
Ed. 423. Framhaldsnefndarálit

í málinu frv. til laga um hallærisvarnir.

Nefndin ber upp frv. til laga um forðagœslu og gerir hjer grein fyrir þui 
frumuarpi.

Oss, sem höfðum til meðferðar frv. til laga um hallærisvarnir, hefir verið 
Ijóst frá upphafi, að lög nr. 7, 1900 uin horfelli á skepnum o. fl., þurfa mikilla 
umbóta i mörgum greinum.

Þegar um það er að gera, að tryggja atvinnuvegi landsmanna sem best 
gegn skyndilegum áföllum, sem hlotist geta af illu árferði, þá er þrenns að gæta: 

1. Það þarf að koma upp öflugum trgggingarsjóði handa öllu efnalitlu fólki, sem 
aldrei megnar að standast mikla óáran (vetrarharðindi, grasbrest, aflaleysi) 
bjálparlaust.

2. Það er brýn nauðsyn, að koma þvi lagi á, að jafnan sje til reiðu nægur 
vetrarforði handa mönnum og skepnum i öllum þeim hjeruðum, sem enn eru 
svo stödd, að tekið getur fyrir alla aðflutninga mánuðum saman, bæði á 
sjó og landi.

3. Og loks er þá auðsætt, að hjer er þörf á ströngu eftirliti því til tryggingar, 
að hvergi vanti nauðsynlegar haustbirgðir og ekki hljótist stórtjón eða óþarf- 
ur tilkostnaður af óforsjálni einstakra manna eða heilla sveita.

Nú hefir efri deild Alþingis samþykt frumvarp um hallœrissjód, og neðri 
deild hefir til meðferðar frv. til viðaukalaga við lög nr. 24, 1909 um samþyktir 
um kornforðabúr til skepnufóðurs.

Vjer höfum því tekið til íhugunar, hvaða breytingar sjeu nauðsynlegar á 
eflirlitinu, sem skipað er fyrir um í lögum nr. 7, 1900.

Það er vafalaust óhætt að fullyrða, að þau lög hafa óvíða komið að til- 
ætluðum notum og allviða að mjög litlum eða engum notum. Það er t. d. á 
allra manna vitorði, að síðan lögin gengu i gildi, hefir það borið við, að fjenað- 
ur hefir fallið úr hor í ýmsum sveitum landsins, og verið allmikil brögð að því; 
en ekki er oss kunnugt, að nokkur maður hafi orðið að sæta sektum eða fang- 
elsi fyrir þá sök samkvæmt 5. gr. laganna.

Ennfremur er öllum orðið Ijóst, að ein skoðun, og það siðari hluta vetrar, 
er allsendis ónóg, af þvi að þá er oft orðið ógerlegt að bæta úr þeim forðaskorti, 
sem fyrir finst.

Þá er skipun skoðunarmanna mjög óhentug; þeir eru kosnir á haust- 
hreppaskilum, og ekki nema til eins árs í senn, en at því hefir leitt, að manna- 
valið hefir oft mistekist, eða góðir menn látið at starfinu eítir eitt ár. Og loks 
hefir með rjettu verið fundið að því, að gæslumenn geti ekki látið til sín taka 
sem skyldi, hafi ekkert þvingunarvald, en margir virði ráð þeirra að vettugi, sjer 
sjálfum ofl til stórtjóns og skepnum sínum til kvalar.

Til þess að eftirlitið komist í gott lag og beri fullan árangur, teljum vjer 
nauðsynlegt:

a. að vanda sem best valið á gæslumönnunum í hverjum hreppi;
b. að lögbjóða þrjár eftirlitsferðir, haust, vetur og vor;



c. að vandlega sje gætt að peningsfjölda og fóðurbirgðum að hausinu og þær 
sveitir, sem illa eru staddar og hætta búin, ef illa vetrar, hvattar til að afla 
sjer eða tryggja sjer varaforða, og helst gert það að skyldu;

d. að þeir, sem eru komnir í fóðurþröng, þegar á vetur liður, sjeu skyldaðir til 
að afla sjer fóðurs eftir fyrirsögn gæslumanns, ef þeir eiga kost á þvi;

e. að fyrningar sjeu mældar á vorin og skoðaður allur búpeningur bænda og 
hverjum búanda veittur glöggur og rjettlátur vitnisburður fyrir útlit búpen- 
ingsins og skepnuhirðingu á umliðnum vetri.

Af þessum ástæðum höfum vjer samið og berum upp frumvarp til laga 
um forðagæsln, og felur það i sjer öll þau meginatriði, sem nú voru nefnd; ætl- 
umst vjer til, að þetta frumvarp, ef það verður að lögum, komi í staðinn fyrir 
»horfellislögin«, og trúum því fastlega, að það gæslustarf, sem frumvarpið gerir 
ráð fyrir, muni koma að margfalt meiri notum, en lögin nr. 7, 1900. Það er 
fullyrt, að glöggir gæslumenn eigi jafnan hægt með að meta fóðurbirgðir bænda 
bæði á haustin og eins á útmánuðum, og gera ábyggilega áætlun um fóðurþörfina 
eftir peningsíjölda; geta þeir því orðið litilsigldum búendum og nýgræðingum að 
miklu liði.

Vjer getum meira að segja fært álitlegar sönnur á, að svo muni verða, 
því að oss er kunnugt, að einstaka sveitir hafa af sjálfsdáðum tekið upp þær 
eftirlitsaðferðir, sem vjer viljum leiða í lög, og gefist mæta vel. Vill svo vel til, 
að einn af nefndarmönnunum (þm. Strandamanna) hefir sjálfur haft þesskonar 
gæslustarf á hendi í sinni sveit (Fellshreppi i Strandasýslu) árum saman; hefir 
hann veitt nefndinni kost á að sjá ítarlegar frumsamdar skýrslur úr þeirri sveit; 
telur nefndin þær skýrslur mjög mikilsverðar fyrir þetta mikla vandamál, og er 
formanni sínum þakklát fyrir að mega nota þær þessu ináli til skýringar. Látum 
vjer því fylgja — 1) Yfirlit yfir fóðurbirgðir og peningsfjölda í Fellshreppi árin 
1888—1897 (I. fylgiskjal); er það ritgerð eftir formann nefndarinnar, sem hann 
skrifaði 1898 í sveitarblað Kollfirðinga (óprentað); — 2) Skýrslur skoðunarmanna 
i Fellshreppi árin 1891—94 í heilu líki, teknar orðrjett upp úr skoðunarbók 
hreppsins (II. fylgiskjal).

Vjer munum nú fara nokkrum orðum um hverja einstaka grein í 
frumvarpinu.

Um 1. gr.
Það hefir verið venja, að skoðunarmenn væru tveir og fylgdust að. En 

þetta eykur tilkostnaðinn um allan helming, enda álita margir, að einn góður 
skoðunarmaður geri fult gagn, og óþarft að hafa þá tvo saman. Ennfremur getur 
hugsast, að í sumum margbýlum og viðlendum hreppum þyki það ofverk fyrir • 
sama mann, eða sömu tvo, að fara um allan hreppinn þrisvar á ári, og hentugra 
að skifta hreppnum í 2 forðagæsluumdæmi. Þess vegna teljum vjer rjett að láta 
hreppsnefndir og sýslunefndir einráðar um það, hve margir gæslumenn skuli vera 
i hverjum hreppi.

Um 2. gr.
Vjer ætlum að fyrirmæli þessarar greinar um kosningu forðagæslumanna 

veiti miklu meiri tryggingu fyrir þvi, en núgildandi lög, að góðir menn sjeu valdir 
til þessa vandasama starfa. Hefir oss virst ráðlegast að hafa öll ákvæði um kosn- 



inguna sem líkust þvi, er sveitarstjórnarlögin mæla fyrir um kosningu hrepps- 
nefndarmanna.

Um 3. gr.
Vjer höfum gert grein fyrir því, að þörf sje á 3 aðalskoðunum. Hitt er 

annað mál, hvenær hentast muni að láta þær tram fara. Er öldungis augljóst, 
að sömu skoðunartímar geta ekki átt við öll hjeruð landsins. Þess vegna er 
rjettast, að hver sýsla velji sina tíma i reglugjörð sinni fyrir forðagæslumenn (sbr. 
8. gr.); í þeim reglugerðum eiga líka best heima öll nánari ákvæði um vinnu- 
brögð forðagæslumanna.

