
sþ. 546. Nefndarálit [115. mál]
um till. til þál. um rannsókn Kötlusvæðis.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin leitaði umsagnar Jöklarannsóknafélags Íslends og rannsóknaráðs rlk-
isins um þáltill. þessa. og voru báðir þessir aðilar þess hvetjandi, að reynt yrði að
rannsaka Kötlu, ef vera kynni, að með því mætti segja fyrir um gos.

Jöklarannsóknafélagið hefur staðið í sambandi við erlendan sérfræðing, sem
hefur tæki til að gera þykktarmælingar á jöklum og kanna á þann hátt, hvernig
landslagi er háttað undir. Er í ráði, að þessi erlendi sérfræðingur komi hingað á
þessu vori á vegum Jöklarannsóknaf'élagsíns til þess að rannsaka Grímsvötn i
Vatnajökli. Hefur hann gefið kost á sér án nokkurrar þóknunar, nema hvað Jökla-
rannsóknafélagið á að kosta ferðir hans og dvöl hér. Væri því mikilsvert, að þessi
erlendi sérfræðingur yrði einnig fenginn til þess að rannsaka landslag og staðhætti
undir Mýrdalsjökli, þar sem Katla liggur. Með því fengist ekki einungis vitneskja
um landslagið undir jöklinum, heldur væri einnig hægt að fá að vita, hvort vatn
er farið að safnast fyrir undir ísnum á Kötlusvæðinu. Ef svo reyndist, væru líkur
til, að gos væri ekki langt undan.

Af framangreindum ástæðum taldi fjvn. rétt að binda þáltill. við nafn Jökla-
rannsóknaíélagsíns, þannig að reynt verði að ná samningum við félagið um að annast
rannsókn þá, sem till. fjallar um, enda heppilegt, að einn ákveðinn aðili standi
fyrir rannsókninni. Jöklarannsóknafélagið hefur á að skipa beztu sérfræðingum á
þessu sviði, svo og ungum og ötulum áhugamönnum, sem eru þaulvanir jöklaferð-
um. Stendur félagið því i alla staði vel að vígi með að framkvæma rannsóknina .

. Fjvn, leggur því til. að þáltill. verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist þannig:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að leita samninga við Jöklarannsókna-

félag Íslands um, að það taki að sér að rannsaka Kötlusvæðið, fylgjast með breyt-
ingum á Mýrdalsjökli og Mýrdalssandi, er staðið gætu í sambandi við Kötlugos, og
framkvæma aðrar þær rannsóknir. sem nauðsynlegar þykja til þess, ef unnt er, að
geta sagt eitthvað fyrir um. hvenær ætla megi að Katla gjósi og hvaða svæði séu
þá helzt í hættu af [ðkulhlaupi, ef takast mætti að gera í tíma ráðstafanir til varnar
gegn slysum af völdum hlaupsins. Er ríkisstjórninni heimilt, ef samningar takast,
að greiða kostnað við rannsóknir þessar.

Alþingi, 30. marz 1955.
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Úr umsögn Jöklarannsóknafélags íslands og Rannsóknaráðs ríkisins.

JÖKLARANNSÓKNAFÉLAGÍSLANDS.
RANNSÓKNARÁÐRÍKISINS.

Reykjavik. 7. febr. 1955
Í tilefni af bréfum yðar, dags. 18. des. 1954. til Jöklarannsóknafélags Ísland:

og Rannsóknaráðs ríkisins, þar sem óskað er umsagnar um tillögu til þingsálykt
unar um rannsókn Kötlusvæðis, hafa þessir aðilar haldið sameiginlegan fund 0l
orðið ásáttir um að benda á eftirfarandi atriði:

Engar ýtarlegar athuganir hafa nokkurn tíma verið gerðar á Kötlugosi, m. 3

hefur enginn litið augum gosstöðvarnar rétt fyrir eða rétt eftir gos. Það er mel
öllu óvíst, hvort nokkur verksummerki sjást á yfirborði [ökulsins fyrir gosið, sen
gefið gætu til kynna, að gos væri Í nánd.



Æskilegt er að fylgjast með breytingum, sem verða kunna á yfirborði jðkulsins
á næstunni og er full ástæða til, að gengið yrði á jökulinn öðru hverju til athugana.

A þessu stigi málsins verður engu spáð um, hvort hægt verði að segja fyrir
um næsta gos eða gefa aðvörun, sem að gagni megi koma, en með ýtarlegum rann-
sóknum á væntanlegu gosi er líklegt, að nægileg reynsla fengist til þess að spá
fyrír um seinni gos. Er þessi ályktun dregin af reynslu, sem fengizt hefur i hag-
nýtum eldfjallarannsóknum í öðrum eldfjallalöndum, svo sem Japan og Havaii.

Við álitum, að leggja beri áherzlu á eftirtaldar rannsóknir og athuganir í því
skyni að gera mögulegt að segja fyrir um Kötlugos og hlaup í framtíðinni:

1. Fylgzt verði með breytingum á yfirborði jökulsins með því að gera út leið-
angra í því skyni og með því að taka árlega flugmyndir af gosstöðvunum.

2. Til þess að fá hugmynd um landslag umhverfis gosstöðvarnar þarf að mæla
þykkt jökulsins, m. a. til þess að ganga úr skugga um, hvar vatn geti helzt
safnazt saman fyrir hlaup.

. Jöklarannsóknafélagið hefur leitað fyrir sér við franska aðila um lán á
tækjum og sérfræðingi til þykktarmælinga vegna síðasta Grímsvatnahlaups,
og væri æskilegt að nota tækifærið til að mæla Mýrdalsjökul um leið.

3. Mjög nauðsynlegt er að staðsetja góðan jarðskjálftamæli nálægt eldstöðvun-
um, og viljum við eindregið mæla með því, að ráðizt verði í þann kostnað,
enda þótt hann hljóti að verða stærsti kostnaðarliðurinn í þessum rannsókn-
um. Mælir sá, sem keyptur yrði, er auðveldur í flutningi og mundi einnig koma
að notum við seinni rannsóknir á öðrum eldfjöllum og jarðskjálftamælingar
almennt.
Athuganir þær og rannsóknir, sem hér hefur verið lýst, eru að vorum dómi

frumskilyrði þess, að hægt verði í framtíðinni að segja fyrir um gos og hlaup úr
Kötlu með nokkrum fyrirvara. ÞÓ er ekki ólíklegt, að nánari athugun leiði í ljós
fleiri atriði, sem rannsaka þyrfti. Skal hér aðeins minnzt á, að hallamælar af sér-
stakri gerð hafa verið notaðir við rannsóknir á gosstöðvum í öðrum eldfjalla-
löndum, en hér liggja ekki enn þá fyrir nægar upplýsingar til þess, að hægt sé
að gera ákveðnar tillögur um slíkar mælingar.

Líklegt er, að hægt sé að koma fyrir viðvörunartækjum, sem gefa aðvörun
með stuttum fyrirvara. Þannig mætti koma fyrir tækjum, sem segðu til, þegar
flóðið brýzt undan jökulröndinni, og einnig væri hugsanlegt, að hægt væri að
heyra umbrot í jöklinum með sérstökum hlustunartækjum. Einnig gæti athugun
á rennsli Múlakvíslar ef til vill gefið vísbendingar um yfirvofandi hlaup.

Þorbjörn Sigurgeirsson. Jón Eyþórsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.


