
nid. 497. Frnmvarp

til laga um sandgræ ðslu.

(Ettir 2. um r. i N d .)

1. gr.
L andsstjórnin  hefír yfírstjórn  sandgræ ðslum ála i landinu. En ö ll for- 

s ljórn  op inberra  ráðstafana til sandgræ ðslu  og  varnar gegn uppblæ stri og  
sandfoki á landi skal falin Búnaðarfjelagi íslands, en það skal bafa í sinni 
þ jónustu  sandgræ ðslum ann, skipaðan  af landsstjórn inni, m eð sjerþekkingu á 
sandgræ ðslu .

2. gr.
H eim ilt er landsstjórninni að láta girða svæ ði, sem  uppblásturshætta 

getur stafað af, i þeim  tilgangi, að þar verði u n n ið  að sandgræ ðslu , bæ ði til 
þess að k om a í veg fyrir uppblástur, svo  og til þess að græða foksvæ ðin  að 
fuliu. Allan þann tima, sem  að sandgræ ðslunni er un n ið, hefír landsstjórnin 
tull um ráð yfir því svæ ði, sem  sandgræ ðslan fer fram  á, og  verðu r landeig- 
andi að hlíta þeim  reglum , sem  að sandgræ ðslunni lúta.

3. gr.
Landsstjórn in  ákveður, í sam ráði við h lutaðeigandi hreppsnefndir og  

eftir tillðgum  Búnaðarfjelags íslands, hver svæði skuli tekin til girðingar og 
sandgræ ðslu .

Sá, er óskar að fá girt uppblásturssvæ ði i landareign sinni, sendi B ú n- 
aðarfjelagi lslands beiðn i um það, og  lætur fylgja  itarlega skýrslu um  ástæ ð- 
ur allar.

t*au svæ ði skulu  a ð  öðru  jöfnu  vera látin ganga fyrir, þar sem  eig- 
endur, hlutaðeigandi h reppur eða sýsla b jóða  m est fje fram  til verksins.



4. gr.
K ostnaður við g irðingu , græ ðslu og  viðhald foksvæ ðis eða sandgræ ðslu - 

svæ ðis skal greiddur að V* úr rik issjóði, en að V* a f landeiganda. A byrgð 
hlutaðeigandi hrepps eða sýslu skal fengin fyrir þvi, að  landeigandi greið i 
sinn hluta af kostnaðinum  jafnótt og  þ ö r f krefur, og  veitist aldrei lán úr rík is- 
s jóð i til þess hluta kostnaðarins. A llur arðu r a f girtu sandgræ ðslusvæ ði skal 
ganga óskiítur til viðhalds og  græ ðslu þess, þar til fram  er farin afhending sú, 
er getur um  i 10. grein.

5. gr. .
Land, sem  uppblástur eða sandfok  er á og  bætta stafar af, en eigend- 

ur þess, hlutaðeigandi hreppur eða sýsla vilja ekki kosta græ ðslu á, getur 
landsstjórnin tekið eignarnám i. •

E igna inám ið  skal fram fara eftir fyrirm æ lum  laga nr. 61, 14. nóv. 
1917, um fram kvæ m d eignarnám s. Nú hefir foksvæ ði verið  tekið eignarnám i, og 
er þá landsstjórninni skylt að láta byrja  á sandgræ ðslu  þar svo  fljótt sem  unt er.

6. gr.
Nú selur landsstjórnin landssvæ ði það, sem  tekið hefir verið  eignar- 

nám i, og  skal þá eigandi jarðar þeirrar, sem  landið hefir áður fylgt, eiga for- 
kaupsrjett að þvl. Afsali hann sjer forkaupsrjetti, skal við söluna fy lg tá k v æ ð- 
um laga nr. 4, 28. nóv. 1919, um forkaupsrjett á jö rðu m .

7. gr.
A þeirri jö rð , sem  unnið er að sandgræ ðslu  a, er þeim , sem um sjón  

hefir m eð verkinu fyrir h ön d  rikisins, heim ilt að taka endurgjaldslaust það 
etni, sem nota má v ið  sandgræ ðsluna, svo  sem  vatn, grjót, grassvörð, hús, 
viðikvisti, slægjur, þara, þang, leir, fræ og  annað, er nota þarf við sandgræ ðsl- 
una. E innig er hon u m  heim il hagaganga fyrir hesta, sem  nota þarf til vinnu. 
Sje hinsvegar um landspjöll eða skerðing á ven ju legum  ja rðara fn otu m  að 
ræ ða, getur landeigandi eða ábúandi krafist bóta eftir mati.

8. gr.
Et einstakir m enn setja g irðingar fast v ið  sandgræ ðslugirðingar eða 

áfastar við þær, án leyfis, skulu hlið vera á þeim , eigi fjær en 50 m ., svo  að 
hægt sje að vinna tálm unarlaust að san dgiæ ðslu girð in gu n um  og  fara i kring- 
um  þær til eftirlits.



