
17. Landgræðsluframkvæmdir 
í Rangárvallasýslu 

JLJLöfuðstöðvar Landgræðslu ríkisins hafa verið í Gunnarsholti á Rangárvöllum 
frá 1928 þegar staðurinn var byggður upp aftur eftir að hafa farið í eyði vegna 
sandfoks. Það var vel við hæfi að velja miðstöð landgræðslustarfsins stað í einu 
helsta uppblásturshéraði landsins. Frá upphafi hefur mikið starf veríð unnið í Rang-
árvallasýslu og þar hefur bestur árangur náðst. Því er tilhlýðilegt að gera íþessu riti, 
sem helgað er 80 ára starfi Landgræðslunnar, sérstaka grein fyrír aðgerðum í 
sýslunni, þar sem sandurinn hefur herjað á byggðina um aldaraðir, ofan af afréttum 
og neðan frá sjó. 

Almennt yfirlit 
í Rangárvallasýslu eru miklar and-

stæður í gróðurfari. Láglendið er víða 
gróðri vafið, svo sem undir Eyjafjöllum 
og í Landeyjum og Hol tum, og er 
heildarstærð gróins lands á láglendi 
meiri en í flestum öðrum sýslum lands-
ins. Uppblástur hefur hins vegar leikið 
sýsluna grátt og mikið er um örfoka 
mela og sanda. 

Afréttir sýslunnar eru einhver rýrustu 
og gróðursnauðustu beitilönd landsins. 

Mikill hluti sýslunnar er á virku gos-
belti og ber yfirborð landsins víða ræki-
leg merki jarðeldanna. Jöklar hafa í 
þúsundir ára sorfið berg og jarðveg á 
hálendinu, sem árnar hafa síðan borið 
til sjávar. Mikill hluti láglendisins hefur 
myndast við að grunnsævi hefur fyllst 
upp af framburði stórra jökulvatna á 
ísaldarskeiðum. Melar og sandar í sýsl-
unni eru því ættaðir á einn eða annan 
hátt ofan frá eldstöðvum hálendisins. 
Jarðvegur er vfða gosöskublandinn og 

viðkvæmur fyrir áhrifum búsetu og 
óblíðra náttúruafla sem hafa leikið þetta 
hérað grátt. 

í byggðum sýslunnar hefur jarðvegs-
eyðing orðið mest á Rangárvöllum og í 
Landsveit, í þessum hreppum hafa fleiri 
jarðir farið í eyði vegna sandfoks en í 
nokkrum öðrum sveitum landsins. 
Vegna uppblástursins er gróður í all-
stórum hluta Rangárvallasýslu ekki í 
neinu samræmi við ríkjandi gróðurskil-
yrði. 

Á seinni hluta 19. aldar eyddist 
gróður af þúsundum hektara í Rangár-
vallasýslu vegna uppblásturs. Sennilega 
hefur gróðureyðingin náð hámarki á 
„sandárunum" eftir 1880, en þá hafði 
mikið kuldaskeið staðið yfir frá því um 
1860 með svipuðum ársmeðalhita og 
1979. Upp úr aldamótunum síðustu 
þótti einsýnt að sandfokið myndi leggja 
Landsveit og Rangárvelli að mestu í 
eyði ef ekkert yrði að gert. Þá var 
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sandfok og landeyðing víða komin á það 
stig að einungis var gróður eftir með-
fram ám og lækjum. Talið er að á því 
svæði sem nú er land Gunnarsholts hafi 
fyrir tveimur öldum verið 17 býli sem öll 
fóru í eyði af völdum sandfoks. Það var 
aðeins neðst á Rangárvöllum, sunnan 
Þverár, sem byggð var ekki ógnað af 
sandfoki. í Landeyjum var ástandið 
ekki eins alvarlegt en sandfok frá sjón-
um var þó búið að eyða nokkrum bæj-
um áður en hafist var handa um að 
hefta sandfokið. 

Mikið hefur verið unnið að friðun og 
uppgræðslu sandfokssvæða í Rangár-

vallasýslu, tiltölulega meira en í nokk-
urri annarri sýslu og hefur árangur orð-
ið mjög góður. Landgræðslustarfið hef-
ur þannig tryggt búskap og búsetu í 
Landmannahreppi og skapað forsendur 
fyrir þeim rekstri sem er í Gunnarsholt i . 
Flest sandgræðslusvæðin voru í upphafi 
svo illa leikin af uppblæstri að nánast 
var um samfelldar sandauðnir að ræða. 
Friða varð og sá í stór landsvæði þar eð 
ekki nægði að girða staka uppblást-
ursgeira. 

Enn er nokkuð um sandfokssvæði 
utan girðinga en þeim fer óðum fækk-

Uppblástur á Rangárvöllum 1953. Ljósm. Júlíus J. 

