
Nd. 77. Frumvarp til laga [60. mál]
um heftingu sandfoks og græðslu lands.

Flm.: Björn Fr. Björnsson, Gísli Guðmundsson.

I. KAFLI
Um markmið og stjórn Sandgræðslu íslands.

1. gr.
Tilgangur þessara laga er að hindra eyðingu gróðurs og græða upp sanda, mela

og aura til aukinna landsnytja i heimalöndum og afréttum, þar sem um er að ræða
samfelld svæði, svo og að bæta vangróin beitilönd með þeim ræktunaraðgerðum,
sem bezt reynast hverju sinni um framkvæmd og árangur.

2. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar sandgræðslustjóra að fengnum tillögum stjórnar

Búnaðarfélags Íslands, enda lýtur sandgræðslustjóri yfirstjórn hennar við hlið bún-
aðarmálastjóra, en landbúnaðarráðherra hefur á hendi æðstu stjórn þessara mála.
Sandgræðslustjóri skal auk venjulegs búnaðarnáms hafa lokið háskólaprófi i fræð-
um um gróðurvernd og græðslu lands. Landbúnaðarráðherra skipar enn fremur
sandgræðsluverði eftir þörfum að fengnum tillögum sandgræðslustjóra. Sandgræðslu-
verðir skulu auk búfræðimenntunar hafa aflað sér starfsæfingar við þau verklegu
störf, sem Sandgræðsla íslands hefur með höndum. Sandgræðslustjóra sé heimilt
að ráða eftirlitsmenn með þeim sandgræðslugirðingum, sem honum og sandgræðslu-
vörðunum er örðugt að hafa eftirlit með.

3. gr.
Aðsetur Sandgræðslu Íslands skal vera Gunnarsholt á Rangárvöllum, sem jafn-

framt er bústaður sandgræðslustjóra.

4. gr.
Sandgræðslustj6ri skal með aðstoð sandgræðsluvarða hafa eftirlit með landi

þvi, sem þegar hefur verið tekið til sandgræðslu. svo og eftirlit með þvi landi i
byggð, sem komið er i sand eða hætta er á að eyðist, ef ekki eru gerðar ráðstafanir
til varnar.

Hann skal einnig ásamt sandgræðsluvörðum hafa eftirlit með öllum afréttar-
löndum að því er varðar gróður og beit. Telji hann hættu á, að land kunni að
fara i örtröð eða gróðri að hnigna til mikilla muna sökum ofbeitar, skal hann



gera tillögur til varnar þvi og leggja þær fyrir stjórn Búnaðarfélags Islands til
umsagnar, en síðan sé þeim vísað til landbúnaðarráðuneytisins og hlutaðeigandi
sýslunefndar.

5. gr.
Sandgræðslustjóri tekur laun úr ríkissjóði skv. Iaunalögum, 1. gr., V. flokki, og

sandgræðsluverðir skv. IX. flokki.

II. KAFLI
Um heftingu sandfoks og græðslu sanda.

6. gr.
Sandgræðslan skal afla sér fullkomins umráðaréttar yfir landi því, sem tekið

er til græðslu til heftingar sandfoks:
1. Með því að landeigendur afsali sér landinu með samningi í hendur sandgræðsl-

unnar til svo langs tíma sem þurfa þykir að áliti sandgræðslustjóra, en hafa
skulu landeigendur forgangsrétt að landsnytjum gegn sanngjörnu gjaldi, er svo
fer fram um græðsluna, að sandgræðslustjóri telur slíkt ráðlegt.

2. Með eignarnámi, ef nauðsynlegur umráðaréttur á landi fæst ekki með öðru
móti. Fer þá um eignarnám samkv. ákvæðum laga nr. 61 14. nóv. 1917.
Við töku lands með eignarnámi eða á annan hátt skal ávallt leita samþykkis

landbúnaðarráðuneytisins að fengnum rökstuddum tillögum sandgræðslustjóra og
Búnaðarfélags Íslands. Einnig skal afhenda ráðuneytinu samrit af öllum öðrum
samningum, sem sandgræðalan gerir um umráð lands til græðslu.

7. gr.
Úr landi jarða þeirra, er að sandgræðslusvæðum liggja, er heimilt að taka efni

til afnota við sandgræðsluna, svo sem vatn, grjót, þara, leir, mel, fræ, þökur og
annað, er við þykir þurfa. ÞÓ má ekki taka efni þannig, að landspjöll verði að,
nema brýna nauðsyn beri til. Eigandi lands eða notandi getur krafizt bóta eftir
mati, ef samningar hafa ekki komizt á.

