
sþ. 447. Tillaga til þingsályktunar [258. mál]
um stuðning við búsetu á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli.

Flm.: Ingvar Gíslason, Eysteinn Jónsson, Lárus Jónsson, Helgi F. Seljan,
Jónas Jónsson, Sverrir Hermannsson, Stefán Valgeirsson. Halldór Blöndal,

Páll Þorsteinsson, Vilhjálmur Hjálmarsson.

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að hlutast til um, að treyst verði til fram-
búðar búseta á Hólsfjöllum í Norður-Þingeyjarsýslu og Efra-Fjalli í Norður-Múla-
sýslu. Er ríkisstjórninni heimilt að gera nú þegar nauðsynlegar ráðstafanir í þessu
sambandi. Skal hún m. a. beita sér fyrir þYÍ, að við gerð landshlutaáætlana þeirra,
sem unnið er að fyrir Norður-Þingeyjarsýslu og Austurland, verði sérstaklega fjallað
um úrræði til lausnar byggðavanda Hólsfjalla og Efra-Fjalls.

Greinargerð.
Sú hætta vofir yfir, að byggð á HólsfjölIum og Efra-Fjalli fari í eyði á næstu

árum, ef ekki er sérstaklega að gert. Byggð er nú svo háttað á þessum slóðum, að
á Hólsfjöllum (Fjallahreppi í N.-Þing.) er búið á 4 bæjum með 26 íbúa, en á Efra-
Fjalli er fólk í Möðrudal og Víðidal, alls 5 manns. Hefur íbúum þessara sérstæðu
fjallabyggða fækkað mikið á síðustu árum, svo að viðnámsþróttur þeirra fer
þverrandi.

Að þvi yrði mikill samfélagslegur skaði, ef Fjöllin færu í eyði. Fyrst og fremst
mundi það leiða til þess, að auðnir Íslands stækkuðu að mun, auk þess sem það
hefði hin alvarlegustu áhrif á samgönguöryggið á leiðinni milli Norður- og Austur-
lands. Mundi þá í eyði hver einasta jörð á rúmlega 100 km veglínu frá Reykjahlíð
austur á Jökuldal, en það er ríflega þriðjungur leiðar milli Akureyrar og Reyðar-
fjarðar. Má af þessu sjá, hvað i húfi er, ef litið er til samgangna milli þessara
tveggja landsfjórðunga. Mun hvergi hérlendis um svo langa öræfaleið að ræða á
aðalþjóðvegi milli landsfjórðunga.

Ef treysta á byggð á Hólsfjöllum og Efra-Fjalli, er óhjákvæmilegt, að til komi
sérstök aðstoð ríkisvaldsins. Að vísu hafa bændur á þessum slóðum notið litilsháttar
fjárveitinga úr ríkissjóði af fé því, sem ætlað er þeim, sem veita ferðamönnum
fyrirgreiðslu á fáförnum þjóðleiðum. En þessar fjárveitingar eru allsendis ófull-
nægjandi eins og nú er komið. Munu þær út af fyrir sig engu ráða um áframhald-
andi mannabyggð á Hólsfjöllum og nágrenni. Þar þarf meiri aðstoð til að koma.
Sérstaklega er mikilvægt, að leitast sé við að koma til móts við þann vilja, sem fyrir
er hjá fólkinu, sem þarna býr, um áframhaldandi búsetu. Þótt búskaparskilyrði
séu að vísu all sérstæð á þessum slóðum landsins, eru þar eigi að síður góðir afkomu-
möguleikar fyrir duglega bændur. Á Fjöllum er gott undir sauðfjárbú, eins og lands-
sagan er ólygin vottur um. Óvíða verður sláturfé vænn a en þar og kjötgæðin þjóð-
fræg. Hins vegar verður margt til að há byggð á Fjöllum, ekki síst erfiðleikar og
kostnaður við að afla ýmissa nútimaþæginda, auk langvinnrar vetrar einangrunar
og fámennis, sem þegar er orðið háskalega mikið.