Daníelsson. 

andi. Friðun ein sér dugði yfirleitt ekki 
til að stöðva gróðureyðinguna og land 
hefur sums staðar lítið gróið upp þó það 
hafi notið langrar friðunar. Þetta endur-
speglar hve alvarleg jarðvegseyðingin 
var orðin. Fíngerðustu jarðvegsagnirnar 
voru foknar í burtu, eftir stóðu næring-
arsnauðir sandar og lítið var orðið eftir 
af plöntum sem gátu sáð sér sjálfar. 
Gróðurskilyrðin á landi, sem nær að 
verða örfoka, eru oft það erfið að sjálf-
græðslan verður hæg og því lítið gagn að 
friðun án annarra aðgerða. Á Ketlu-
sandi og Geitasandi við Gunnarsholt 
hafði gróður lítið aukist eftir 20 ára 
friðun, en þegar sáð var í landið og 
borið á það greri það upp. Sums staðar 
má þó sjá góðan árangur af friðun einni 
saman, t.d. í efsta hluta girðingar á 
Landmannaafrétt i , en þar hefur mel-
gresi náð sér upp og breiðst út af sjálfs-
dáðum. 

Samvinna Landgræðslu og 
heimamanna 

Lítil samstaða var um landgræðslu-
framkvæmdir í sýslunni fyrstu áratugina 
eftir að viðleitni í þá átt hófst. 

„ ... hylurinn hélst til 9. maí, frá 
25, apríl. Sáust þá vegsummerkin: 
hrannir af cíauðum hrossum og 
sauðfé lágu með öllum götum og 
görðum, bœði á efri Rangárvöllum 
og tan alla Landsveit, og um 40 jarð-
ir lágu gereyddar afsandi eða óbyggi-
legar, þótt fjöldi þeirra byggðist 
smám saman aftur að hálfu eða 
miklu leyti." 

Matthías Jochumson, Sögukaflar af 
sjúlfum mér, 1959. 
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Sandgræðslustarfið fór til að byrja með 
aðallega fram í Landmannahreppi en 
alvarlegt sandfok herjaði þá á ofan-
verða Landsveit. Á þeim árum bjó 
Eyjólfur Guðmundsson í Hvammi. 
Hann var mikill áhugamaður um varnir 
gegn sandfoki og einn af helstu frum-
kvöðlum skipulegs landgræðslustarfs á 
Islandi. Gunnlaugur Kristmundsson var 
þá sandgræðslumaður og voru þeir Eyj-
ólfur ekki að fullu sammála um að-
ferðir til að hefta sandfokið. Aðferðir 
Gunnlaugs voru grjótgarðar, melsáning 
og friðun, og sá kostnaður er þeim 
fylgdi óx mönnum í augum. Það kom 
samt fljótlega í ljós að ofangreindar 
aðgerðir reyndust þær einu sem dugðu 
og í þeim fólst starfið að mestu næstu 40 
árin. 

Land var mjög ógjarnan látið af 
hendi til friðunar, jafnvel þótt um væri 
að ræða örfoka land eða sandi orpið. 
Fyrstu árin var gert munnlegt sam-
komulag við landeigendur um upp-
græðslu með því skilyrði að landið gengi 
aftur til þeirra þegar það væri gróið. 
Síðar, upp úr 1920, tók Sandgræðslan 
hins vegar þá stefnu að annaðhvort yrði 
stofnunin að eignast landið eða þá að 
landeigendur tækju virkan þátt í kostn-
aði við girðingarframkvæmdir. Yfirleitt 
höfðu bændur ekki bolmagn til umtals-
verðra fjárútláta og varð það til þess að 
Sandgræðslan eignaðist ýmist heilu 
jarðirnar, svo sem í Landsveit, eða 
hluta úr jörðum eins og í Rangárvalla-
hreppi. Svo var og um Gunnarsholt og 
hjáleigur þar, sem Sandgræðslan keypti 
árið 1926. Land Gunnarsholts stækkaði 
síðar þegar bændum á aðliggjandi jörð-
um var boðið að taka þátt í girðingar-
kostnaði eða láta land sitt til Sand-
græðslunnar að öðrum kosti. Var það 
misjafnlega séð. Upp úr 1930 var þó 

farinn að sjást það góður árangur af 
aðferðum Sandgræðslunnar við að hefta 
sandfok á Rangárvöllum og víðar að 
menn gengu fúsir til liðs við stofnunina. 
Til dæmis var hin langa girðing í Land-
eyjum, framan við byggðina, girt vegna 
eindreginna tilmæla heimamanna. 

Stefna Sandgræðslunnar/Landgræðsl-
unnar hefur frá upphafi verið sú að 
stofnunin réði alfarið girðingarstæði. 
Lega girðinga hefur oft orðið að ásteyt-
ingarsteini og valdið ágreiningi milli 
Landgræðslunnar og heimamanna um 
sandgræðsluaðgerðir. Girt er nær und-
antekningarlaust á grónu landi, ef kost-
ur er, til að verja vírinn sandsvörfun og 
tryggja friðun á gróðurjöðrum og rofa-
börðum. Eitthvert beitiland lendir þvf 
óhjákvæmilega innan girðinga. Oft hef-
ur bændum gengið illa að sætta sig við 
að sjá á bak landi undir sandgræðslu, 
jafnvel þótt eyðingarhættan hafi vofað 
yfir því. Gilti þá einu hvort landið, sem 
þeir höfðu nytjað af hefð, hafði tilheyrt 
þeim sjálfum eða nágrannabæjunum. 

