og Staðartungu- og Grisartungulönd, verði 
innan takm arka Borgarhrepps.

2. gr.
Innan 7 ára frá því, er lög þessi öðlast gildi, er hreppsnefnd Borgarhrepps skylt 

að hafa komið upp fjárheldri girðingu ú r Vikravatni meðfram Litluá í skógræktar- 
girðingu ríkisins um Sauðhússkóg í Stafholtstungum, án framlags á móti af hálfu 
Stafholtstungnahrepps.

Ef girðing þessi verður ekki komin upp á tilsettum  tíma, getur hreppsnefnd Staf- 
holtstungnahrepps látið setja hana upp á kostnað Borgarhrepps.

Nú rís ágreiningur um, hvort girðingin geti talizt fjárheld, eða út af kostnaðar- 
reikningi fyrir framkvæmdum af hálfu Stafholtstungnahrepps samkvæmt þessari 
grein, og skulu þá þ rír óvilhallir, dómkvaddir menn skera úr.

Kostnað af viðhaldi og endurbótum girðingar þessarar skal Borgarhreppur bera 
að % hlutum  og Stafholtstungnahreppur að Vz hluta.

Nú rís ágreiningur milli hreppanna um nauðsyn eða framkvæmd viðhalds eða 
endurbóta á girðingunum, og skal þá sýslum aður fela óvilhöllum m anni að skera úr 
þeim ágreiningi og, ef með þarf, annast framkvæmdina.

3. gr.
Borgarhreppur greiðir Stafholtstungnahreppi bætur eftir mati fyrir missi tekna 

af jörðinni Grísartungu.
Mati þessu má skjóta til yfirmats, ef annar hvor aðila vill ekki við það una. Hvort 

tveggja matið skal framkvæmt, eftir því sem við verður komið, i samræmi við reglur 
þær, er um eignarnám gilda samkv. lögum nr. 61 frá 1917.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1943.



G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt að beiðni hreppsnefndar Borgarhrepps og undangengnu 

samþykki sýslunefndar Mýrasýslu, eins og eftirfarandi bréf sýnir.
Við u nd irritað ir: Sýslunefndarinaður og hreppsnefndarm enn Borgarhrepps, 

skorum  hér með á alþingism ann M ýramanna að flytja nii þegar á yfirstandandi 
Alþingi frum varp það, sem hér liggur fyrir, um hreppam arkabreytingu milli Borg- 
arhrepps og Stafholtstungnahrepps.

Mál þetta hefur fengið þann undirbúning, sem hér segir — og meðfylgjandi 
fundargerðir sýna — :

Tillaga um  áform aðar breytingar var borin fram  á sýslufundi M ýrasýslu vorið 
1939, eftir beiðni hreppsnefndar Borgarhrepps.1) En þar sem sum ir sýslunefndar- 
menn höfðu ekki kynnt sér fyllilega allar aðstæður, og fulltrúi Stafholtstungna- 
hrepps taldi, að ekki hefðu fram  farið nægar sam kom ulagstilraunir milli lilutað- 
eigandi hreppa, fól sýslunefndin oddvita sínum að boða hreppsnefndir téðra hreppa 
á sameiginlegan fund og leita samkomulags með þeim um mál þetta.

Fundur þessi var haldinn að Svignaskarði 28. apríl 1940, en ekkert sain- 
komulag náðist. Á sýslufundi Mýrasýslu, sem settur var í Borgarnesi 6. maí s. á., 
var mál þetta tekið fyrir að nýju og sett í nefnd. Nefndin skilaði áliti, sem var í 
fullu samræmi við kröfur Borghreppinga, og var borið undir atkvæði fundarins 
og sam þykkt rneð 8:1 atkvæði, sem var sýslunefndarm aður Stafholtstungna- 
hrepps.2)

Af fram ansögðu má ljóslega sjá, að mál þetta var vandlega íhugað áður en 
gengið var til atkvæða, og niðurstaða sú, er nefndarm enn kom ust að eftir ná- 
kvæma yfirvegun, ætti að vera trygg sönnun fyrir því, að hér sé um sanngirnis- 
kröfu að ræða, þar sem í sýslunefndinni eiga sæti þ jóðkunnir m erkismenn, og 
mörgum þeirra verið falin ýmis vandasöm trúnaðarstörf í þágu þjóðfélagsins. 
Vonum við því fastlega, að hið háa Alþingi laki þá réttu  afstöðu til þessa máls og 
geri frum varp þetta að lögum.

Gufuá, 21. febr. 1942. 
í hreppsnefnd Borgarhrepps:

Guðm undur Ásmundsson (sýslunefndarm aður).
Ólafur Ólafsson, oddviti. E inar Sigurðsson.

Sigurmon Símonsson. Guðm. Jónsson.

Til hr. aljnngism anns B jarna Ásgeirssonar.

Ákvæðinu um girðingarskyldu Borgarhrepps hefur flutningsm aður frv. bætt 
í það, með því að búendum  í Stafholtstunguin er mikil nauðsyn á að fá hana til 
varnar því, að afréttarféð renni h indrunarlaust niður í byggðina, sem rnjög hefur 
á borið, einkum eftir að Grísartunga lagðist í eyði og land hennar var ekki lengur 
varið. Er ekki nema sanngjarnt, að Borgarhreppur annist uppsetningu girðingar 
þessarar, ef hann fær það vald yfir afréttarlöndum  þessum, sem hér er farið frani 
á. Hins vegar tel ég rétt, að Stafholtstungnahreppur taki þátt í viðhaldi girðingar- 
innar. Hér hagar svo til, að meginhluti fjalllendis Borgarhrepps, sem j)ó er hans 
eigin eign og liggur beint upp af byggð hreppsins, er innan Stafholtstungnahrepps. 
Land það, sem legðist til umdæmis Borgarhrepps með hreppam arkabreytingu 
þeirri, sem hér er farið fram  á, er afréttarland Borgarhrepps, og í eigu hans og 
hreppsbúa, nerna eyðijörðin Grísartunga, sem er kirkjueign og liggur inn í afrétt- 
inn, og erU litlar líkur á, að hún  byggist aftur.

Meðfylgjandi uppdráttur skýrir nokkuð afstöðu lireppa þeirra, er hér eiga 
h lu t að máli, til landsvæðis þessa.

Nánar í framsögu.

1) Sjá sj’slufundargerð 1939, mál 24 og 46. — 2) Sjá sýslufundargerð 1940, mál 31 og 43.



X  — Borgarhreppur.
XX — Grísartunguland (eyö ib ý li)  í S taflioltstungnalireppi. 

XXX =  Afréttarland Borgarhrepps í Stafholtstungnahreppi.