Í sambandi við þetta mál ber að geta þess, að á nýloknu Búnaðarþingi fluttu
búnaðarþings fulltrúarnir Þórarinn Kristjánsson og Sigurjón Friðriksson tillögu (er-
indi) um stuðning við byggð á Hólsfjöllum. Allsherjarnefnd Búnaðarþings fjallaði
um málið, og að tillögu nefndarinnar samþykkti þingið ályktun, sem felur í sér
áskorun á Landnám ríkisins um, að það hlutaðíst til um, að treyst yrði til fram-
biIðar byggð á Hólsfjöllum ásamt Möðrudal og Víðidal. Sem fylgiskjal er prentað
hér með áðurnefnt erindi Þórarins Kristjánssonar og Sigurjóns Friðrikssonar ásamt
áliti allsherjarnefndar Búnaðarþings, sem hefur einnig að geyma ályktunarorð þings-
ins. Þá fylgir sem fylgiskjal III bréf Jónasar Jónssonar alþm. tll Orkuráðs um
rafvæðingu bæja á Hólsfjöllum, dagsett 22. nóv. 1973.

1



Fylgiskjal I. Búnaðarþing 1974.

Erindi Þórarins Kristjánssonar og Sigurjóns Friðrikssonar
um stuðning við byggð á Hólsfjöllum.

Hin sérstæða byggð á Hólsfjöllum í Norður-Þingeyjarsýslu á merka sögu að
baki. Um langan aldur hafa arðgæf og myndarleg fjárbú verið rekin á Hólsfjöllum,
svo að sögur fóru af. Hólsfjallahangikjöt var þekkt um áratuga skeið. Bændurnir
þar hafa nytjað og helgað sér hin víðáttumiklu og kjarngóðu heiðalönd. sem liggja
að baki afrétta annarra byggðarlaga, s. s. Axfirðinga, Þistilfirðinga, Vopnfirðinga
og Jökuldæla.

Byggingar, búfé í högum og mannlíf á Hólsfjöllum hefur frá öndverðu vakið
öryggiskennd þeirra fjölmörgu vegfarenda, sem lagt hafa leið sína um hina löngu
öræfaleið milli sveita og landsfjórðunga. Þar liggja krossgötur. vegir til fleiri átta.
Margur þreyttur ferðalangur hefur þegið þar húsaskjól og beina, og oft veitt af
höfðingsskap. A síðustu árum hefur margþætt hjálp og aðstoð við bila, sem ferð
eiga um veginn í misjöfnu færi og vályndu veðurfari á öllum tímum árs, aukist
mjög, um leið og umferð hefur margfaldast. Heiðarbúarnir hafa þannig gegnt mjög
mikilvægu þjónustuhlutverki fyrir samfélagið.

Ef bændurnir hætta búskap og flytja burtu, verður samfélagið tvímælalaust að
koma upp og reka þjónustustöð á Hólsfjöllum fyrir ferðafólk. íbúum í Fjallahreppi
hefur fækkað hin siðustu ár og mikil hætta er á því, að byggðin leggist í eyði, ef
ekki verða gerðar sérstakar ráðstafanir frá hendi samfélagsins.

Um þessar mundir eru ungir menn þar uð festa ráð sitt og ákvarða staðfestu.
Hvernig þessir ungu menn bregðast við, ræður úrslitum um framtiðarbyggð. því er
einstætt tækifæri fyrir samfélagið að koma nú til hjálpar. Við leggjum þvi til, að
Búnaðarþing feli stjórn Búnaðarfélags íslands að beita sér fyrir því, að Byggða-
sjóður og Stofnlánadeild landbúnaðarins veiti framlög og lán til framkvæmda á Hóls-
fjöllum, eins og lög framast leyfa, að Rafveitur rikisins láti ibúana þar hafa raf-
orku á sama verði og aðra landsmenn, að Vegagerðin hraði vegagerð, sem. þessari
byggð kemur helst til góða, og sérstakur stuðningur verði veittur til þess að tryggja
sem besta þjónustu við umferðina um hringveginn.

Þórarinn Kristjánsson. Sigurjón Friðriksson.

Fylgiskjal II.

ALLSHERJARNEFND
Framsögum. : Sigurjón Friðriksson.

Búnaðarþing 1974.

Erindi Þórarins Kristjánssonar og Sigurjóns Friðrikssonar
um stuðning við byggð á Hólsfjöllum.

ÁLYKTUN:
Búnaðarþing beinir þeirri eindregnu áskorun til Landnáms ríkisins að hlutast

til um það, að treyst verði til frambúðar byggð á Hólsfjöllum ásamt Möðrudal og
VIðidal.

Þingið bendir á, að nú þegar verði hafin gerð heildaráætlunar um, á hvern hátt
búseta á jörðum þessum verði best tryggð, og henni lokið það fljótt, að hún liggi
fyrir við gerð næstu fjárlaga.