Oft eru skoðanir skiptar um friðunar-
aðgerðir. Kom það berlega í ljós þegar 
girðingin á Landmannaafrétti var girt. 
Pá fannst mörgum að vegna girðingar-
innar væri lagt í mikinn kostnað sem 
væri betur varið til sáningar og áburðar-
dreifingar. Mönnum sést gjarnan yfir 
hinn gífurlega kostnað við að græða upp 
ákveðin svæði. Ef andvirði girðingar-
innar á Landmannaafrétti hefði verið 
varið beint til uppgræðslu hefði verið 
unnt að græða upp í hæsta lagi um 1% af 
því svæði sem var friðað. Án girðingar 
hefði svo lítill gróðurblettur þó tæplega 
staðist lengi sökum ofbeitar. Áttatíu ára 
reynsla stofnunarinnar hefur sýnt að 
vonlítið er að græða upp foksand án 
algerrar friðunar. 

159 



Friðuð landgrœðslusvœði í Rangárvallasýslu. 

Friðuð landgræðslusvæði í 
Rangárvallasýslu 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir 
sögu friðunar í þágu sandgræðslu í 
Rangárþingi. Valin er sú leið að lýsa 
landgræðsluaðgerðum eftir hreppum 
sýslunnar, en þar hefur verið unnið 
meira að stöðvun sandfoks og upp-
græðslu en í nokkurri annarri sýslu 
landsins. 

I. Rangárvallahreppur 
í ritinu „Sandgræðslan 50 ára" greinir 

Gunnlaugur heitinn Kristmundsson frá 
fyrstu aðgerðum á Rangárvöllum. Á 
árinu 1907 var girt lítil girðing á söndun-
um fyrir ofan Stóra-Hof. Hún var síðan 
tekin upp árið 1910 og flutt yfir á 
Miðhúsamoldir í Hvolhreppi. Skortur á 
mannafla og fjármunum takmarkaði 
starfið mjög á þessum árum en þó voru 
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nokkur lítil foksvæði girt og fram-
kvæmdar minni háttar landgræðsluað-
gerðir, m.a. á Reyðarvatni þar sem 
hlaðnir voru sandvarnargarðar. Þetta 
voru ekki skráð sandgræðslusvæði enda 
mun ekki hafa verið gengið formlega frá 
samningum um girðingar fyrr en eftir að 
sandgræðslulögunum var breytt árið 
1923. Eftir það jukust framkvæmdir og 
sandgræðslusvæði í hreppnum voru 
skráð sem slík. 

Bolholt 

Girt árið 1925. Lengd girðingar: 1,5 
km. Stœrð: 95 ha. 

Bóndanum í Bolholti var hjálpað til 
þess að girða fyrir tún og engjar sem 
sandur gekk á og lágu undir örtröð af 
fénaði. Bolholt var kirkjueign en var 
síðar afhent Sandgræðslu íslands til 
eignar og umráða er jörðin fór endan-
lega í eyði árið 1950. Hið forna höfuð-
býli, Bolholt, er nú hluti Gunnarsholts-
lands. 

Stóra-Hof 

Girt árið 1925. Lengd girðingar: 3,5 
km. Stœrð: 72 ha. 

Sandur af Geitasandi ógnaði mjög 
þessu forna höfuðbóli Rangárvalla, en 
gróðurlendið var á þessum árum í raun 
aðeins orðið að mjórri ræmu meðfram 
Eystri-Rangá. Þetta svæði er nú að 
mestu innan sandgræðslugirðingar 
Gunnarsholts. 

Keldur 

Girt árið 1926. Lengd girðingar: 5,9 
km. Stærð: 107 ha. 

Á 16. og 17. öld er víða getið um 
mikinn sandágang á hinum forna sögu-
stað og höfuðbóli, Keldum. Fjöldi jarða 
í hraununum fyrir ofan og norðaustan 
Keldur varð þá sandsköfiunum að bráð. 
Eins og margar aðrar jarðir á Rangár-

völlum lágu Keldur undir miklum 
ágangi sands á árunum upp úr 1900 og 
var landgræðslugirðingin upphaflega 
hugsuð sem eins konar sandvarnarbelti 
fyrir túnið á bænum. Melfræi var sáð og 
rofabörð stungin niður og sáð í þau. 
Rofabörðin sjást ennþá og eru minnis-
varðar um hið gífurlega áfok vegna 
uppblásturs fyrri tíma. Þessar fram-
kvæmdir eru taldar hafa bjargað jörð-
inni, því að bændur voru komnir að því 
að gefast upp á að moka og keyra sand-
skafla burt af túnunum á hverju vori. 
Menn gerðu sér þá þegar grein fyrir að 
friða þyrfti mestallt Keldnalandið sem 
var svo til allt uppblásið og sandi orpið. 
Árið 1945 var að því komið að þetta 
yrði gert. Það var þó ekki fyrr en 1967 
að sú girðing varð að raunveruleika. 
Enn sjást merki um gömlu girðinguna 
og er landið nú að mestu gróið. Rétt er 
að geta þess að Skúli Guðmundsson á 
Keldum mun einna fyrstur manna, í lok 
síðustu aldar, hafa reynt að hefta sand-
fok, stungið niður rofabörð og tyrft, 
ennfremur hlaðið grjótgarða, að ó-
gleymdum öllum þeim sandi er hann ók 
í burtu af túninu og frá húsinu á vorin. 
Þrautseigja Skúla bar árangur og hann 
var einn af þeim sárafáu á þessum 
slóðum sem tókst að verja jörð sína 
eyðingu sands. 