Um 4. gr.
Akvæði þessarar greinar eru miðuð við lög nr. 24, 1909, um kornforða- 

búr og frumvarp neðri deildar um viðauka við þau lög, ennfremur lög nr. 44, 
1911, um heyforðabúr. Virðist oss best við eiga að forðagæslumönnum sje íalin 
öll umsjón á varaforða hreppsins, ef nokkur er.

Hjer viljum vjer nú leiða athygli að þvi, hvílik lifsnauðsyn það er fyrir 
landbúnaðinn, að hver sveit eða sýsla tryggi sjer einhvern varaforða, ef illa hefir 
heyjast. Fjenaði bænda mun nú einna mest hætta búin af vorharðindum. En 
þau verða sjaldan að miklu meini, ef bændur hafa verið vel heybirgir að hausti, 
og gefið fjenu vel, og það alt í góðu standi um sumarmál, sbr. skýrsluna úr 
Fellshreppi um árið 1891—92 (II. fylgiskjal). En sjeu heybirgðir i minna lagi — 
og enginn varaforði upp á að hlaupa — þá fer jaínan svo, að bændur spara 
heyin af hræðslu við fóðurskort, svo að fjeð verður í miklu lakara standi, og 
voðinn vis, nema vel vori, sbr. skýrsluna úr Fellshreppi um árið 1892—93 (II. 
fylgiskjal); kemur hjer meðal annars til greina eitt mjög mikilvægt atriði, þar 
sem er lambadauði á vorin; hann stafar ekki eingöngu af óhagstæðri vorveðráttu, 
heldur oft miklu fremur af því, að ærnar hafa verið illa fóðraðar og eru horaðar 
og þróttlitlar um sauðburðinn, eða hey þrotin og engin tök á að hlynna að ánum 
að vorinu, svo vel sem skyldi, ef illa viðrar. Oss er t. d. kunnugt að vorið 1882 
— versta vor í manna minnum, (sbr. III. fylgiskjal), misti einn búandi i Húnaþingi 
ekki nema 2 lömb, en hann var líka annálaður fyrir það, að eiga jafnan fje sitt 
í ágætu standi. Vjer eigum engar skýrslur um lambadauða og er það illa farið. 
En i verslunarskýrslum eru talin útflutt lambskinn, og kemur þar greinilega í Ijós, 
að vanhöldin eru afarmisjöfn og enn i dag mjög mikil, ef eitthvað ber út af um 
árferði (sjá III. fylgiskjal). Yfirleitt vantar áreiðanlegar skýrslur um vanhöld á 
búpeningi og orsakir vanhaldanna.

Um 5. gr.
Vjer ætlumst til þess, að forðagæslubækur sjeu með prentuðum dálkum 

og fyrirsögnum og glögg fyrirmæli í reglugerð um alla bókfærsluna.
í reglugerð verður líka að tiltaka hvernig tilkynningum til hreppsnefnda 

skuli háttað. Ætlumst vjer til, að þar verði einnig mælt fyrir um stöðugt eftirlit 
(aukaskoðanir) á þeim heimilum, sem illa eru stödd, eða gera sig sek i mikilli 
vanhirðu og óforsjálni.



Um 6. gr.
Öllum sem til þekkja ber saman um það, að duglegir forðagæslumenn 

geri mikið gagn með leiðbeiningum sinum, ef við ráðþæga menn er að eiga. Sömu- 
leiðis er haft orð á þvi, að rjettlátir vitnisburðir um skepnuhirðingu hafi eigi ó- 
víða borið góðan ávöxt, glætt áhuga bænda og sómatilfinningu og vakið holla 
samkeppni.

Um 7. gr.
Það er augljóst, að tilkostnaðurinn verður talsvert meiri en eftir núgild- 

andi lögum, af því að skoðanirnar verða fleiri. En ef það reyndist einhlitt, sem 
sumir halda, að hafa einn forðagæslumann, en ekki tvo saman í hverri yfirferð, 
þá yrði þó munurinn ekki mikill.

Hjer er um skyldukvöð að ræða, eins og t. d. þá, að gegna sveitarstjórn- 
arstarfi; þóknunin, 2 kr. á dag, er þvi ekki kaup fyrir starfið, heldur ómakslaun, 
í iikingu við það, sem á sjer stað um úttektarmenn, stefnuvotta o. fl.

Um 8. gr.
Vjer höfum ekki viljað setja i frumvarpið ítarleg fyrirmæli um gæslu- 

starfið, álítum að þau sjeu betur komin i reglugerðum, og það af tveimur ástæð- 
um; það er Ijóst að allar sömu aðferðir geta naumast átt jafnvel við öll hjeruð 
landsins. Og hitt er annað, að reglugerðum má jafnan breyta, laga þær eftir 
fenginni reynslu, en miklu ógreiðara og vafningsmeira að fá lögum breytt.

Um 9. og 10. gr.
Það er margreynt og fullsannað, að eftirlitið getur ekki ávalt komið að 

fullum notum, ef það er eingöngu til leiðbeiningar og aldrei hægt að heimta af 
neinum búanda, að hann hlýðnist hollum ráðum.

Þegar illa hefir vetrað og hey gengið til þurðar, hefir það jafnan verið 
siður góðra búmanna, að skera af heyjunum i tíma, til þess að firra sig þeirrí 
hættu, að missa mestallan búpening sinn. Hinir eru þó miklu fleirí, sem ekki 
hafa verið svo ráðdeildarsamir, heldur teflt á tvær hættur von úr viti; það hefir 
oft lánast, batinn komið og fje ekki fallið til muna; en oft hafa líka vonirnar 
brugðist og orðið mikill fellir, stundum þegar á útmánuðum, stundum í vorhret- 
um, af þvi að Qeð hefir verið í hörmulegu standi eftir veturinn. Það er rneðal 
annars mjög eftirtektarvert, og vita allir þess dæmi, að stundum hefir orðið mik- 
ill skepnufellir hjá ýmsum bændum rjett á undan góðum bata, ekki munað meiru 
en því, að þá hefir vantað svo sem viku eða hálfsmánaðarfóður handa skepnun- 
um. Og vert er lika að hafa það í huga, sem alkunnugt er, að þar sem bændur 
hafa átt völ á kornkaupum, þá hefir þeim jafnaðarlega orðið það á, að draga 
kornkaupin of lengi, þangað til íje var orðið horað og heyin á þrotum; hefir þeim 
fyrir þá sök orðið miklu kostnaðarsamara en vera þurfti, að halda lífinu i skepn- 
um sinum, og skepnurnar þá líka illa þolað fóðurbreytinguna.

Það er að vísu mjög eðlilegt, að Alþingi hefir ekki sjeð sjer fært, að fá eftirlits- 
mönnum vald til, að skipa nauðstöddum búendum að skera af heyjunum. Efþað 
væri gert siðla vetrar, og svo færi, að góður og varanlegur bati kæmi rjett á eft- 
ir, þá mætti segja, að af skipuninni hefði hlotist óþarfur tilkostnaður, bændum 
verið bakað tjón.



Það er alt annað mál að skipa búendum að afla sjer fóðurs, ef þeir eru 
komnir i þröng. Af þeirri þvingun getur aldrei hlotist neitt tjón, sem teljandi sje, 
en oft ómetanlegt gagn.

Skilyrðið er auðvitað, að hey, korn, eða annað fóður sje fáanlegt, og þar 
komum vjer aftur að því, hvílík nauðsyn það er, að hver sveit eigi aðgang að 
einhverjum varaforða. Ef bágslöddum búanda er skipað að kaupa fóður, þá 
getur það orðið til þess, að fjenaður hans lifi, sem annars mundi hafa fallið. 
Komi óvæntur bati rjett eftir fóðurkaupin og þurfi hann ekki á aðkeypta fóðrinu 
að halda, þá á hann það líka óeytt. Enda er vel hugsanlegt, að þessu megi koma 
svo fyrir, að fóðrið sje keypt smám saman, eftir því sem þörf krefur, svo að litlar 
eða engar leifar verði eftir.

En oss hefir ekki virst gerlegt að fá þetta skipunarvald i hendur hrepps- 
nefndum eða hreppstjórum, og þess vegna höfum vjer lagt til, að skipunin skuli 
koma frá sýslumanni.