8. gr.
Nú setur maður girðingu fast við sandgræðslugirðingu eða áfasta henni, og

skulu þá hlið vera á henni eigi fjær en 50 m, svo að vinna megi tálmunarlaust að
sandgræðslugirðingunni og fara með henni til eftirlits.

9. gr.
Sandgræðslugirðingar skulu minnst vera sexfaldar gaddavírsgirðingar, eða úr

öðru efni, jafntryggar til vörzlu. Þær skulu vera svo vandaðar að öllum frágangi,
að þær séu vel fjárheldar að dómi hlutaðeigandi héraðsráðunautar.

Verði eigi hjá þvi komizt að leggja sandgræðslugirðingu yfir alfaraleið, skal
vera hlið á girðingunni, og skal það vera ristarhlið, ef um verulega umferð er að
ræða, nema hentara þyki að girða meðfram veginum. Skylt er vegfarendum að loka
hliðum, er til þess eru gerð. Varðar sektum, ef út af er brugðið.

Að öðru leyti er umferð stranglega bönnuð um öll sandgræðslusvæði nema með
leyfi sandgræðslustjóra og hlutaðeigandi sandgræðsluvarðar. og ef út af er brugðið,
varðar það sektum. Ef girðing skaddast eða slaknar, svo að hætta er, að hún haldi
eigi fé, skal sá, er þess verður var, gera hlutaðeigandi sandgræðsluverði aðvart
um gallana.

10. gr.
Þegar land, sem Sandgræðsla Íslands hefur tekið til græðslu með frjálsu sam-

komulagi, er svo vel gróið að dómi sandgræðslustjóra. að eigi er nauðsyn frekari
aðgerða frá hendi sandgræðslunnar, skal afhenda það aftur eigendum þeirra jarða,
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sem i hlut eiga, sbr. 6. gr. tölulið 1, en setja skal sandgræðslustjóri þá reglur Um
notkun landsins og hafa eftirlit með því, ef þurfa þykir.

Nú selur ríkissjóður land, sem tekið hefur verið til sandgræðslu, og skal þá
eigandi jarðar þeirrar, er land hefur áður fylgt, eiga forkaupsrétt að því. Noti ein-
hver eigi forkaupsrétt sinn, skal við söluna fylgt ákvæðum laga nr. 40 5. apríl 1948,
um forkaupsrétt á jörðum.

11. gr.
Nú á ríkið land það, sem tekið hefur verið til sandgræðslu, og getur Sand-

græðsla íslands þá afhent það ábúendum, ef landið hefur verið í notum einstakra
bænda, eða sveitarfélögum, ef landið hefur verið í notum sveitarfélaga, enda skal
sveitarfélögum skylt að taka við landinu með þeim kvöðum, sem því fylgja sam-
kvæmt lögum þessum.

12. gr.
Nú vill maður fá girt uppblásturssvæði í landareign sinni, sem ekki hefur verið

tekið til friðunar og græðslu samkv. 6. gr., og sendir hann þá Sandgræðslu Islands
beiðni um það og lætur fylgja ýtarlega skýrslu um aðstæður allar. Skýrslan sé
staðfest af hlutaðeigandi héraðsráðunaut í jarðrækt. Lætur þá sandgræðslustjóri
athuga landið og gerir tillögur um framkvæmd verksins, kostnaðaráætlun og annað,
sem að því lýtur. Tekur hann síðan ákvörðun um málið. Kostnaður af girðingu.
græðslu og viðhaldi svæðisins skal að % greiddur úr ríkissjóði, en 14 af landeig-
anda, og skal ábyrgð hrepps eða sýslu fengin fyrir því, að landeigendur greiði
sinn hluta kostnaðar. Arður af sandgræðslusvæðinu skal ganga upp í kostnað við
sandgræðsluna.

13. gr.
Falli niður greiðsla á gjaldi því, er landeiganda ber að greiða samkv. 12. gr.,

getur ráðherra látið taka foksvæðið eignarnámi samkv. 6. gr. ásamt eignarhluta
landeiganda í þegar gerðum umbótum.

14. gr.
Nú byrjar uppblástur að nyju, eftir að landeigandi hefur aftur fengið svæðið

til umráða og afnota samkv. 10. eða ll. gr., og er honum þá skylt að græða það
aftur á sinn kostnað, nema hann sanni, að uppblásturinn sé ekki meðferð hans
eða vanrækslu að kenna.