Keldnahraun 

Girt árið 1967. Lengd girðingar: 25 
km. Stœrð: 4250 ha. 

Friðun og uppgræðsla Keldnahrauns 
hafði alllengi verið á döfinni. Byrjað var 
að girða í austur frá eldri landgræðslu-
girðingu við Dagverðarnes og allt til 
Melakots sem er eyðijörð. Rætt var um 
að girða allt austur til Rauðholts sem er 
landamerki milli Keldna, Rangárvalla-
afréttar og Árbæjar. Frá því var horfið 
og frá Melakoti var girt suður til Eystri-
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Sandurinn grœddur. Hin illræmdu moldrok á Rangárvöllum heyra nú sögunni til (Gunnarsholt). Ljósm. 

Jón Karl Snorrason. 

Rangár og þaðan vestur að land-
græðslugirðingunni á Keldnaöldu. Vest-
urhlið þessa landgræðslusvæðis er því 
gömul girðing um Austurhraun. Þegar 
girðingaframkvæmdir hófust var allt 
landið sandi orpið eða ógróið hraun. 
Áður voru þarna nokkur býli sem fóru í 
eyði fyrir árið 1700 en nöfn þeirra, eins 
og t.d. Tröllaskógur, bera vitni um 
blómlegra gróðurfar fyrr á öldum. Búið 
er að sá miklu magni af grasfræi og bera 
á mikið magn af áburði með áburðar-
flugvélinni Páli Sveinssyni. Landið hef-
ur tekið miklum stakkaskiptum. Sand-
fok er þar ekkert lengur en heilgrös 

ríkjandi gróður þó ekki geti landið talist 
algróið. 

Aveitan úr Eystri-Rangá hefur gert 
geysilega mikið gagn í norðanverðri 
girðingunni. 

Arið 1975 var gerð tilraun með að sá 
birkifræi úr flugvél en ekki er að sjá að 
það hafi borið neinn árangur. 

Gunnarsholt 

Fyrst girt árið 1926. Lengd girðingar: 
74,1 km. Stærð: 12200 ha. 

Sandgræðsla íslands keypti Gunnars-
holts- og Brekknaland árið 1926 og var 
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þá byrjaö að girða þar. Fyrst mun hafa 
verið girt úr Tittlingagili við Hróarslæk 
og í Vakhól, þ .e . á mörkum Gunnars-
holts og Ketilhúshaga. Síðan var girt á 
mörkum Geldingalækjar og áfram inn á 
hraunin. Árið 1938 var búið að bæta við 
og girða af land Dagverðarness og 
Steinkross (girt 1934) og hiuta af landi 
Reyðarvatns. Árið 1945 var svo girt á 
mörkum Reyðarvatns og Keldna og 
Geitasandur og Strönd tekin inn í 
Gunnarsholtsland. í raun er þetta mikil 
saga sem að nokkru er gerð skil í ritinu 
„Sandgræðslan 50 ára" en þó ekki tæm-
andi. Árið 1973 var jörðin Ketilhúshagi 
sameinuð landi Gunnarsholts . Land 
þetta, sem er um 1300 ha, er að mestu 
nýtt af Fóður- og fræframleiðslunni. 
Auk heimaiands Gunnarsholts eru 
innan girðingar a.m.k. 17 eyðijarðir og 
einnig fjöldi af hjáleigum sem ekki 
höfðu sérstök landamerki. Á Gunnars-
holtssvæðinu var lengi vel unnið mikið 
að sandgræðslu, en hin síðari ár hafa þó 
önnur uppblásturssvæði verið látin sitja 
fyrir þar sem þeim áfanga er náð að 
búið er að stöðva sandfok í Gunnars-
holtsgirðingunum. Reistir voru miklir 
grjót- og t imburgarðar þvert á ríkjandi 
vindátt og melfræi sáð í beltí á millí 
þeirra. Eftir að búið var að'hefta mesta 
sandfokið hafa ýmsar grastegundir ver-
ið notaðar til sáningar (sjá grein um 
Gunnarshol t ) . Mikið af landi innan 
Gunnarsholtsgirðinga er nú fullgróið, 
sérstaklega þar sem friðunar hefur gætt 
lengst. Þar er víða byrjað að vaxa víði-
kjarr og farið að örla á birki sums 
staðar. Gunnarsholtsland skiptist með 
girðingum í nokkur svæði sem verða hér 
talin frá austri til vesturs. 

