
23. Frumvarp

til laga um  friðun Þingvalla.

(Lagt fyrir Alþingi 1928).

1. gr.
F rá  og m eð árinu  1930 skulu Þingvellir við Öxará og umhverfi þeirra, 

sem  tilgreint er í lögum þessum vera friðlýstur helgistaður allra Islendinga.

2. gr.
T akm örk  friðhelga svæðisins skulu vera sem hjer segir:

a. Að s u n n a n :  F rá  hæstu b rú n  Arnarfells i beina stefnu á Kárastaði, yfir 
Þingvallavatn og upp  á vestara bakka Almannagjár.

b. Að vestan: Hærri b a rm u r  Almannagjár, F járhúsm úli, og efsta b rún  Ár-
mannsfells norðaustu r  móts við Meyjarsæti.

c. Að norðaustan : F rá  Ármannsfelli, um Meyjarsæti norðanvert við Hof-
m annaflöt i stefnu að Hliðargjá gegnt Tröllatindi.

d. Að austan: Eystrí bakki Hliðargjár og Hrafnagjár ræ ður  takm örkunum
suður  á bæstu b rú n  Arnarfells.



Landið  innan ofannefndra takm arka  skal varið fyrir ágangi af sauð- 
fje og geitum. En skógurinn og villidýralif, sem þar kynni að geta þrifist, skal 
vera algerlega friðað.

Ekkert jarðrask , búsabyggingar, vegi, rafleiðslur cða ö n n u r  m annvirki 
m á gera á hinu friðlýsta svæði, eða í landi ja rð a n n a  Kárastaða, Brúsastaða, 
Svartagils og Gjábakka nem a með leyfi Þingvallanefndar og húsameistara 
rikisins.

3. gr.
Friðlýsta landið skal vera und ir  vernd Alþingis og æfinlega eign ís- 

lensku þjóðarinnar. Það m á aldrei selja eða veðselja.

4. gr.
Þingvallanefnd, skipuð þrem alþíngismönnum, hefir fyrir hönd Al- 

þingis yfirstjórn hins friðlýsta lands, og annara jarða i rikiseign, sem til eru 
greindar i 2. gr. Þingvallanefnd skal kosin með hlutfallskosningum i samein- 
uðu þingi i lok hvers þings eftir nýafstaðnar kosningar, i fyrsta skifti á þingi 
1928.

5. gr.
Þingvallanefnd semur reglugerð um friðlýsta svæðið og meðferð þess. 

Skal hún bygð á lögum þessum, en staðfest af stjórnarráðinu. í reglugerð má 
ákveða að taka gestagjöld á Þingvöllum og verja því fje upp i kostnað við 
friðunina. Enn fremur að brot á áfengislöggjöf landsins megi varða alt að 
þrefalt hærri sektum en annarstaðar á íslandi. Þingvallanefnd má ráða um - 
sjónarmann á Þingvöllum lil 5 ára i senn.

6. gr.
Öll óhjákvæmileg útgjöld við verndun Þingvalla, samkvæmt lögum  

þessum, greiðast árlega af alþingiskostnaði.

7. gr.
Brot gegn ákvæðum  laga þessara skulu varða sektum  alt að 1000 kr., 

Þr*gSja m ánaða fangelsi eða hvorutveggja eftir málavöxtum.

G r e i n a r g e r ð .

Um mörg undanfarin ár hafa þjóðræknir menn beitt sjer fyrir þvi, að 
Þingvellir, eða nánara tiltekið láglendið norður af Þingvallavatni, yrði gert að 
friðlýstum helgistað þjóðarinnar. Árið 1919 var samþykt þingsályktunartillaga 
sem  gekk í þessa átt, og skyldi samkvæmt henni ekki byggja til sauðfjárbú- 
skapar tilteknar jarðir á þessu svæði. Á þingi 1923 var frv. um friðun Þingvalla 
borið fram i Ed. og samþykt þar, en dagaði uppi i Nd. i þinglokin. Ura 
nokkur undanfarin ár hefir landið kostað umsjónarmann á Þingvöllum meðan



gestastraum ur er m estur þaugað. Það hefir gert nokkurt  gagn, t. d. að varna 
því að tóm ar  öskjur, flöskur og hverskonar úrgangur lægi á alm annafæri á 
þeim slöðum , sem þúsundir  inn lendra  og erlendra  m anna  heimsækja i lotn- 
ingarfullum hug. Hinsvegar hefir það kom ið berlega í ljós hin síðari ár, að 
ekki getur verið tvibýli á Þingvöllum. Ef prestur  eða bóndi á Þingvöllum 
hefir jörðina til ábúðar og notar  sjer þann  rjett í venjulegum skilningi, þá 
getur orðið nær óverandi fyrir gesti að dvelja á s taðnum , þvi að þá má ábú- 
andi gera þeim óheimila umferð þar, eftir því sem honum  þóknast. Að sjálf- 
sögðu v innur sauðfjárrækt ábúandans  algerlega á móti því að fallegur birki- 
skógur geti aftur klætt Þingvallahraun.