Vanræki hann nauðsynlegar aðgerðir til varnar uppblæstri, hefur sandgræðslu-
stjóri rétt til þess að láta vinna verkið á hans kostnað eða taka landið eignarnámi,
ef þörf gerist.

15. gr.
Nú kemst búpeningur inn á sandgræðslusvæði, sem girt er fullgildri og ógallaðri

girðingu, og er þá hlutaðeigandi sandgræðsluverði eða umsjónarmanni heimilt að
reka peninginn í nærliggjandi land, enda sé um ógírtan hithaga að ræða. Hið sama
gildir um óskipta bithaga, sem að sandgræðslusvæði liggja, þótt girtir séu, enda
séu líkur til, að peningurinn sé þaðan kominn. Verði því eigi við komið að hreinsa
sandgræðsluland af ágangspeníngí á þennan hátt, skal kyrrsetja fénaðinn og til-
kynna það eigendum.

Komist sömu skepnur þrásinnis inn á sandgræðslusvæði og verði göllum á girð-
ingu eigi um kennt, getur sandgræðsluvörður krafizt þess, að hlutaðeigandi hrepp-
stjóri láti lóga skepnunum á kostnað eiganda.
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III. KAFLI
Um sandgræðslu á vegum hreppa og félaga.

16. gr.
Hreppsfélög og félög einstakra bænda geta efnt til sandgræðslu í samráði við

Sandgræðslu Íslands. Skal þá sandgræðslustjóri eða hlutaðeigandi sandgræðsluvörður
stjórna öllum framkvæmdum við græðsluna, og skal landið vera í vörzlu og forsjá
sandgræðslunnar eins lengi og sandgræðslustjóri telur nauðsynlegt.

17. gr.
Girðingar um land, sem tekið er til græðslu samkvæmt 16. gr., hlíta sömu

ákvæðum og sandgræðslugirðingar, sbr. 8. og 9. gr., og að öðru leyti gilda um slíka
græðslu, eftir þvi sem við á, ákvæði í II. kafla þessara laga.

18. gr.
Um kostnað við sandgræðslu og um afhendingu lands að lokinni græðslu, sem

framkvæmd er samkvæmt 16. og 17. gr., gildir hið sama og um sandgræðslu á
löndum í einkaeign, sbr. II. kafla laga þessara, 12. og 13. gr.

IV. KAFLI
Um eflingu gróðurs í afréttum og úthögum.

19. gr.
Auk venjulegrar sandgræðslu. sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla laga þess-

ara, skal Sandgræðsla Íslands á komandi árum vinna að því að efla gróður á sam-
felldum svæðum, í afréttum og úthögum. Skal það fyrst og fremst gert í samvinnu
við þá aðila, sýslufélög, hreppsfélög, fjallskilafélög og félög einstakra bænda, er hafa
sameiginlegra hagmuna að gæta um hagbeit og fénaðarferð, enda leggi slíkir aðilar
fram eigi minna en 14 kostnaðar við framkvæmdirnar.

Einnig skal sandgræðslan taka til friðunar og ræktunar samfelld stór sand svæði
og auðnir, þótt eigi sé um fokhættu að ræða, sem eru þannig Í sveit sett, að ræktun
þeirra getur orðið til varanlegra hagsbóta í framtíðinni.

20. gr.
Sandgræðsla Íslands skal í samráði við Búnaðarfélag Íslands og jarðvegsrann-

sóknardeild búnaðardeildar atvinnudeildar háskólans gera fyrir árslok 1961 tíu ára
áætlun um framkvæmdir samkvæmt 19. gr. Skulu í áætlun þessari valin og tilgreind
þau svæði, sem nauðsynlegast telst að taka til bættrar græðslu og mestar líkur eru
fyrir að skili góðum árangri.

Sandgræðslustjóri ákveður, hvaða svæði skuli tekin til græðslu árlega, i samráði
við Búnaðarfélag Íslands og eftir því, sem framlög fást frá þeim aðilum, er í hlut
eiga og slíkra framkvæmda vilja njóta.

21. gr.
Fjár til framkvæmda samkvæmt 19. og 20. gr. skal aflað samkvæmt því, sem

greint er Í VIII. kafla þessara laga. Kostnað við slíkar hagabætur má eigi greiða af
fé því, sem veitt er til sandgræðslu á fjárlögum ár hvert, til framkvæmda samkvæmt
II. og III. kafla laganna. .