Um 11. gr.
Vjer teljum tilgangslaust að taka upp úr hegningarlögunum ákvæðin um 

refsingu fyrir illa meðferð á skepnum eða halda ákvæðunum í 5. gr. horfellislag- 
anna, það því fremur sem vjer gerum oss litla von um, að þeim refsingum verði 
fremur beitt hjer eftir en hingað til.

Rjettast þykir oss, að sektir renni i sveitarsjóð, því að þaðan eru greidd 
útgjöldin.

Efri deild Alþingis, 12. ágúst 1913.

Guðjón Guðlaugsson, G. Björnsson.
formaður og framsögum. skrifari.

Björn Þorláksson, Jón Jónatansson, Þórarinn Jónsson.



I. fylgiskja).

Skýrsla um heybirgðir og fyrningar

Nöfn bæj a:
Rúmmál heyja i teningsálnum (mat).

1888
—89

1889
-90

1890
—91

1891
-92

1892
—93

1893
—94

1894
—95

1895
—96

1896
—97

Broddadalsá ... 580 800 985 1365 1238 1115 1270 1330 1225
Broddanes J. M. 850 1215 1190 1485 1188 1275 1000 1095 1035
Broddanes S. M. 030 820 980 1240 1118 1105 1080 1115 1070
Stóra-Fjarðarhorn 735 1225 1405 1910 1126 1237 1140 1245 1010
Þrúðardalur Þ. H. 500 630 570 •.. ...
Þrúðardalur G. B. ... ... 700 410 505 300 385 ...
Þrúðardalur G. M. ... ... .. ... ... 440 480 300
Þrúðardalur E.J.J. ... ... ... ... ... ... 375
Hamar J. S. ... 335 500 540 ... ... ... ... ...
Hamar G. J. ... ... 595 389 538 489 585 578
Fell .................. 1045 1550 1515 1815 995 1335 1525 1355 1068
Miðhús .......... ... ... ... ... ... ... 310
Steinadalur B. B. 805 940 1155 1295 1135 1065 170 ... ...
Steinadalur G. J. 545 660 840 900 ... ... ... ...
Steinadalur Þ. J. ... ... ... ... 845 945 968 1065 1092
Steinadalur St. E. ... ... ... ... ... ... 275 400 ...
Steinadalur M. G. ... ... ... ... ... ... A ... 100 200
Ljúfustaðir.......... 690 870 1010 1290 840 850 1035 1068 865
Litla-Fjarðarhorn 680 1095 1170 1065 765 925 975 979 831
Hlíð G. J............. 795 930 ... ... ... ... ... ... ...
Hlíð F. J. ... ... ... 920 1095 875 933 853 1000 ...
Hlið í. J.............. ... •.. .. • •.. ... 825
Hlíð J. A. ... ... ... •.. ... •.. ... 250
Hlíð G. B............ ... ... ... . .. •.. ... 1 . . _ 160
Hlíð H. M. ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Felishreppur ... 8190 11235 12280 14755 10924 11828 11620 12202 11194



heyja i Fellshreppi 1888 til 1897

Rúmmál fyrninga (mat).

1897 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
-98 —89 —90 -91 —92 —93 —94 —95 —96 —97 —98

1130 50 200 260 267 270 249 360 200 50
856 125 236 380 208 200 143 128 60 30
860 55 205 215 150 90 185 174 50 ...
975 110 435 536 350 65 121 110 40 20
. . . 35 113 68 ... ... • • •
. .. . .. . . . . .. ... 60 . .
245 .. . ... . .. ... ... 110 9
345 ... . .. ... .. . ... ... ...
. .. 40 109 120 . . . ... ... • •.
470 ... . .. ... . . . 46 125 95 25

1130 103 112 160 35 100 153 20
240 ... ... ... ,• • •. •.. ...
. • • 110 229 286 302 90 172 20 ... ...
... 55 120 190 100 ... * .. -

1050 . .. ... ... 54 95 164 126 5
... ... ... ... ... ... 40 ... ...

960 95 268 300 135 90 75 100 10
730 75 255 163 68 50 160 80 30 20
... 75 113 ... .. ... ... • • • •.. ...

. . . 113 . . . ... 40 140 • • •
• • • • • • • • • •"ai ... ... ... ...
270 ... • •. •. • ... .. . ... . • . • • ...
175 .. • ... ... ... ...
290 ... ... ... ... ... ...

9726 928 2395 2791 1580 945 1386 1764 630 160 ...



Heyja og fjáreign Kollfirðinga 1888—97.

Þá hefi jeg hugsað mjer að skýra hreppsbúum mínum frá heybirgðum 
og peningsfjölda, sem á fóðrum hefir verið hvern vetur, siðan hinar opinberu 
skoðanir byrjuðu. Jeg veil, að sumum þykir gaman að að bera þetta saman, 
bæði hjá hverjum einstökum og hreppnum, og ófróðlegar mundu oss ekki þykja 
slikar skýrslur, ef vjer hefðum þær frá formönnum vorum, en það er langt frá, 
að þvi sje að heilsa, þar sem vjer höfum ekki einn einasta staf hreppsíjelaginu 
viðkomandi frá eldri tið en árinu 1887.

Mest hey á þessum 10 árum hafa verið 1891—92, eða rjettara sagt 
haustið 1891, 14755 teningsálnir, en minst 1888, 8190 teningsálnir, og þar næst í 
haust eð leið. Mestar fyrningar vorið 1891, 2791 ten.ál., en eflaust minstar næstl. 
vor, en þess skal getið, að þessar sára-litlu leifar i vor eð leið voru aldrei 
mældar, og eru því settar .hjer að eins eftir ógreinilegri frásögn annara, en að 
líkindum hafa þær ekki verið meiri. Lengstur innistöðutími mun hafa verið 
veturinn 1891—92, en stystur veturinn 1894—95.

Af skýrslunni hjer að framan geta hreppsbúar farið nærri um, nær á 
þessu 10 ára tímabili hafa verið mest hey og nær minst á hverri einstakri jörð, 
og hið sama geta menn sjeð viðvikjandi fyrningunum, og á skýrslunni hjer á 
eftir geta menn sjeð, nær flestur fjenaður hefir verið á fóðrum í hreppnum og 
nær fæstur, en ekki hefi jeg getað verið að telja fjenað hvers heimilis út af 
fyrir sig.

Skýrsla um búpening í Fellshreppi á fóðrum 1888—1898.

Ártal
Fjenaður á fóðruni

Ártal
Fjenaður á fóðrum

kýr sauðfje hross kýr sauöfje hross

1888—89 .............. 284 803 56 . 1893—94 .....  ... 291 1309 72
1889—90 .............. 32 998 59 1894—95 .......... 28| 1311 73
1890-91 .............. 311 1219 66 1895—96 ......... 291 1328 83
1891—92 ....'......... 32i 1419 68 1896—97 .......... 27| 1293 811
1892—93 .............. 251

. ... ___
1249 65 1897—98 .......... 261 1080 70

Eins og þeim er kunnugt, sem verið hafa í hreppnum þessi árin, hafa 
hauslaldir kálfar verið taldir sem | úr kú og vetrungar sem 1 kýr, og af þessu 
leiða brotin, því að hjer er átt við kýrþunga á fóðri, en ekki kýr í eiginlegri 
merkingu. Fæstir kýrþungar hafa þá verið á fóðrum veturinn 1892—93, 25|, 
og þar næst í vetur, að eins 264, og teldi jeg það eitt af mestu framförum 
hreppsins, ef það stafaði ekki af fóðurskorti. Sauðíje langflest veturinn 1891—92, 
1419, en fæst 1888—89. Bæði hey og fjenaður fara drjúgum vaxandi til vorsins 
1892, en fyrningar fórn vaxandi til vorsins 1891, en vorið 1892 minkuðu þær 
stórum, eða úr 2791 ten.ál. niður- í 1580, og hafa aldrei orðið nálægt því eins 
miklar siðan, og hurfu alveg, að heita mátti, næstliðið vor, enda vantaði suma 



margfalt meiri hey en fyrningunum nam, og þó undarlegt megi virðast, vantaði 
suma allmikið fóður til þess, að vel hefði verið, af þeim, sem þó áttu fáar álnir 
eftir að lokum, sem stafaði af því, að kýr fóru fyrri af gjöf en búist var við 
og að um sauðburðinn þurfti lílið að gefa. Kúaþungi var líka mestur veturinn 
1891—92, en hross langflest veturinn 1895—96, 63 tals.