a) Austurhraun er í raun hluti af 
Reyðarvatnshraunsgirðingu sem girt 
var á árunum 1940 — 1950. Árið 1960 
var girt milligirðing milli Reyðarvatns-
hrauns og Austurhrauns, áður Reyðar-

vatnsheiði. í þá tíð var Austurhraun 
nærri gróðurlaus sandauðn með strjálu 
melgresi. í Reyðarvatnshrauni var aftur 
á móti mikið af grasivöxnum hvömmum 
við upptök Hróarslækjar, og sjálft 
hraunið var að gróa mikið upp. Austur-
hraun var ekkert nytjað fyrr en 1967 
þegar farið var að beita holdakúm á það 
síðari hluta sumars. Austurhraun er nú 
friðað fyrir beit. 

b) Reyðarvatn var stórbýli fyrr á tím-
um en fór að mestu undir sand á svipuð-
um tíma og Gunnarsholt , þó er vitað að 
í Reyðarvatnshrauni var heyjað mel-
gresi um og fyrir 1920. Þar var byrjað að 
girða árið 1930. Reyðarvatnshraun greri 
tiltölulega fljótt upp enda um meiri 
jarðveg þar að ræða en víða annars 
staðar. Þó var efri hluti hraunsins slæm-
ur yfirferðar allt fram undir 1960, eink-
um út af hraungjótum, huldum sandi, 
sem voru hættulegar hestum. Nú er 
alveg gróið yfir slíkt og engin vandkvæði 
á að fara þar um á hestum og jafnvel 
bílum. 

c) Fjárgirðing er allstórt svæði kallað 
sem hefur lengst af verið nytjað til 
beitar frá Gunnarsholti , bæði fyrir fé og 
nautgripi. Brekknaheiðin er sérkenni-
leg gróðureyja og hefur aldrei blásið 
upp. Það tókst að verja hana með 
grjótgörðum og melgresi og hún er nú 
algróið heiðaland með lyngi og víði. 
Beit á svæðinu er mjög væg. Á efri hluta 
svæðisins átti sér stað mikil uppgræðsla. 
sérstaklega á árunum upp úr 1960, á 
svokölluðum Gára og Hrísbrún. Það var 
erfitt sandfokssvæði en hefur nú verið 
grætt upp að fullu með hjálp áburðar-
flugvélanna. Sem dæmi um umskiptin 
má nefna að um 1960 var áætlunarbíll á 
leið með ferðamenn upp að Heklu, en 
leiðin lá um Gárann. Þegar bíllinn kom 
upp í Gárann sá ekkert til vegar fyrir 
mold- og sandfoki. Var þá ákveðið að 
snúa við. Meðan bíllinn sneri þvert í 
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vindinn mölbrotnuðu allar hliðarrúður 
áveðurs vegna vikurfoksins. Nú er slíkt 
sandrok algerlega óþekkt á þessum 
slóðum. 

d) Bolholt var girt fyrst árið 1925 
(1,5 km og 95 ha) ásamt landi frá Heiði , 
Kaldbak og Þingskálum. í jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er 
getið um að land þetta sé illa spillt af 
sandblæstri og fór Bolholt nokkrum 
sinnum í eyði. Þó var búið þar til 1950. 
Nú er allt land Bolholts innan Gunnars-
holtsgirðingarinnar. Mikið sand- og 
moldrok átti upptök á þessu landi. Beitt 
var öllum tiltækum ráðum til að hefta 
það upp úr 1960. Þá voru byggðir sand-
varnargarðar í svonefndri Bolholtsbót 
og sáð melfræi og grasfræi. Árangurinn 
var það góður að hin illræmdu moldrok 

í byggð á Rangárvöllum heyra nú til 
liðinni tíð. Ennþá er töluvert ógróið 
land innan girðingar, en mikið hefur 
áunnist í uppgræðslunni með áburðar-
flugi seinni ára. Þar er birki nú óðum að 
sá sér og breiðast út. 
e) Geitasandur, sunnan Kirkjubæjar-

lands, var girtur árið 1945. Mest hefur 
verið grætt upp næst þjóðveginum, þ .e . 
Suðurlandsvegi. Þar til fyrir u .þ .b . 10 
árum voru sandstormar af Geitasandi 
iðulega til trafala fyrir umferð á þjóð-
veginum. Á því svæði hefur nú áhuga-
mönnum um golf verið leigð aðstaða til 
golfiðkunar. Er það gott dæmi um 
heppilega nýtingu á sandgræðslulandi til 
útivistar. 

f) Ketlusandur er landsvæði sem 
Landgræðslan fékk til umráða þegar 
ríkið keypti jarðirnar Ketilhúshaga, 
Gröf og Grafarbakka árið 1972. Hefur 
það reynst afar þýðingarmikil viðbót, 
því á þessu svæði er nú m.a. flugvöllur 
fyrir áburðarflugið. Einnig hafa verið 
gerð þar víðáttumikil tún og akrar fyrir 
graskögglaverksmiðju Fóður- og fræ-
framleiðslunnar. 

Reynifell 

Girt árið 1930. Lengd girðingar: 7,2 
km. Stærð: 360 ha. 