V. KAFLI
Um athugun og eftirlit á afréttum.

22. gr.
Sandgræðslustjóri, hlutaðeigandi sandgræðsluvörður og héraðsráðunautur skulu

fylgjast sem bezt með notkun afrétta í héraði hverju um land allt, með það fyrir
augum sérstaklega, að hverju fer um gróður og beitarþol landsins.
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Héraðsráðunautum í búfjárrækt er skylt að fylgjast með fjölda þess búfjár,
sem i afréttum gengur, svo og vænleika þess og afurðum.

. 23. gr.
Ef eftirlit það, sem um getur í 22. gr., leiðir í ljós, að ofsett er á afréttarland,

svo að hætta sé á gróðurfarsspillingu eða uppblæstri sökum ofbeitar, skulu þessir
aðilar tilkynna það skjallega sýslunefnd þeirri, er í hlut á, og rökstyðja álit sitt og
tillögur til úrbóta.

24. gr.
Nú gerir sandgræðslustjóri kröfu um ítölu, og fer þá um það samkvæmt á-

kvæðum laga um ítölu.

25. gr.
Nú hafa verið sett ákvæði um ítölu búfjár samkvæmt kröfu sandgræðslustjóra,

og skal hann þá ásamt hlutaðeigandi hreppstjóra hafa eftirlit með, að ákvæðunum
sé framfylgt, svo að til úrbóta verði.

VI. KAFLI
Um spjöll á gróðri og fokhættu.

26. gr.
Þegar mælt er fyrir og gerðar áætlanir um mannvirki, svo sem vegi, brýr, stiflu-

garða, hafnir og fyrirhleðslur, skal ávallt hafa hugfast að haga framkvæmdum þannig,
að sem minnst sé spillt gróðri og losað um svörð, svo að valdið geti uppblæstri og
grefti vatns.

27. gr.
Verði eigi komizt hjá jarðraski, sem ætla má að geti valdið frekari spjöllum af

vindi og vatni, ef eigi er að gert, skal hafa samráð við sandgræðsluna um aðgerðir
til að afstýra slíkum spjöllum, þegar að loknu verki, með því að græða sár jarðar
á þann hátt, er sandgræðslustjóri eða hlutaðeigandi sandgræðsluvörður telur hyggi-
legt. Kostnaður við slíka græðslu telst með kostnaði við mannvirkjagerð þá, sem
um er að ræða.

28. gr.
Nú hefur verið vanrækt að gera að jarðraski, sem orðið hefur við gerð mann-

virkja, svo að veldur uppblæstri eða hætta af foki er fyrirsjáanleg, og skal þá
sandgræðslustjóri fyrirskipa þær aðgerðir um græðslu, sem hann telur nauðsyn-
legar, en fáist ekki aðgert. skal hann láta girða og græða svo sem með þarf á
kostnað þess aðila, er valdur var að jarðspjöllunum. Gilda um gerð girðinga og
athafnir vegna slíkrar græðslu sömu ákvæði og um venjulegar sandgræðslugirðingar
og sandgræðslusvæði, sbr. 7.-9. gr. laga þessara.

VII. KAFLI
Um tilraunastarfsemi og rannsóknir.

29. gr.
Rannsóknir og tilraunastarf í þágu Sandgræðslu Íslands heyrir undir tilrauna-

ráð jarðræktar eins og önnur mál, er jarðrækt varða. Sandgræðslustjóri skal eiga
sæti i tilraunaráði.

30. gr.
Tilraunir og athuganir í þágu sandgræðslu til þess að afla hagnýtrar fræðslu

á því sviði skulu gerðar i Gunnarsholti og á öðrum þeim stöðum, er bezt henta,
eftir þvi sem tilraunaráð ákveður.
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VIII. KAFLI
Um öflun fjár til sandgræðslu.

31. gr.
Fé það, er innheimt er í ríkissjóð sein tollgjöld af innfluttum fóðurvörum, skal

renna óskert til Sandgræðslu Íslands.

32. gr.
Á allar vínvörur til drykkjar, sem seldar eru um hendur Áfengisverzlunar rík-

isins, skal leggja gjald, er nemi 5 krónum á lítra af áfengi, í því formi, sem það
er selt og afgreitt frá verzluninni. Gjaldið innheimtist með verði vínsins án kostn-
aðar fyrir Sandgræðslu Íslands, og stendur Áfengisverzlun ríkisins sandgræðsluuni
skil á gjaldinu ársfjórðungslega.

