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til þingsályktunar um landm ælingar og landsuppdrætti.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á r ík isstjórn ina:
1. Að hefja sem fyrst samninga við landmælingadeild herforingjaráðsins 

danska, eða, ef hentugra reynist, við aðra, sem færir eru til þess, um 
fram hald  á mælingu og uppdrá ttum  landsins.

2. Að tryggja með þeim sam ningum  og öðru, að þessu verki verði haldið 
áfram óslitið, ef ekki banna  óvæntir atburðir, enda verði verkið hafið eigi 
siðar en sum arið 1924 og lokið eigi siðar en 1935.

3. Að láta gera jafnóðum , er m ælingum  er lokið á hverjum stað, uppdrætti 
i m ælikvarða 1 : 100000, m eð sama hætti og uppdrá t tu r  herforingjaráðsins 
af Húnavatnssýslu.

4. Að láta nú þegar fara að gera uppdrætti i m ælikvarða 1 : 100000 og með 
þeim hætti, er um getur í 3. tölulið, af þeim hlutum  landsins, sem þegar 
hafa verið dregnir upp í mælikvarða 1 : 50000.

5. Að sjá ura, að uppdræ ttir  þeir, eldri og nýrri, sem byggjast á þessum 
mælingum, sjeu jafnan á boðstólum hjer á landi við svo vægu verði, sem 
frekast er unt.

G r e i n a r g e r ð .

Landm æiingar þær, sem fram kvæ m dar hafa verið hjer á landi af land- 
mælingadeild herforingjaráðs’ns danska trá þvi um aldamót, hafa verið með 
þvi m erkasta og nauðsynlegasta, sem unnlð  hefir verið hjer á landi á síðari 
á rum . E ru  slíkar mælingar, og uppcírættir þeir, sem á þeim byggjast, jafn- 
nauðsynlegir fyrir þekkingu vora á landinu eins og skýrslur eru um hag 
þjóðarinnar, atvinnuvegi, afkom u og annað slíkt. Hafa þeir leitt i ljós, að auk 
þess, bve þekkingin á landinu var ófullkomin, vegna þess að uppdræ ttir  þeir, 
sem áður voru til, voru svo smáir, þá var hún  að ým su leyti röng, og situr 
enn við það i þeim h lu tum  landsins, sem ekki hafa verið mældir nú. Má 
þetta ekki vansalaust heita frá menningarsjónarm iði. E n  auk þess er það 
miög bagalegt og gerir erfitt fyrir um  áætlanir allar og ráðagerðir um  verk- 
legar fram kvæm dir, svo sem vegagerðir og annað  slikt. N ákvæ m ir landsupp- 
drættir  eru einnig nauðsynlegir fyrir ferðamenn, og yfirleitt er óþarft að telja 
alt það hagræði, fróðleik og skemtun, sem  er að því að hafa þá, þvi að það 
er alþekt og viðurkent.

Mælingunum er nú svo langt komið, að uppdræ ttir  liggja fyrir af öllu 
landinu frá Hornafirði, vestur og no rður  um  land, nálega að m ótum  Húna-



vatnssýslu og Skagafjarðar, en auk þess hafa verið fram kvæ m dar mælingar i 
Skagafirði. Er talið svo, að verkið sje nú vel hálfnað, ef ætlast er til, að há- 
lendið veiði mælt með nokkru minni nákvæm ni en bygðirnar. En á hinn 
bóginn fer ekki eins mikill tími eða vinna i það, sem eftir er, ef mælikvarði 
uppdráttanna er m inkaður eins og tillagan gerir ráð fyrir. U ppdrættirn ir koma 
á hinn bóginn nálega alveg að söm u notum , vegna þess hve stijálbygt landið 
er. Má gera ráð fyrir, að með líku áiram haldi og var 1902— 1914 fari um 
8 á r  til þessa verks.

Eftir þvi sem jeg hefi næst komist, hafa farið um 380000 kr. til þess- 
ara mælinga og uppdrátta, og þar af tæpar 80 þúsundir  af islensku fje, eða 
liðlega '/» hluti. Er auðsætt, hve brýn nauðsyn er á því að láta svo stórfelt 
fyrirtæki ekki vera hálfgerl. Stjórnin hefir og sjeð nauðsyn þessa og tekið 
upp i fjárlagafrv. fyrir 1924 35000 kr. i þessu skyni. En upphæ ð jafnstór er 
og i fjárlögum þessa árs til þessa sama, og fjárveitingar til þcss hafa oftast 
eða ávalt verið í tjárlögum, án þess að þær væru notaðar. Þessi tillaga á því 
að miða að þvi að koma skriði á málið og leggja aðallinurnar að fram- 
kvæmd þess.