Svokallaður Reynifellshólmur var 
tekinn til friðunar að hluta enda var 
þessari gróðurvin mjög ógnað af sand-
roki. Skjólgarðar voru gerðir og melfræi 
sáð. Landið greri fljótt og var fljótlega 
tekið til beitar. Svæði þetta var ekki 
skráð sem landgræðslusvæði. 

Bakkábæir 

Girt árið 1956. Lengd girðingar: 9 
km. Stærð: 200 ha. 

í þetta sandfokssvæði við Þverá var 
sáð melfræi, túnvingli og sandfaxi. 
Landið greri upp og var afhent fyrri 
eigendum. 

Maður hét Helgi og bjó á Reyðar-
vatni; hann sagði mér, er ég hitti 
hann snemma vetrarins, að hann 
setti á rúmlega 500fjár, en hefði ekki 
aflað handa þvt meira fóðurs en 50 
„böggla", sem hann gœfí lömbum. 
Mér leizt ekki á sögitna, en hann hló 
ogvarhinn öruggasti. En eftir hretið 
um vorið átti hann eftir einar 13 
kindur, að þvt er mér var sagt. 

Böðvar hét nágranni hans og bjó í 
Dagverðarnesi Pað var kotjörð, eii 
BÖðvar var harðfengur karl og beitti 
óspart á lönd granna sinna, attk 
hraunanna, setn heita máttti ahnenn-
ingur. Hann átti og um SOOfjár og 50 
hross — allt á útigangi og — missti 
nœr því allt! 

Eihnig á Keldum yarð stórfelldur 
fetlir, en fátt var iaiað. Varþaðmál-
tœki ríka Guðmtindar, að „rýr vœri 
réttur rollunnar". 

Matthías Jochumsson, 

Sögttkaflar af sjáifum mér. 

164 



Hraunteigur 

Girt árin 1977—78. Lengd girðingar: 
5 km. Stærð: 120 ha. 

í ritinu „Sandgræðslan 50 ára" er 
mjög fróðleg grein um þennan vöxtu-
lega birkikjarrskóg við rætur Heklu. 
Það er með ólíkindum hvað þessi 
skógur hefur hjarað lengi þótt óvægi-
lega hafi verið að honum sótt bæði af 
mönnum, búfénaði og Heklu. Árið 
1891 segir Sæmundur Eyjólfsson í 
skýrslu sinni til Búnaðarfélags Suður-
amtsins: „Skógurinn (Hraunteigur) hef-
ur auðsjáanlega verið höggvinn bæði 
mjög mikið og mjög illa og óforsjálega, 
og það svo, að eigi getur hjá því farið að 
hann eyðileggist á skömmum tíma, ef 
hann verður fyrir sömu meðferð fram-
vegis." Skógarhöggi var hætt og ástand 
skógarins batnaði. Á síðustu árum hóf 
þó uppblástursgeiri að sækja inn í 
skóginn að norðan og norðaustanverðu 
og var ekki annað sýnna en uppblástur-
inn og sandskaflarnir myndu kljúfa 
skóginn að endilöngu. Árið 1977 tókst 
samkomulag við landeigendur um 

friðun skógarins. Sáð hefur verið mel-
fræi í verstu sandöldurnar og hlaðnir 
grjótgarðar og hefur Lionsklúbburinn 
Skyggnir í Rangárvallasýslu séð um þær 
framkvæmdir. Einnig hefur verið sáð 
með áburðarflugvélum yfir hraunið 
norðan við skóginn. 

Kot 

Girt á árunum 1980—82. Lengd girð-
ingar: 10 km. Stærð: 1650 ha. 

Síðasti eigandi og ábúandi í Koti , 
Sigurjón Jóhannesson, afhenti Land-
græðslu ríkisins jörðina Kot með gjafa-
bréfi árið 1979. Þá var strax hafist 
handa við að girða jörðina að norðan og 
austan og bæta henni við Gunnarsholts-
Iandið. Mikill uppblástursgeiri klýfur 
vesturhluta jarðarinnar frá norðaustri 
til suðvesturs, sem er megin-uppblást-
ursstefnan á Suðurlandi. Kot hafði 
margsinnis farið í eyði af völdum Heklu-
gosa á liðnum öldum. Landeyðing er nú 
stöðvuð. Austurhluti jarðarinnar stefnir 
í það að verða að blómlegu kjarrlendi á 
fáum árum vegna friðunarinnar. 

Uppblástursgeiri með ijósum Hekluvikri við Selsund á Rangárvöllum. Ljósm. Jón Karl Snorrason. 
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Selsund 

Girt árið 1982. Lengd girðingar: 4,0 
Stœrð: 20500 ha. 

Norðaustan við bæinn Selsund hefur 
lengi átt sér stað gróðureyðing. Þegar 
gróðurtorfan var blásin ofan af þykku 
hvítu vikurlagi frá Heklugosinu 1104 
tók vikurinn að fjúka fram á hraunið 
sunnan við bæinn. Hraunið er einstak-
lega fallega gróið birkikjarri sem breiðst 
hefur út eftir að vetrarbeit linnti á 
jörðinni. 