Það sem væri einna mestur fróðleikur í og mjög nytsamt, væri, að geta 
skýrt nákvæmlega rjett frá, hvað innistöðutíminn hefði verið langur hvern vetur, 
helst á hverjum bæ, en til þess að slíkt sje mögulegt, þurfa allir skepnuhirð- 
ingamenn að rita nákvæmar gjafatöflur. Um þetta er enn ærið lítið hjer í plássi, 
sem leiðir af því, að svo fáir eru hneigðir fyrir að rita daglega með nákvæmni 
það, sem við ber, eða hinar daglegu útgjalda- eða tekjugreinir, og að því er 
þetta snertir, af því svo fáir eru, sem með stöðugum áhuga stunda skepnu- 
hirðingu og hafa ekki um annað að hugsa. En þvi mega menn trúa, að þessi 
starfi, þegar hann er byrjaður og kominn í góða reglu, útheimtir miklu minni 
tíma, en menn gera sjer í hugarlund með fyrstu, er því skemtilegri, sem menn 
gera hann lengur, og verður til margháttaðra gagnsmuna upp á framtíðina. 
Einn maður hjer í hreppi (J. Þ.) hefir ritað í þesskonar töflur nokkra vetur, 
og á þeim, ásamt öðrum upplýsingum, sem hægt hefir verið að snapa sjer, hefir 
á hverju vori verið sett í ásetningsbókina áætlun um meðal-innistöðutíma á öllum 
skepnum hvern vetur, en af því þetta er svo afar-mismunandi i sveitinni, að því 
er snertir sauðfje og hross, þá verður sú áætlun aldrei annað en meira og 
minna ónákvæmar getgátur, enda þótt þetta sje nákvæmlega athugað á einum 
eða tveimur bæjum. En það, sem einkum gefur mjer nokkra von um, að þessar 
áætlanir hafi ekki verið fjarri sanni, er heymegnið, sem eyðst hefir hvern vetur í 
hreppnum. Og þó er nú þetta öfugt við það, sem eiginlega á að vera, því að 
innistöðutiminn á að sanna, hve rjett eða röng áætlunin um heybirgðirnar hefir 
verið, en heybirgðirnar — sem ávalt hljóta að vera að nokkru áætlaðar — eiga 
ekki að sanna innistöðutímann, en undir núverandi kringumstæðum er þetta þó 
sterkasta sönnunin.

Innistöðutiminn, samkvæmt áætlun okkar, hefir þá verið þessi:

Ár Kýr Sauöfje Hross Ar Kýr Sauðfje Hross

1888—89 .............. 32 20 15 1893—94 .......... 34 20 17
1889-90 .............. 35 20 15 1894—95 ......... 33 16 15
1890—91 .............. 35 20 15 1895—96 .......... 36 24 22
1891—92 .............. 37 26 25 1896—97 .......... 35 19 22
1892—93 .............. 33 17 16 1897—98 ...........

Þess skal getið, að innistöðutíminn 1896—97 er að eins ákveðinn eftir 
því, sem mjer einum þótti næst sanni, að mundi hafa verið, af því það fórst 
fyrir, að við skoðunarmennirnir bærum okkur saman um það næstl. vor.

Að svo miklu leyti sem menn halda, að þetta yfirlit fari ekki langt frá 
því, sem hefir i raun og veru átt sjer stað, geta menn dæmt um vetrarrikið hjer 



í hreppi þessa síðustu 9 vetur, og þar af líka dæmt um, hverju Kollfirðingar 
megi búast við sem oftast i þessu efni, því þó að það kunni að vera, að vetrar- 
riki á þessu tiu ára tímabili hafi verið minna en á flestum öðrum áratugum, þá 
er það ósannað, og ekki líklegt að það fari langt fjarri meðaltalinu af öllum ára- 
tugum siðan þessi snjóakriki bygðist.

Af vigtarskýrslunum mætti að mínu áliti nokkuð læra, en þar eð fjár- 
vigtun virðist ekki vera neinn átrúnaðarstarfi Kollfirðinga nú sem stendur, þá 
ætla jeg ekki að þreyta mig nje aðra á þeim hugleiðingum að sinni. Bækurnar 
geta geymt skýrslurnar fyrir þá af eftirkomendunum, sem kunna að líta öðruvisi 
á fjárvigtina en meiri hlutinn gerir nú, og einhverntíma getur hún orðið »móð- 
ins« aftur, þó að hún þyki ekki skreyta búnaðarháttu vora nú.

Hvort að þessar opinberu hey- og fjárskoðanir leiði gott af sjer eða ekki, 
um það ætla jeg ekki að fara mörgum orðum, og er það þó ekki af því, að jeg 
sje á báðum áttum í því efni, heldur af því, að jeg hefi engin mótmæli heyrt 
gegn þeim hjer í hreppi sem teljandi sjeu, og síst rökstudd mótmæli, og þá get 
jeg ekki verið að eyða orðum um það, sem allir virðast vera ásáttir um, eða þá 
treysta sjer ekki til að mótmæla með rökum.

Frammistaða ásetningsmannanna hjer í hreppi hefði sjálfsagt getað verið 
fullkomnari en hún hefir verið þessi umliðnu 10 ár, en jeg ætla þó að vona, að 
hún hafi ekki verið lakari en bjá samskonar starfsmönnum í nágrannahreppun- 
um, og svo mörgum stundum þykist jeg hafa eytt, ekki einungis í skoðanirnar 
sjálfar, þau 8 ár, sem jeg hefi haft þær á hendi, heldur til þess að hugsa og 
skrifa um þetta mál, að jeg sje fullvel kominn að þeim 6 kr. á ári, sem jeg hefi 
fengið fyrir verk þetta, sjerílagi fyrstu 2 árin, meðan alla reynslu vantaði og alt 
var óundirbúið, en fyrsta árið var nú reyndar ekkert borgað og þá skoðaði jeg 
einn. Það er jafnan hægra að byggja ofan á, þegar undirstaðan er komin, heldur 
en byggja undirstöðuna sjálfa, sjerílagi þegar manni er óljóst, hvar eða hver 
grundvöllurinn er, og rjettan grundvöll i flestum atriðum held jeg mig hafa 
fundið að þessu verki, hver sem árangurinn verður i framtíðinni.

Jeg þykist nú hafa gert all-glögga grein fyrir frammistöðu okkar hey- og 
fjárskoðunarmanna, og sje ekki ástæðu til að gera það frekar.

73 ’98.

G. G.



II. fylgiskjal.

Skýrslur fjárskoðunarmanna í Fellshreppi í Strandasýslu árin 1891—94.

1891.

Á almennum fundi, seni haldinn var að Ljúfustöðum 17. nóv. 1891, voru 
kosnir heyásetningsmenn í hreppnum fyrir næstkomandi vetur, Sigurður Magnús- 
son í Broddanesi og Jón Þórðarson í Stóraíjarðarhorni.

Fyrsta skoðun framfór dagana 19.—21. nóv. Skoðunarmenn mældu þá 
og skoðuðu öll hey í hreppnum svo nákvæmlega sem þeim var auðið, og álitu 
skoðunarmenn útlitið ágætt og að varla myndi koma fyrir að ekki yrðu næg hey 
hjá öllum, þó vetur yrði í harðasta lagi, ef ekki kæmu fyrir því meiri skemdir á 
heyjum. Heyskapur hafði orðið með langbesta móti. Grasvöxlur ágætur, einkum 
á túnum og harðvelli og jafnvel enn betri en árið áður, nýting hin besta og þar 
að auki talsverðar fyrningar hjá öllum (þó mismunandi). Öll hey í hreppnum 
voru 16691 ten. álnir eftir máli. Eftir mati 14755 ten. álnir eða 547 ten. faðmar 
(sbr. skýrslu hjer að aftan), og eru þá nýju heyin 11964 ten. álnir eða hjer um 
bil 443 ten. faðmar, eða 2099 len. ál. meira en nýju heyin höfðu verið haustið 
áður. — En öll heyin yfir höfuð 2475 ten. ál. meiri en næstl. haust.

Ennfremur vigtuðu skoðunarmenn nokkrar kindur á hverjum bæ af öll- 
um tegundum (hjer um bil 10%) og var það ekkert valið, heldur tekið eftir 
því, sem eigendum og skoðunarmönnum kom saman um. Þyngst var ein ær í 
Litlafjarðarhorni, 128 pd., og ein ær i Broddanesi (hjá Sigurði) 126 pd. Þyngst 
veturgömul kind í Stórafjarðarhorni 113 pd. og þyngstur lambhrútur þar lika 93 pd.