Við áætlanagerðina verði eftirfarandi haft i huga:
1. Býlin verði rafvædd og raforkan seld á líku verði og frá samveitum.
2. Hraðað verði lagningu nýrra vega frá Grímsstöðum til Mývatnssveitar og Öxar-

fjarðar.
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3. Stóraukið verði óafturkræft fjárframlag til byggingar íbúðarhúsa á þessum
býlum.

4. Viðurkennd verði í verki nauðsyn byggðar á þessu svæði til aukins öryggis og
þjónustu við ferðamenn.

Greinargerð.
Hin sérstæða byggð á Hólsfjöllum í Norður-Þingeyjarsýslu og á Efra-Fjalli i

Norður-Múlasýslu á sér merka sögu að baki. Um langan aldur hafa myndarleg fjárbú
verið rekin þar, svo að sögur fóru af. Bændurnir þar hafa nytjað og helgað sér hin
víðáttumiklu. kjarngóðu heiðalönd, sem liggja að baki annarra byggðarlaga, s. s.
Öxfirðinga, Þistilfirðinga, Vopnfirðinga og Jökuldæla. Byggingar, búfé í högum og
mannlíf i Fjallabyggðinni hefur frá öndverðu vakið öryggiskennd þeirra fjölmörgu
vegfarenda, sem lagt hafa leið sína um hina löngu öræfaleið milli sveita og lands-
fjórðunga. Margur þreyttur ferðalangur hefur þegið þar húsaskjól og beina, og veitt
af höfðingsskap, enda gestrisni þar víðkunn.

Það virðist enn um sinn nauðsynlegt öryggi ferðamanna, að byggð haldist á
þessum bæjum. ÞÓ mun varða meiru, að rekinn sé myndarlegur sauðfjárbúskapur
á þessum stöðum fyrir framantaldar nágrannasveitír, sem eiga afréttir að hinum
víðáttumiklu öræfum, sem umlykja Fjallabyggðina, þar sem miklir erfiðleikar skap-
ast við smalamennsku afrétta, ef búskapur og byggð leggst af á Fjöllum.

íbúar í Fjallahreppi eru nú 26 á fjórum bæjum, og í Möðrudal og Víðidal eru
aðeins 5 íbúar. Hefur íbúum þessarar sérstæðu byggðar fækkað hin síðari ár, og
mikil hætta á því, að byggðin leggist í eyði, ef ekki verða gerðar sérstakar ráðstaf-
anir frá hendi samfélagsins til að aðstoða það fólk, sem þarna er og vill vera, ef
því er sköpuð sambærileg aðstaða og öðrum í hinum dreifðu byggðum. Þar er
fyrst að nefna hina sjálfsögðu rafvæðingu, sem er undirstaða búsetu, svo og bættar
samgöngur, sem verða með því að hraða byggingu á upphækkuðum vegi til Mývatns-
sveitar og Öxarfjarðar. Lagt verði fram verulegt umframfjármagn til íbúðarhúsa-
bygginga, þar sem vart er hægt að ætlast til, að ungt fólk vilji stofna til mikilla
skulda við uppbyggingu, sem hæpið er, að hægt sé að breyta í peninga, ef það ein-
hverra hluta vegna verður að yfirgefa sveitina.

Jafnframt sé höfð hliðsjón af gildi byggðar á þessu svæði vegna þjónustu við
ferðamenn, sem nauðsynlega þarf að vera til staðar á þessari leið, þar sem opnun
hringvegarins getur aldrei leyst alla vetrarumferð um Hólsfjöll og Möðrudalsöræfi
af hólmi.

Við þá heildaráætlun, sem lagt CI' til, að gerð verði um tryggingu búsetu í þessu
byggðarlagi, verði sérstaklega tekið tillit til vilja fólksins, sem þar býr.

Egill Bjarnason.
Hjörtur E.

Einar Ólafsson. Gunnar Guðbjartsson.
Þórarinsson. Ingimundur Ásgeirsson.

Sigurjón Friðriksson.

Fylgiskjal III.

Til Orkuráðs.
Reykjavik, 22. nóvember 1973.

Erindi varðandi rafvæðingu bæja á Hólsfjöllum i N.-Þing.

Að beiðni bænda á Hólsfjöllum er þess hér með farið á leit við Orkuráð, að það
láti kanna, á hvern hátt megi á hagkvæmastan hátt leysa rafmagnsmál bæjanna á
Hólsfjöllum, þannig að viðunandi geti talist, hvað snertir öryggi og notagildi raf-
orkunnar.
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Þá er þess einnig farið á leit, að Orkusjóður veiti til þess þann stuðning, sem
hann frekast kann, og helst að því marki, að þessir bæir geti fengið rafmagnið á
sambærilegum kjörum og þeir, sem kaupa rafmagn frá samveitum Rafmagnsveitna
ríkisins.