Kaldbakur 

Girt árið 1986. Lengd girðingar: 1,5 
km. Stærð: 50 ha. 

Sérkennilegir sandhólar, að nokkru 
vaxnir gulvíði, á mótum Höfðalækjar og 
Ytri-Rangár. Stefnt er að því að sá 
lúpínu og grasfræi í þetta land. Upp-
græðslan er gerð í samvinnu við land-
eigendur. 

Gaddstaðasíki 

Girt árið 1986. Lengd girðingar: 2,0 
km. Stœrð: 40 ha. 

Gaddstaðasíki er lítið sandsvæði 
austan við Hellu, ofan Suðurlandsveg-
ar. Sáð var í það allt 1986 og farvegur 
gerður fyrir síkið. Landið var grætt upp í 
samvinnu við Rangárvallahrepp. 

II. Landmannahreppur 
í ritinu „Sandgræðslan 50 ára" er 

ýtarleg frásögn um uppblástur og 
eyðingu^ jarða í Landsveit eftir Guð-
mund Árnason í Múla. Auk þess er 
greint frá upphafi sandgræðslustarfsins 
þa r ' og helstu brautryðjendum, þ .á .m. 
Eyjólfi Guðmundssyni í Hvammi. 

Hér verður stiklað á stóru um gagn-
merka sögu af því hvernig sandgræðslu-
starfið bjargaði þessari byggð sem um 
síðustu aldamót var af mörgum talin 

glötuð vegna sandfoks og uppblásturs. 
Erfitt er að gera nákvæma grein fyrir 
girðingarframkvæmdum því fyrst voru 
girtir smáblettir nálægt bæjum og voru 
þær girðingar síðar færðar smám saman 
og sandgræðslusvæðin stækkuð á þann 
hátt. Með þessu móti mjakaðist í rétta 
átt , en þetta lýsir vel fjárskortinum á 
þessum tímum og einnig vantrú bænda á 
að sandgræðslustarfið bæri árangur. 

Girðing milli Ytri-Rangár og Þjórsár 

Girt árið 1909. Lengd girðingar: 0,8 
km. 

Fyrir áeggjan Eyjólfs í Hvammi var 
girt á söndum austur af Búrfelli frá 
Þjórsá að Rangá. Þáverandi skóg-
ræktarstjóri og yfirmaður Gunnlaugs 
Kristmundssonar hafði trú á verkinu, en 
Gunnlaugur leit á þessa girðingu sem 
afréttargirðingu fremur en sandgræðslu-
girðingu þó hann skráði hana sem slíka. 
Girðingin friðaði ekkert land og var því 
gagnslaus sem sandgræðslugirðing. 

Landsveit 

Girt árin 1922, 1945 og síðar. Lengd 
girðingar: 67,2 km. Stœrð: 7600 ha. 

Helstu foksvæði í Landsveit voru girt í 
tvennu lagi; suðurhluti uppblásturs-
svæðisins árið 1922 og norðurhlutinn 
1941. Girðingar náðu yfir verulegan 
hluta sveitarinnar milli Þjórsár og Ytri-
Rangár, en þar lá við algerri auðn áður 
en hafist var handa um friðun og sand-
græðslu. Grjótgarðar voru hlaðnir og 
melfræi sáð í mörg ár, auk þess sem 
vingulfræi hefur verið sáð á seinni 
árum. Hefur það reynst mjög vel. 
Landið innan girðinga er í heild mikið 
gróið. Innan girðinga í Landsveit hafa 
verið góð slægjulönd í fjölda ára og hafa 
sum svæðin verið afhent fyrri eigendum 
og nytjuð til beitar. 

Landgræðslan á nokkrar jarðir á 
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þessu svæði, sem allar eru í eyði nema 
Stóri-Klofi. Aðalsandgræðslusvæðið nú 
er svokölluð Skarðstangagirðing. Aust-
ur- og vesturkantar þeirrar girðingar 
voru endurnýjaðir á árunum 1975— 
1979. Mjög góður árangur hefur náðst í 
sunnan- og austanverðu Skarðsfjalli. 
Einnig innan Fellsmúlagirðingar sem er 
suður af Skarðsfjalli og er nú að mestu 
gróin. 

Eitt aðallandgræðslusvæðið var svo-
kölluð Stóru-Vallagirðing sem nær frá 
Stóra-Klofa og suður til Hrólfsstaða-
hellis og Bjalla. Þetta land er nú að 
mestu gróið og er ákaflega sérkennilegt 
og gæti því hentað vel sem útivistar-
svæði. Norðan þjóðvegar er mikið land-
græðslusvæði í landi Stóra-Klofa og er 
þar töluvert starf óunnið. Rétt fyrir 
1940 sáði Gunnlaugur Kristmundsson 
birkifræi meðfram Merkurlæk. Fræi 
þessu safnaði Ragnar Stefánsson, bóndi 
í Skaftafelli, í Bæjarstaðaskógi. Þarna er 
nú komið fallegt kjarr sem er óðum að 
breiðast út. 

Galtalækur 

Girt árin 1925 og 1934. Lengd girð-
ingar: 5,8 km. Stærð: 90 ha. 