Nefnd sú er starfar að því að undirbúa þúsund  ára hátið Alþingis, og 
hins íslenska rikis, 1930, hefir komist að þeirri niðurstöðu, að ekki yrði hjá 
þvi komist að efna til löggjafar um  verndun Þingvalla. Hefir h ú n  ritað stjórn- 
inni svohljóðandi brjef:

Reykjavik, 6. des. 1927.
Á fundi s inum  i gær ályktaði undirbúningsnefndin  að óska þess, með 

sjerstöku tilliti til há tíðahaldanna 1930, að landsstjórnin undirbúi og leggi fyrir 
næsta Alþingi lagafrumvaip, þar sem hinu opinbera sjeu trygð full um ráð 
Þingvallalands og þess nágrennis, sem þurfa þykir.

Þessari ályktun leyfir nefndin sjer hjer með að beina til ráðuneytisins.
Jóhannes Jóhannesson.

Ásg. Ásgeirsson.

Með frv. þessu er að nokkru  bætt úr þeirri þörf  sem um r a ð i r  í brjefi 
Þingvallanefndar, ;en þó m á vera að síðar þurfi að bæta við öðru frv. við- 
vikjandi ábúð ja rðanna  á h inu friðlýsta svæði, ef ekki tekst að kom a þar  á 
æskilegri breytingu með samkomulagi.

Sje litið á meðterð þ jóðarinnar á Þingvöllum, þá er hún  óglæsileg. — 
»Vellirnir« hafa eins og nafnið hendir  fil verið grasivaxin sljetta, m ynduð  af 
árfram burði. Nú eru þeir orðnir  litt hæfir til umferðar, sundurtroðn ir  af 
hestafótum og vatnsgrafningi. Nú er unnið að þvi að bæta þau herm dar-  
verk fyrir 1930 og gera vellina Iíka því, sem ná ttú ran  hafði við þá skilið. — 
Gistihúsið »Valhöll« og tilheyrandi geym sluhús hafa s tórskem t forna helgi- 
staði. Vegurinn eftir Almannagjá hefir breytt útliti hennar. Brúin yfir Öxará 
er sm ekklaus og klunnaleg. Drekkingarhyl hefir verið breytt með óþörfu 
jarðraski. Fallegur foss í ánni var eyðilagður með sprengingum  þegar brú in  
var gerð yfir Öxará. Þingvallakirkja er fúin og að h run i  kom in. Bærinn er hvergi 
nærri viðunandi á þeim stað. Skógurinn sem áður náði heim að Þingstaðnum 
er nú  viðast hvar horfinn eða bældur og kræklóttur. Þannig hefir verið búið 
að h inum  forn-helga stað. Og ef ekki væri nú bætt ú r  með löggjöf, gætu tveir 
af leiguliðum landsins í Þingvallasveit virkjað Öxarárfoss til heimilisnytja. Með 
núverandi rjetlleysi Þingvalla gæti svo farið, að steinsteypukassar yrðu reistir 
á vestari bakka Alm annagjár þannig að heildarsvipur bjeraðsins gerspiltist.

Með frv. þessu er-leitast við að verða við hinni a lm ennu  ósk þjóðar-



innar að vernda Þingvöll og b inar  sögulegu m inningar vegna óborinna  kyn- 
slóða. E nn  frem ur að gera kleifari undirbúning  þúsund  ára hátíðarinnar.

Hjer er gert ráð fyrir tvennskonar friðun i Þingvallasveit. Fyrst að 
landið milli A lm annagjár og Hrafnagjár verði alfriðað fyrir hættulegum 
ágangi búfjár og leitast við að hjálpa skóginum til að breiða sig aftur um  alt 
hraunið. Engin ástæða er til að bygð leggist n iður í Skógarkoti og Hrauntúni, 
þvi að verndun  staðarins m yndi geta veitt á búendunum  þar betri atvinnu en 
sauðfjárrækt á engjalausum ' jö rðum . í öðru lagi er ætlast til að bæ ndum  á 
jörðum , er liggja báðu megin við friðlýsta svæðið, verði m einað að gera þar 
nokkurt jarðrask, sem spillir útliti hjeraðsins, en það gæti auðveldlega orðið af 
m ishepnuðum  húsabyggingum, girðingum, vegum, rafleiðslum o. s. frv. Eftir- 
lit Þingvallanefndar með jö rð u m  þessum h indrar  á engan hátt a tv innurekstur 
en tryggja að síður verði í Þingvallahjeraði unnin  herm darverk , eins og nú 
hefir verið gert á þingstaðnum sjálfum,

Takm ark þjóðrækinna manna m eð friðlýsingu Þingvalla er að vernda 
sem  best hina sögulegu helgistaði og náttúrufegurð Þingvallasveitar.