Önnur skoðun fór fram dagana 28.—30. mars. Mældu þá og skoðuðu 
skoðunarmenn öll hey, sem þá voru eftir, og komust eftir, hve mikill peningur 
var á fóðrum, og skoðuðu, hvernig hann var til fara og hvernig hey voru um- 
gengin. Heita mátti, að allur fjenaður væri i góðum holdum, einkum kýr og 
hross; fje var nokkuð misjafnara. Þegar skoðunin fór fram (um viku af 
einmánuði) höfðu lömb staðið inni 20—21 viku, roskið fje 16—18 vikur, hross 
um 18 vikur, kýr 25 vikur. Hey álitu skoðunarmenn að mundi duga eítir því 
sem hjer segir:

Nóg innistöðufóður fyrir kýr hjá öllum þangað til 8 vikur af sumri og
hrossum til 3 vikur af sumri og, ef maður 
mundi hann hafa dugað hér um bil þetta:

hefði þá ætlað sauðíje afganginn,

Á Broddadalsá þangað til
í Broddanesi:

11 vikur af sumri

Hjá Jóni ----- — 6 — — —
— Sigurði ----- — 4 — — —

Á Stórafjarðarhorni----- — 12 — — —
í Þrúðardal ----- — 4 — — —
Á Hamri ------—
- Felli til sumarmála.
í Steinadal:

2 — _— —

Hjá Birni þangað til 9 — — —
— Guðmundi ----- — 4 — — —

Á Ljúfustöðnm ----- — 6 — — —
— Litlafjarðarhorni----- — 5 — — —
í Hlíð ----- — 2 —



Skemdir höfðu komið fram á heyjum (á Felli) talsverðar (af vatnsgangi 
i asahláku, sem gerði á góunni, og einnig nokkrar i Stórafjarðarhorni).

Ásetningsmenn vigtuðu þær sömu kindur, sem vigtaðar voru i fyrstu 
skoðun og má sjá mismun vigtarinnar á eftirfylgjandi skýrslu:

Ljetst. Þyngst.

ær veturg. lömb hrútar ær veturg. lömb hrútar

Broddadalsá.................... 3 ... ... 7
Broddanesi hjá Jóni ... 7 13 4 9

----- — Sigurði 11 5 7 6
Stórafjarðarhorni ........ 3 •>.) ... ... ... 2 6
Þrúðardal .................... ... 2 3
Hamri .......................... 2 1 4 2
Felli................................ 3 7 2 ... 2
Steinadal hjá Guðmundi 11 ... ... 1 7

— — Birni 6 4 ... 3 5
Ljúfustöðum................. ... ... ... 6 2 4 9
Litlafjarðarhorni ......... 9 6 4 ... ♦ • ‘ ... ... 3
Hlíð ................................ 11 ... 7 1 ... • ♦ ♦

F3ins og sjá má af vigtarskýrslu þessari, hafði roskið fje Ijetst talsvert 
frá þvi um haustið (alstaðar nema á Ljúfustöðum). Ei að síður álitu skoðunar- 
menn fje í góðu standi, og sumstaðar jafnvel í ágætu standi.

Skoðunarmenn litu eftir hirðingu á skepnum og umgengni á heyjum, og 
var hún mjög misjöfn, einkum á heyjum. Þess má geta, að á Ljúfustöðum var 
alt í jafnbestu lagi og þar næst i Stórafjarðarhorni.

Þriðja skoðun fram fór ekki fyr en i ágústmánuði, enda gerðu skoðunar- 
menn þá eigi annað en mæla fyrningar, sem þá voru eftir. Þær voru samtals í 
hreppnum eftir mati, 1580 ten. álnir, eða rúmur Vs af heyjunum, sem til voru 
um haustið. Fjenaður mun hafa gengið fremur vel undan viðast hvar, þó veðrátta 
væri yfrið hörð fram yflr allan sauðburð, og lambfje stæði við gjöf sumstaðar 
fram yfir fardaga, þar sem næg hey voru. Þar sem heylítið var, var því þó slept 
um sauðburð gjafarlitlu, en mun hafa klárað sig vel vegna góðrar gjafar á vetr- 
inum. Innistöðutið mun hafa orðið hjer um bil þetta: Á kúm 37—38 vikur, 
sauðfje 26—27 vikur, hrossum 25 vikur (að ineðaltali).



Skýrsla um fóðurbirgðir, fóðureyðslu og fjenaðarhirðingu i Fellshreppi veturinn 1891—1892.
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Brynjólfur Jónsson, Broddadalsá 1593 1365 3 180 6 2f 146 6 326 267 ... 4 5 5 3 41

Jón Magnússon, Broddanesi .. 1876 1485 3 206 5 3 147 5 228 208 5 51 3 5 41

Sigurður Magnússon, s. st.......... 1459 1240 3 159 5 21 96 5 172 150 5 51 4 5 4f

Jón Pórðarson, Stóra-Fjarðarh. 2061 1910 31 285 5 4 150 5 375 350 5 5 6 6 51

Guðm. Bárðarson, Þrúðardal ... 873 700 11 90 4 11 100 4 ... ... 41 5 5 31 41

Gísli Jónsson, Hamri................ 579 595 1 83 3 U 64 3 ... ... 5 5 6 5 51

Sira Arnór Árnason, Felli .. ... 1992 1815 5J 173 11 154 11 ... ... 41 5 4 31 41

Björn Bjarnarson, Steinadal. ... 1450 1295 2 189 6 2 120 51 302 302 5 5 41 41 41

Guðm. Jónsson, Steinadal . ... 969 900 2 118 4 2 88 4 138 100 5 41 5 41 4J

Guðjón Guðlaugsson, Ljúfust.... 1354 1290 2 190 5 2 140 41 155 135 6 6 5 6 51

Jón Magnússon, Litla-Fjarðarh. 1199 1065 3 104 8 3 94 8 90 68 5 5 5 2 41

Finnur Jónsson, Hlið................ 1286 1095 21 137 7 21 120 7 ... ... 41 4 4 21 3f

Samtals ... 16691 14755 324 1914 69 321 1419 68 1781 1580 4§ 4§ 41 41 4f



1H92.

Á almennum fundi, sem haldinn var á Ljúfustöðum þann 7. nóv. 1892, 
voru kosnir hinir sömu ásetningsmenn og árið áður.

Fyrsta skoðun fram fór dagana 8.—10. nóv. Skoðunarmenn mældu þá 
og skoðuða öll hey í hreppnum, svo nákvæmlega sem þeim var auðið. Útlitið 
var þá ekki rjett gott, þvi sumarið hafði verið með lakara móti. Fyrst að því 
leyti, að ekki var byrjaður heyskapur fyr en nærri 14 vikur af sumri, vegna gras- 
leysis (en þá í 6 vikna tima var allra besta heyskapartíð), svo kom mánaðar-kafli, 
sem varla þornaði nokkurt strá og hröktust hey þá víða, svo að talsverðum skaða 
varð. Dró það mjög úr mönnum að halda áfram við heyskap þann tíma, svo 
ekki gal heitið að sláttur yrði lengri en 8 vikur. Og þar eð tún og allar vall- 
lendis slægjur voru mjög graslitlar, var eðlilegt að heyskapur yrði með rýrasta 
móti hjá öllum almenningi.

Öll hey í hreppnum voru eftir máli 13166 ten. álnir, en eftir mati 10924 
ten. álnir. Þar af voru fyrningar 1580 ten. álnir. Nýju heyin voru því 9344 
ten. álnir.

Eins og að undanförnu voru vigtaðar nokkrar kindur á hverjum bæ og 
var þyngst ær á Broddadalsá 138 pd. Annarstaðar voru hvergi neitt tiltakanlega 
þungar kindur.

Önnur skoðun fram fór dagana 16,—18. febr. Þá voru mæld þau hey, 
sem eftir voru, og var þá Qenaður skoðaður; enn fremur öll umgengni á heyjum 
(eftir þeirra áliti) mjög misjöfn og mjög ábótavant á sumum bæjum. Eigi að 
síður álitu þeir, að hirðingin yíir höfuð að tala hefði tekið þó nokkrum framför- 
um næstum alstaðar, síðan farið var að skoða hey og íjenað, og er það gleði- 
legur vottur um vaxandi sómatilfinningu, hvað umgengni viðvikur og mannúðar- 
tilfinningu, hvað skepnunum viðvíkur, og er þess mikillega óskandi, að mönnum 
fari sem mest fram í þessu hvorutveggja. Kýr voru undantekningarlaust í góðu 
standi, hvað hold snerti, og hross nærri alstaðar i ágætu standi. Fje var nokkuð 
misjafnt að sjá og reyna, en þó var það hvergi svo, að ekki væri vel lífvænt, og 
þar sem það var grenst, mun það hafa komið til af hræðslu um heyskort.