Á Hólsfjöllum eru nú eftirtaldir bæir í byggð:
1. Grímsstaðir I, ábúendur Kristján Sigurðsson og Páll Kristjánsson.
2. Grímstunga ci sama túni og Grímsstaðir), ábúandi Benedikt Sigurðsson.
3. Nýhóll, ábúandi Ragnar Þ. Guðmundsson.
4. Hólssel, ábúandi Sigurður Leósson.

Auk þess eru þrjár jarðir í eyði, sean nýlega hafa verið byggðar, Grímsstaðir II,
Grundarhóll og Víðihóll. A Grímsstöðulll eru nú heimilisfastir tveir ungir menn,
sem hyggjast nú á næsta sumri stofna heimili og byggja ný íbúðarhús. Þeir eru
Bragi Benediktsson, sem er eigandi jarðarinnar Grundarhóls, og Gunnlaugur Ólafs-
SOIl, sem er eigandi Víðihóls. Til þess að auðvelda lagningu sameiginlegs rafmagns
svo og vegagerð o. a. munu þeir byggja hin nýju hús sem næst Grímsstaðabæjun-
um, þó að þeir nytji eignarjarðir sínar til búskapar.

Áður en þessir ungu menn taka endanlega ákvörðun um að setjast að á Hóls-
fjöllum og hefja byggingu íbúðarhúsa, vilja þeir eðlilega vita, við hvaða afstöðu
þeir geti vænst að búa með rafmagn, barnafræðslu og vetrarsamgöngur. því ríður
nú mjög á því, að viðkomandi stjórnarvöld geti leyst úr spurningum þeirra varð-
andi þessi efni.

Eins og kunnugt er, hefur byggð á Hólsfjöllum mjög miklu öryggishlutverki
að gegna, auk þess sem það væri þjóðfélagsleg hneisa, ef þessi einstæða fjallabyggð
þyrfti að leggjast af vegna skorts á félagslegri þjónustu. Frá Reykjahlið við Mývatn
að Skjöldólfsstöðum á Jökuldal eru um 120 km. Frá Reykjahlíð að Grímsstöðum
eru um 45 km. Úr Öxarfirði að Grímsstöðum eru um 50 km. Frá Vopnafirði að
Grímsstöðum um 100 km. Frá Grímsstöðum að Möðrudal eru 35 km. Nú er nær
útséð um, að byggð muni haldast í Möðrudal. Hólsfjöllin með Grímsstaði á kross-

götum eru þvi eina byggðin, sem hægt er að leita til á þessu víðfeðma þjóðvega-
kerfi um hálendið, sem hefur þá langlengstu áfanga á milli byggða, sem finnast á
þjóðvegum landsins.

Það er kunnara en frú þurfi að segja, að Grímsstaðir eru bæði að fornu og nýju
mikill áningarstaður þeirra, sem fara á milli Norður- og Austurlands. Á þessu er
ekkert lát, þó að á bílaöld sé. Farið CI' yfir fjöllin hvenær árs sem er, ef fært er
talið, og oft i mikilli tvísýnu. Núverandi Grímsstaðabændur hafa reynst mjög miklar
hjálparhellur ferðamanna, jafnt sumar sem vetur, og oft á tíðum farið þeim til
hjálpar allt austur á Jökuldalsheiði,

Bragi Benediktsson, sem er bifvélavirki, hefur stundað bifreiðaviðgerðir á Grims-
stöðum og hyggst gera áfram með búskapnum. Í þvi felst mjög mikið öryggi.

Margt fleira mætti telja þvi til rökstuðnings, að það er þjóðarnauðsyn að við-
halda byggð á Hólsfjöllum, en vansæmd, ef hún þyrfti að falla niður.

Ljóst er, að eldra fólkið mun ekki búa lengi á Fjöllunum, ef þessir og aðrir
yngri menn, sem gætu bæst í hópinn, teldu sér ekki búnar þær aðstæður, að þeir
gætu forsvarað það að stofna þar heimili.

Til þess að svo yrði, þyrfti viðunandi lausn á Því þrennu, sem að framan er
nefnt: rafmagnsmálum, námsaðstöðu barna og tryggar vetrarsamgöngur til Mý-
vatns sveitar .

Með virðingu,
Jónas Jónsson.
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