9. gr.
Ekki má óu pp h leyptu r vegur liggja um girt sandgræ ðslusvæ ði nje svo 

nærri girðingunni, utanvert v ið  hana, að um terðin  þar geti va ld ið  uppblæstri. 
N ú þarf at þessum  ástæ ðum  að gera girðingar eða vegi, og  skulu  þá girðing- 
arnar koslaðar á sam a hátt og  sandgræ ðslan, en vegirnir af hreppum  eða 
sýslum , og  eru þeir sandgræ ðslunni óv iðk om an d i.

10. gr.
Þegar san d fok ið  er heft og  svæ ðið  gró ið , fær landeigandi um ráð yfir 

þvi, hali þeim  ákvæ ðum  um  greiðslu  til sandgræ ðslunnar, sern getið er i 4. 
gr., verið  fullnægt. Skylt er þ ó  landeiganda að hlita þeim  reglum  um notkun 
þess, sem  stjórnin  setur til varnar þvi, að uppblástur byrji að nýju . L andeig- 
andi eignast þá girðinguna, en er eflir það skyldur til þess að halda henni 
v ið  á sinn kostnað, þar til sandgræ ðslustjórnin  gefur leyfi til þess að taka hana 
upp og  fullvist þykir, að uppblásturshæ tta sje úti.

11. gr.
N ú fellur n iðu r greiðsla á gjaldi þvi, er landeiganda ber að greiða 

sam kvæ m t 4. gr., og  getur þá landsstjórnin  látið taka foksvæ ðið  eignarnám i 
sam kvæ m t ákvæ ðu m  5. gr., og  skal m atið m ið a ð  v ið  verðgild i svæ ðisins á ð - 
ur en sandgræ ðslan byrjaði, að  viðbættura helm ingi a f þeim  verðauka, sem 
sandgræ ðslan befir k om ið  til leiðar.

12. gr. •
Nú byrjar uppblástur að nýju , eftir að landeigandi hefir aftur fengið 

svæ ðið  til um ráða og  atnota sam kvæ m t 9. gr., og  er h on u m  þá skylt að græ ða 
það aftur á sinn kostnað, nem a hann sanni, að uppblásturinn sje ekki m eð - 
ferð hans eða vanrækslu að kenna. Vanræki hann nauðsynlega vinnu , sem  
h on u m  ber að vinna til varnai uppblæ stri, hefir sandgræ ðslustjórnin  rjett til 
þess að láta vinna verkið á hans kostnað.

13. gr.
KúnaðarQelag íslands skal bafa y firu m sjón  m eð  sandgræ ðslusvæ ðunum  

og  girðiugum  um  þau, einnig eftir að þau eru afhent eiganda til um ráða. En 
hlutaðeigandi hreppstjóri skal hafa eltirlit m eð þeim . E f girðing skem m ist 
áður en svæ ðið  er afhent eiganda til um ráða, skal eigandi jarðarinnar, eða 
ábúandi, skýra hreppstjóra tafarlaust frá skem du n u m . H reppstjóra  er þá skylt 
að sjá um , að gert sje v ið  girðinguna svo  fljótt, sem  unt er, en ábúandi skal



verja svæ ðið  fyrir ágangi af skepnum  á m eðan . V erði hreppstjóri þess var, að 
ábótavant sje m eðferð  sandgræ ðslusvæ ðisins, eða  að aftur sjeu byrjaðar skem dir 
a f uppblæstri á þvi, eftir að það er gró ið , skal hann gera B únaðarfjelaginu 
aðvart um það svo  fljótt sem  kostur er. Skylt er B únaðarfjelaginu  að gefa 
landsstjóin inni árlega skýrslu uni allar fram kvæ m dir v ið  sandgræ ðsluna, v ið - 
hald hennar og  árangur, svo og  reikning y fir  tekjur og g jö ld  v ið  starfræksluna.

14. gr.
B únaðarfjelagið sem ur árlega áætlun fyrir hvert sandgræ ðslusvæ ði og 

sendir landeiganda, eða hlutaðeigandi hreppstjóra, fyrir 15. febrúar. U m sóknir 
um styrk úr landssjóði til sandgræ ðslu skulu sendar til B únaðarfjelags íslands 
fyrir lok  m arsm ánaðar ár hvert.

15. gr.
Brot gegn lögum  þessum  varða sektum  til landssjóðs, 50— 1000 krón u m , 

ncm n þyngri hegning liggi v ið  eftir öðru m  lögu m . M eð m ál út af þeim  skal 
farið sem  alm enn lögreglum ál.

16. gr.
M eð lögum  þessum  eru úr gildi num in  lög um  sandgræ ðslu, nr. 20,

2. n óvem ber 1914.