Vigtarskýrsla sú, er hjer fer á eftir, sýnir hve mikið fje hefir Ijetst á 
hverjum bæ.



Lj etst Þyngst

ær veturg. lömb hrutar ær veturg. lömb hrútar

Broddadalsá .................. 6 54 4 1 2 . *. ... ...
Broddanes J. M............. 2 34 ... 8 12

—»— Sig. Magn.... 5 7 4 x
’

Stóra-Fjarðarhorn ......... 3 4 ... 7 12 i 2 ...
Þrúðardalur .................. 121 ... ... ... ...
Hamar ............................ 12 12 54 104 . ..
Fell.................................. 8 7 9 ...
Steinadalur B. B............ 9 114 ... 21 3

—»— Þ. J............. 7 6 1 7 ... ...
Ljúfustaðir...................... 7 91 1 2 ...
Litla-Fjarðarhorn.......... 13 12 11 ... 6
Hlíð.................................. 18 12 9 4 ... • • »

Þegar þessi skoðun fór fram, hafði fullorðið Qe staðið inni frá 5 -7 vik- 
ur, en lömb 8—9 vikur og hross 6 vikur. Hey álitu skoðunarmenn að mundi 
duga eftir því sem hjer segir: hjá öllum fyrir kýr til 8 vikur af sumri og hross 
til 2 vikur af sumri og afgangurinn fyrir fje:

Á Broddadalsá 14 vikur.
- Broddanesi J. M. 13 vikur, S. M. 13 vikur.
- Stóra-Fjarðarhorni 11 vikur.
- Þrúðardal 3 vikur.
- Hamri 2 vikur.
- Felli 8 vikur.
- Steinadal B. B. 14 vikur, F*. J. 9 vikur.
- Ljúfustöðum 9 vikur.
- Litla-Fjarðarhorni 9 vikur.
- Hlíð 7 vikur.



Skýrsla um fóöurbirgðir, fóöureyðslu og fjenaðarhirðingu i Fellshreppi veturinn 1892 1893.

Nöfn og heimili búenda.
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Brynj. Jónsson, Broddadalsá ... 1481 1238 21 160 5 21 143 5 270 41 5 5 3 41

Jón Magnússon, Broddanesi ... 1618 1188 21 166 5 21 142 5 200 51 6 4 5 51

Sigurður Magnússon, s. st......... 1412 ■1118 21 130 6 21 93 6 90 6 5 5 5 51

Jón Þórðars., Stóra-Fjarðarhorni 1604 1126 3 155 7 3 135 7 65 51 51 6 6 5f

Guðm. Bárðarson, Þrúðardal ... 465 410 62 4 ... 69 4 ... 5 6 41 4

Gísli Jónsson, Hamri................. 365 389 1J 47 2 11 52 2 ... 6 4J 6 5 5f

Síra Arnór Árnason, Felli......... 1200 995 41 75 6 31 84 6 35 5 5 3 5 41

Björn Bjarnarson, Steinadai ... 1212 1135 21 136 6 21 125 6 90 51 41^2 5 5 5

Þorbjörn Jónsson, s. st.............. 959 845 2 103 5 2 103 5 54 51 4 5 4 4f

Guðjón Guðlaugsson, Ljúfust.... 840 840 21 98 6 21 105 6 90 6 51 51 6 5f

Jón Magnússon, Litla-Fjarðarh.. 906 765 2 80 7 2 95 7 50 5 4 51 4 4f

Finnur Jónsson, Hlið................ 1104 875 2 105 6 2 103 6 ... 5 4 5 4 41

Samtals ... 13166 10924 26f 1321 65 251 1249 65 945



Þriðja skoðun fór fram dagana 10.—11. júní. Voru þá mæld þau hey, 
er eftir voru, og voru þau að máli 1323 ten. álnir, að mati 945 ten. álnir. Ekki 
urðu vandræði hjá neinum af heyleysi, því veðrátta var hin allra besta frá sum- 
armálum og gat ekki heitið að kæmi öðru hærra eftir sumarmál. Fje mun hafa 
gengið nokkuð misjafnt undan (eins og áður er ávikið) þó góð veðrátta væri, 
bæði af því sumir vöruðu sig ekki á því, að hey voru venju fremur sinumikil og 
hálf hrakin og líka af hræðslu fyrir heyleysi.

Innistöðutími mun hafa orðið þetta: á kúm 33 vikur, um 16 vikur á hross- 
um, á fje mjög misjafnt, að meðaltali mun láta nærri að það hafi verið 16 vikur.

1803.

Haustið 1893 voru kosnir ásetningsmenn Jón Þórðarson í Stóra-Fjarð- 
arhorni og Guðjón Guðlaugsson á Ljúfustöðum í stað Sigurðar Magnússonar, sem 
ekki gaf kost á sjer til þess starfa. t fyrsta sinn skoðuðu þeir dagana 16.—18. 
okt. Þeir mældu öll hey breppsmanna og athuguðu um gæði þeirra eftir föngum, 
og sýndist þeim útlit fyrir, að allir hreppsbúar ættu nægilegt fóður, fyrir þann 
fjenað, sem líkur voru til, að þeir mundu setja á hey sin, að undanteknum 
Guðjóni á Ljúfustöðum. Eftir útliti á máli heyjanna leit út fyrir að hjá honum 
mundi vanta fóður fyrir 15—20 kindur, og voru þó hey hans nettara mæld en 
hjá öðrum; en með því að hann sem sjálfur var ásetningsmaður hafði nokkurn 
grun um, að hey sín væru drýgri að fóðurgildi en út leit fyrir (þó hann væri 
ekki viss um það, af því hann hafði ekki verið sjálfur við heyaflann) þá Ijet 
hann þó við svo búið standa hjá sjer með ásetninginn. Töðuafli hafði víðast 
verið í minna meðallagi, en útheysafli í betra lagi og ágætur hjá sumum, en besta 
nýting. Þeir, sem fjallslægjur höfðu haft, höfðu fengið mikil hey, en fremur virt- 
ust þau vera sinumikil og ódrjúg. Valllendisslægjur höfðu aftur sprottið laklega, 
og því voru þar minni hey, en betri. Heyskapartíminn hafði alment verið 10 
vikur og jafnvel lengri hjá sumum.

Skoðunarmenn notuðu hinar sömu reglur sem að undanförnu við ásetn- 
inginn, með því að þær höfðu ávalt að undanförnu reynst svo rjettar, sem bú- 
ist varð við.

Öll hey í hreppnum mældust skoðunarmönnum að vera 13993 ten. álnir, 
en eftir mati miðað við vel orðið valllendishey í garði 11828 ten. álnir eða 438 
ten. faðmar. Nýju heyin höfðu því verið 10883 ten. álnir eftir mati.

Skoðunarmenn höfðu sömu reglu og áður, að þeir vigtuðu nokkrar kind- 
ur af öllum tegundum og nokkrar í hverju húsi, og skrifuðu hjá sjer vigt þeirra, 
nöfn og einkenni, til þess að geta af því sjeð nákvæmar, hvernig fje var fóðrað.

Fóðurbirgðirnar og annað fleira má nákvæmar sjá af eftirfylgjandi skýrslu 
um fóðurbirgðir, fóðureyðslu, fjenaðareign og fjenaðarhirðingu í Fellshreppi vet- 
urinn 1893—1894, og þyngsli sauðfjenaðar má sjá á skýrslunni um vigt á fjenaði, 
sem þar fer á eftir.



Skýrsla um fóðurbirgðir, fóðureyðslu, fjenaðarfjölda og fjenaðarhirðingu í Fellshreppi veturinn 1893—94.