33. gr.
Fé því, sem innheimtist samkvæmt ákvæðum 31. og 32. gr. laga þessara, skal

fyrst og fremst varið til græðslu og gróðurbóta samkvæmt IV. kafla laganna, þeirra
sem fé er lagt til frá hlutaðeigandi aðilum, sbr. 19. gr., svo og til ræktunar á sam-
felldum sand svæðum, sbr. sömu gr. Skulu þau svæði ganga fyrir, þar sem land-
þrengst er til beitar og búskapar, brjóti það eigi í bága við skipulagðar fram-
kvæmdir sandgræðsluunar. .

IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.

34. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til ríkissjóðs, 500-10000 krónum, nema

þyngri refsing liggi við að öðrum lögum. Með mál út af þeim skal farið að hætti
opinberra mála.

35. gr.
Landbúnaðarráðuneytið getur með reglugerð sett nánari ákvæði um sandgræðslu

eða einstök atriði hennar samkvæmt lögum þessum.

36. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 6 15. febr. 1895, um heimild

fyrir sýslunefndir til að gera samþykktir um hindrun sandfoks og sandgræðslu, lög
nr. 18 28. maí 1941, um sandgræðslu og heftingu sandfoks, og lög nr. 76 10. nóv.
1943, um breyting á lögum nr. 18 28. maí 1941, um sandgræðslu og heftingu sandfoks,

Greinargerð.
Flm. þessa frv. fluttu á síðasta Alþingi samhljóða frv. til laga um heftingu

sandfoks og græðslu lands. Var frv. þá nokkuð ýtarlega rætt við 1. umræðu. Síðan
var því vísað til landbúnaðarnefndar neðri deildar, en fékk þar ekki afgreiðslu.

Frv. er samið af sandgræðslunefnd, sem árið 1957 var skipuð af þáv. landbún-
aðarráðherra, Hermanni Jónassyni. Fyrir nálega tveim árum gerði sandgræðslu-
nefnd nokkra breytingu á frv. sínu, og er það nú flutt eins og nefndin þá gekk frá því.

Þetta er i fjórða sinn, sem málið er flutt hér á Alþingi, og má þykja kominn tími
til, að það hljóti afgreiðslu.

Við flm. gerðum í lengstu lög ráð fyrir, að ríkisstjórnin flytti málið, svo sem
bezt hefði hæft, en sú von hefur brugðizt. En sakir þess, hversu þetta mál er gagn-
merkt og nauðsyn brýn að knýja það fram til úrslita, telja flm. sér bæði rétt og skylt
að flytja það án frekari undandráttar, og sú er von flm., að samstaða náist á Alþingi
um meginatriði þess.
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Á undanförnum áratugum hefur mjög verið að því unnið og með góðum árangri
að koma í veg fyrir eyðingu gróðurs af völdum sandfoks, Innan sandgræðslugirð-
inganna, sem nú eru um 60 talsins hér og þar á landinu, er nú nokkuð yfir 1000 km2

af landi, sem grætt hefur verið upp eða tekið til græðslu smám saman. Er eyðing
lands þar með stöðvuð á hverjum stað og gróðurlendið tekið að stækka á ný. Sand-
græðsla Íslands hefur þannig innt af höndum hið mesta þjóðnytjastarf.

Samkvæmt lauslegu mati, sem gert hefur verið á vegum sandgræðslunefndar,
eru í landinu utan sandgræðslugirðinganna nálega 3800 km2 sandar og melar, lægri
en 400 metra yfir sjávarmáli "auðveldir til græðslu", þannig að þeir geti a. m. k.
komið að gagn sem beitilönd og að einhverju leyti til ræktunar, þar sem staðhættir
leyfa og þess kynni að vera þörf. Hér er raunar ekki um að ræða nema lítinn hluta
af auðnum Íslands. Einnig á öðrum landssvæðum kunna að vera nokkrir möguleikar
til þess að koma upp gróðri eða auka hann, að dómi nefndarmanna.

Hér er um það að ræða að snúa vörn í sókn, að efla og stækka gróðurríki landsins.
Þá sókn þarf að skipuleggja með nýrri löggjöf og nýjum stórátökum.
Með þessu frumvarpi er einmitt gert ráð fyrir, að sandgræðslustarfsemin færist

mjög í aukana og lagt verði inn á nýjar brautir, að skipulega verði að því unnið
og til þess varið fjármunum, svo að verulega muni, að efla og auka gróður í úthög-
um og á afréttum. Tækni sú, sem nú er komin til sögunnar, hlýtur að gefa góðar
vonir um árangur á þessu sviði. Er þegar nokkur reynsla fengin.

Til stuðnings málinu að öðru leyti skal látið nægja að vísa til skilmerkilegrar
greinargerðar sandgræðslunefndar, sem fylgdi frv. á síðasta þingi.
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