Nöfn og beimili ábúenda
Heybirgðir Áætlað fóður fyrir Hefirverið á fóðri Fyrningar
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Brynjólfur Jónss., Broddadalsá 1395 1115 3 130 6 21 149 6 299 249 4 4 5 3 4

Jón Magnússon, Broddanesi... 1717 1275 34 155 7 34 142 7 168 143 5 54 3 54 5

Sigurður Magnúss., Broddanesi 1462 1105 3 120 8 3 94 8 235 185 54 5 44 5 5

Jón Þórðars., St.-Fjarðarhorni 1530 1237 34 146 7 3 123 7 168 121 54 5 5 6 5|

Guðm. Bárðarson, Þrúðardal.. 670 505 80 4 ... 89 2 ... 6 6 5 5|

Gísli Jónsson, Hamri .......... 486 538 66 4 14 54 4 46 46 6 6 6 5 5f

Síra Arnór Árnason, Felli ... 1450 1335 4 135 7 4 127 7 124 100 5 5 5 44 44

Björn Bjarnarson, Steinadal... 1204 1065 3 120 6 3 108 6 177 172 5 5 5 5 5

Þorbjörn Jónsson, Steinadal... 1044 945 2 115 7 2 112 7 95 95 54 44 54 4 4|

Guðj. Guðlaugss., Ljúfustöðum 850 850 24 93 5 24 106 5 72 75 6 6 5 6 51

Jón Magnúss., L.-Fjarðarhorni 1070 925 2 112 7 24 106 7 180 160 54 34 5 3 4{

Finnur Jónsson, Hlið .......... 1115 933 24 105 6 24 99 6 48 40 4 4 6 4 44
--- -------------— — —------- —

Samtals... 13993 11828 291 1377 74 291 1309 72 1612 1386 5?t 5 5A 44 5



Skýrsla um vigt á sauðfje i Fellshreppi veturinn 1893—1694.

Nöfn manna og heimili
Þyngd við 1. skoðun Þyngd við 2. skoðun Hefir þyngst Hefir Ijelst
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Brynjólfur Jónsson, Broddadalsá... 118 97 59 59 102 891 521 59 ... ... ... 16 71 61 ...

Jón Magnússon, Broddanesi.......... 111 931 591 ... 106 90 641 ... ... 5 • • • 5 31

Sigurður Magnússon, Broddanesi... H7f 881 551 57 109f 82 551 ... ... ... ... 8 61 1 ...

Jón Þórðarson, Stóra-Fjarðarhorni 100f 871 611 71f 88f 821 611 691 ... ... 12 5 ... 2

Guðm. Bárðarson, Þrúðardal......... lllf 82 ... ... 1161 81 ... ..» 5 ... ... ... 1 ... ...

Gísli Jónsson, Hamri .................. 117 871 581 77 110 83 61 78 ... 21 1 7 41 ... ...

Síra Arnór Árnason, Felli .......... 1111 891 67 82 112 3T 
00 671 80 1 1 ... • • • 1 ... 2

Björn Bjarnarson, Steinadal.......... 951 90 611 561 99 89 00* 
LQ 581 31 ... 2 • • 1 3 ...

Þorbjörn Jónsson, Steinadal.......... 98 78 55f 641 871 76 57 70 ... 11 51 101 2 • . ■ ...

Guðjón Guðlaugsson, Ljúfustöðum 107| 81 531 ’U 1071 801 541 78 ... 1 61 ... 1 ... ...

Jón Magnússon, Litla-Fjarðarhorni 1091 85 62 72

‘r-tlCO

Q
O 691 56J 721 ... 1 25 151 5 ...

Finnur Jónsson, Hlíð ..........  ... 1141 961 601 70 981 82 561 63 ... ... 16 141 41 7

Meðalvigt í hreppnum 1091 88 591 68 102 83

' 
°2 70 ... ... ... 2 71 5 1 ...



Önnur skoðun fór fram dagana 6.-8. mars. Skoðunarmenn mældu þá 
á ný öll hey hreppsmanna og ályktuðu, að allir gætu gefið inni kúm sinum 
til þess viku eftir fardaga, hrossum til þess hálfan mánuð af sumri og sauðfje:

í Hlíð 6 vikur eða á sumarmál.
- Þrúðardal 6V2 v.
- Steinadal hjá Þorb. 7V2 v.
Á Ljúfustöðum 8 v.
1 LitlaQarðarhorni 8^/2 v.
Á Broddadalsá 9’/a v.
í Broddanesi hjá Jóni IOV2 v.
Á Hamri 10l/a v.
I Stórafjarðarhorni 11 v.
- Broddanesi hjá Sigurði 12 v.
í Steinadal hjá Birni 12’/2 v.

Þegar skoðað var að liðinni miðgóu, höfðu kýr verið inni 22^2 viku, 
sauðfje 14 vikur og hross 12 vikur. SauðQe var yfir höfuð í allgóðum holdum, þó 
höfðu lömb engum framförum tekið sumstaðar (Hlíð og Litlafjarðarhorni) og ær 
Ijetst helst til mikið sumstaðar, sem sjá má af vigtarskýrslunni, en átaks var það 
að finna bjarglegt alstaðar og sumstaðar ágætt. Umgengni á heyjum var mjög 
ábótavant hjá sumum sem fyrri.

Þriðja skoðun fór fram dagana 5.—6. júní. Mældu skoðunarmenn þá 
fyrningar hreppsmanna og reyndust þær að vera 1386 ten. álnir eftir mati í 
hreppnum eins og sjá má á skýrslunni hjer að framan, eða öP/s ten. faðmar.

Veturinn var talinn að vera meðalvetur. Innistöðutíminn í hreppnum 
mun yfir höfuð að tala hafa verið 34 vikur á kúm, 20 vikur á kindum og 17 
vikur á hrossum og sje það svo, sem mun hafa látið nærri, þá hefði:

29V2 kýr (108.6 hver) þurft................ 3204 ten. álnir.
1309 kindur (4*/6 hver) —................. 5454 — —
72 hross (19 hver) —................. 1368 — —
þar við bætist fóðurauki fyrir 6 hross 120 — —
og fóðurskemdir á Felli....................... 60 — —
fyrningar eftir mati................................ 1386 — —

Samlals: 11592 — —
sem er 236 ten. álnum minna en öll hey hreppsins voru metin af skoðunar-
mönnum haustið áður. Skakkinn nemur þá um 2% þ. e., sem heyin hafa enst 
ver en við var búist.

lftí)4.

Haustið 1894 voru hinir sömu skoðunarmenn kosnir (Jón Þórðarson og 
Guðjón). í fyrsta sinn skoðuðu þeir dagana 15.—17. nóv. Þeir mældu hey 
hreppsbúa og sýndist þeim útlit fyrir, að yfirleitt væru nægileg hey fyrir þann 
fjenað, er líkur væru til, að á vetur yrði settur, nema hjá Sturlaugi húsmanni i Steina- 
dal, er út leit fyrir að vantaði fóður fyrir V* af kindum þeim, er hann kvaðst 
þurfa að setja á vetui. Og í Litlafjarðarhorni bjuggust þeir við, að nokkrum 
kindum fleira mundi verða sett á vetur, en þeir álitu fóður fyrir.



Tóður voru alstaðar með mesta móti og allvel orðnar, en líkur þóttu til, 
að þær væru kraftlitlar, vegna þess, hve mikið þær voru sprotnar. Útheyskapur 
hafði verið í góðu lagi og nýting ágæt. Heyskapartíminn hafði verið 10 vikur 
alment. Valllendisslægjur höfðu sprottið betur en votlendi og fjallslægjur.

Skoðunarmenn höfðu hinar sömu reglur sem fyr.
Öll hey í hreppnum mældust skoðunaimönnum að vera 13347 ten. áln. 

en eftir mati, miðað við vel orðið valllendishey í garði, 11620 ten. áln. eða 430J/2 
ten. faðmar. Nýju heyin voru því 10234 ten. áln. eftir mati. Skoðunarmenn 
höfðu sömu reglu og áður, að þeir vigtuðu nokkrar kindur af öllum tegundum 
og nokkrar í hverju húsi og skrifuðu hjá sjer þyngd þeirra, nöfn og einkenni til 
þess að geta af því nákvæmar sjeð, hvernig fje væri fóðrað. Fóðurbirgðir og 
fleira má nákvæmar sjá á eftirfylgjandi skýrslu og þyngsli á sauðfjenaði má sjá 
á skýrslunni hjer á eftir.



Skýrsla um fóðurbirgðir, fóðureyðslu, fjenaðarfjölda og fjenaðarfóðrun og hirðingu i Fellshreppi veturinn 1894—95.

Nöfn og heimili búenda

Heybirgðir Áætlað fóður 
fyrir

Hefir verið á 
fóðri

Fyrningar

V
ön

tu
ðu

 að
 m

at
i 

te
n.

ál
ni

r 
|

Einkunnir fyrir

A
ða

le
in

ku
nn

M
ál

 
te

n.
ál

ni
r

M
at

 
te

n.
ál

ni
r

u
Sa

uö
fje

1

H
ro

ss
5

Sa
uð

fje

H
ro

ss
 |

M
ál

 
te

n.
ál

ni
r

M
at

 
te

n.
ál

ni
r

£

Sa
uð

fje

H
ro

ss 5C
E P

Brynjólfur Jónsson, Broddadalsá 1630 1270 21 180 6 21 169 6 456 360 4 4 5 21 4-s-
Jón Magnússon, Broddanesi ... 1390 1000 21 110 6 21 111 6 158 128 41 6 4 51 5+
Sigurður Magnússon, s. st.. . . 1432 1080 21 110 8 21 100 8 194 174 6 5 5 41 5'7"*
Jón Þórðarson, St.-Fjarðarhorni 1410 1140 3 132 7 3 135 7 117 110 51 ðl 51 6 ðl—
Guðm. Magnússon, Þrúðardal... 470 440 1 52 3 1 49 3 125 110 6 5 51 51 514-
Guðm. Bárðarson, s. st.............. 370 300 52 2 55 2 60 60 ... 5 51 51 51-
Gísli Jónsson, Hamri................. 461 489 11 60 3 11 59 3 125 125 6 5 6 51 ðH-
Síra Arnór Árnason, Felli.......... 1525 1525 5 150 9 5 148 9 153 153 5 5 41 4 41
Þorbjörn Jónsson, Steinadal ... 1099 968 21 102 8 21 97 8 166 164 5 51 4 4 41-
Sturlaugur Einarsson, Steinadal 318 275 4 20 2 11 28 2 40 40 4 4 5 6 41+
B. Bjarnason, frá Steinadal ... 177 170 ... 30 1 • •• 30 1 20 20 .. 4 6 5
Guðj. Guðlaugsson, Ljúfustöðum 990 1035 3 118 5 3 122 5 100 100 5 41 5 5 5—
Jón Magnússon, L.-Fjarðarhorni 1060 975 3 96 7 3 114 7 100 80 51 41 5 21 41
Finnur Jónsson, Hlíð................ 1015 853 21 87 6 11 94 6 150 140 5 4 6 41 5-í-

Samtals ... 13347 11620 291 1299 73 281 1311 73 1964 1764 5+ ði7? ðA ðA 5A



Skýrsla um vigt á sauðfje i Fellshreppi veturinn 1894—95.

Þyngd við 1. skoðun Þyngd við 3. skoðun Hefir þyngst Heflr Ijetst
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Brynjólfnr Jónss., Broddadalsá 123f 1031 751 59 108| 851 68 591 ... 1 141 18 7 . . .
Jón Magnússon, Broddanesi ... 110 951 611 691 103 90 68 75 71 51 7 54 ... •..
Sigurður Magnúss., Broddanesi 1061 93 cn
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Ð 721 95 79 56j 71 ... 111 14 2 11
Jón Þórðars., Stóra-Fjarðarh. m| 921 68 661 103 871 65 68 • • • 11 8 5 3 ...
Guðm. Magnússon, Þrúðardal . 1241 98 631 75 119 78 611 75 ... 5 20 2 ...
Guðm. Bárðarson, Þrúðardal ,. • • • • •« 511 • . • ... ... 494 . • . ♦. ... ... 2 •. •
Gísli Jónsson, Hamri.............. 121 951 591 ... 1091 841 561 • • • •. 111 111 3 • •.
Síra Arnór Árnason, Felli...... 117 109 ... ... 109 93 ... ... • •. ... 8 16 • • ...
Þorbjörn Jónsson, Steinadal... 981 93 62 701 891 781 68 671 6 ... 9 141 •.. 3
Sturlaugur Einarss., Steinadal. { 92 • • • 53 71 861 ... 481 691 .♦. ... 51 ... 51 11
Björn Bjarnarson, Steinadal ... ... ... ... ... ... ... • •. ... ♦ • ... ...
Guðj. Guðlaugss., Ljúfustöðum 105 89 52f 721 931 77 54 65 11 ... 111 12 71
Jón Magnúss., Litla-Fjarðarh.. 113 951 67 631 98 761 62 65 11 14 15 19 5 ...
Finnur Jónsson, Hlíð.............. 117 864 621 671 103 77 54 551 • ♦ • ... 131 9 81 12

Meðalvigt í hreppnum ii iA 95J 611 681 1011 821 591 67 ... ... 10 13 2



Önnur skoðun fór fram dagana 13.—14. febr. Mældu skoðunarmenn þá 
öll hey og litu eftir umgengni á heyjum og álitu þeir, að allir hefðu næg hey 
fyrir nautgripi til þess viku eftir fardaga og hross til þess um aðra sumarhelgi, 
en sauðfje:

í Litla-Fjarðarborni í 9 vikur, eða til sumarmála.
Á Broddanesi hjá Jóni Magnússyni í 10 vikur.
í Stóra-Fjarðarhorni lP/2 viku.
í Þrúðardal hjá Guðm. Bárðarsyni 12 vikur.
Á Felli 12^2 viku.
Á Broddadalsá 14 vikur.
í Steinadal hjá Þorbirni 1472 viku.
Á Broddanesi hjá Sigurði 16 vikur.
í Þrúðardal hjá Guðm. Magnússyni 18 vikur.
Hjá Sturlaugi i Steinadal 11 vikur.
Á Ljúfustöðum 13 vikur.
Hjá Birni, sem var í Steinadal, 12 vikur.
í Hamri 22 vikur.
Skepnur voru alstaðar í bærilegu standi, en umgengni var talsvert ábóta- 

vant sumstaðar.
Þriðja skoðun fór fram 22.—23. mars. Vigtuðu þá skoðunarmenn 

fje það, sem vigtað var um haustið, og hafði fje Ijetst með mesta móti, sem menn 
hafa leitt af rneiri útbeit og Ijettari haga en vanalega. Vigtína má nákvæmar sjá 
á vigtarskýrslunni.

Loks fór 4. skoðun fram seint í júnimánuði, og mældu skoðunarmenn þá 
fyrningar hreppsmanna, sem alstaðar voru nokkrar, enda hafði veturinn verið 
mjög góður. Allar fyrningar hreppsmanna reyndust að vera 1764 ten. álnir eftir 
mati eða 6573 ten. faðmar.

Sem áður er sagt, hafði veturinn verið mjög góður og vorið í betra lagi 
líka. Innstöðutíminn hafði verið að meðaltali í hreppnum um 33 vikur hjá kúm, 
um 16 vikur hjá sauðfje og 15 á hrossum. Hafi þetta verið þannig, sem láta 
mun nærri, þá hefðu:

Samtals 10757 ten. álnir

287z kýr (105Va hver) . .. ........................ þurft 3007 ten. álnir
1311 kindur (34/s hver) .. .................. ... ... — 4327 — —
73 hross (21 hvert) .. . ................................ .... 1533 — —
Fóðurauki fyrir 6 hross . • ... ... •• • 126 — —
Fyrningar eftir mati ......... ................................ 1764 — —

og er það 863 ten. álnum minna en öll heyin voru metin, sem er um 7*/»%, 
sem mun meðfram hafa stafað af þvi, að heyin voru með Ijettara móti, með því 
lika að innistöðutiminn getur hafa verið nokkru lengri að meðaltali, sjerstaklega 
af því að lömb voru víða með flesta móti og víða nokkuð margir hrútar.



III. fylgiskjal.

Útflutt lambskinn 1880—90 og 1900—1910.

1880 ... ........... 9641 1900 ... ........... 11414
1881 ... ........... 18644 1901 ... ........... 8340
1882 ... ........... 65602 1902 ... ........... 14853
1883 ... ........... 8785 1903 ... ........... 13677
1884 ... ........... 7800 1904 ... ........... 10920
1885 ... ........... 31445 1905 ... ........... 8469
1886 ... .......... 15283 1906 ... ........... 34632
1887 ... ........... 24099 1907 ... .......... 13665
1888 ... .......... 15907 1908 ... ........... 10834
1889 ... ........... 10013 1909 ... ........... 9529
1890 ... ........... 8698 1910 ... ......... 31278