Arið 1925 var sett girðing um upp-
blástursgeira og gerðir garðar til varnar 
gegn uppblæstrinum. Utan girðingar 
lentu nokkur lítil moldarskörð og blást-
ursbörð sem voru friðuð þegar girðingin 
var stækkuð árið 1934. 

Unnið var að sandgræðslu í girðing-
unni fram til ársins 1940, en þá var 
landið afhent eiganda jarðarinnar. Árið 
1956 tók Sandgræðslan hins vegar 
landið aftur í sína vörslu þar sem fok-
hætta virtist vofa yfir að nýju vegna 
lélegrar vörslu og ofbeitar. Svæðið hef-
ur verið nytjað til beitar af ábúanda hin 
síðari ár en er þó engan veginn í nógu 
góðu ástandi, girðingin er ennþá uppi-

><SV. 

Jón Jónsson frá Lækjarbotnum í Landsveit hefur 
unnið að landgræðslustörfum um áratugaskeið. 

standandi. Þörf væri á að friða þennan 
gamla rofgeira og hleðslurnar í honum 
algerlega fyrir mönnum og búfé því að á 
vissan hátt er þetta svæði minnisvarði 
um þrotlausa baráttu mannsins gegn 
náttúruöflunum. 

Landmannaafréttur 

Girt 1970. Lengd girðingar: 39,4 km. 
Stœrð: 20500 ha. 

Þetta er þriðja stærsta landgræðslu-
svæði landsins og er á Landmannaaf-
rétti framanverðum. Girðingin nær frá 
Tröllkonuhlaupi alla leið inn að Bjalla-
vaði á Tungnaá. Aðrar hliðar hins frið-
aða svæðis eru afmarkaðar af Tungnaá 
og Þjórsá. Svæði þetta var orðið að 
mestu örfoka þegar það var girt, þó 
voru nokkrir gróðurteigar í Hraun-
eyjum. Margir telja að áfok af framan-
verðum Landmannaafrétt i hafi verið 
upphaf hinnar miklu landeyðingar sem 
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Sumar landgræðslugirðinganna í Landsveit gætu orðið stórkostleg útivistarsvæði (í Skarðstanga, Búrfell í 

baksýn). 

geisaði í Landsveit fram á þessa öld. 
Þetta landgræðslusvæði er því mikilvæg-
ur þáttur í varanlegri uppgræðslu og 
gróðurvernd þar. Arin 1972 — 1975 var 
sáð melfræi í sand- og vikurflæmi. I 
hraunin hefur verið sáð vingli og sveif-
grösum. Geysimikið hefur verið borið á 
svæðið með áburðarflugvélum á undan-
förnum árum. Arangur friðunar og upp-
græðslu er góður á svo stuttum tíma. Til 
dæmis hefur melurinn dafnað það vel að 
hann hefur verið skorinn í fræöflunar-
skyni síðustu árin og gefið mikið og gott 
fræ. 

Landsvirkjun hefur víða tekið þátt í 
uppgræðslu á Landmannaafrétt i , t .d. 
umhverfis Sigöldu, og grætt upp mikið 
land. 

Vegna ítölu er gerð var í Landmanna-
afrétt 1971 þrengdist nokkuð um í 
heimahögum. Landgræðslan kom af 
þeirri ástæðu til móts við viðkomandi 

býli og aðstoðaði um nokkurra ára 
skeið við áburðardreifingu á heima-
lönd. 

Þegar Hekla gaus árið 1981 var land-
græðslusvæðið á Landmannaafrétti orð-
ið eitt af allra glæstustu uppgræðslu-
svæðum landsins. En á örfáum klukku-
stundum breytti vikurinn og gjóskan úr 
Heklu landinu í kolsvarta auðn. Þykkt 
lag af vikri og ösku kæfði allan gróður 
nema íslenska melgresið sem náði sér 
fljótlega á strik. Aftur var hafist handa 
um uppgræðslu með sáningu og áburð-
ardreifingu úr flugvélum og er landið nú 
að taka stakkaskiptum á ný. Melgresið 
er þó enn ríkjandi gróður. 

Brýn ástæða er til að taka neðsta 
hluta Sölvahrauns inn í þessa land-
græðslugirðingu. Þar var fallegt gróður-
lendi sem varð að svartri eyðimörk við 
síðasta Heklugos. Það nær varla að gróa 
á ný nema með friðun og sáningu. 
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Merkihvoll 

Girt árið 1974. Lengd girðingar: 4 
km. Stœrð: 1250 ha. 

Hreppsnefnd Landmannahrepps af-
henti Landgræðslu ríkisins Merkihvols-
land árið 1974 til uppgræðslu og friðun-
ar. Landmannahreppur hafði þá þegar 
látið girða landið á þrjá vegu en Ytri-
Rangá varði það að austan. Girðingin 
var lagfærð, en mjög erfitt reyndist að 
halda svæðinu fjárlausu. Þarna voru 
allmyndarlegar skógarleifar en að öðru 
leyti var landið eyðimörk og vikri orpið. 
Sáð var í landið með flugvélum og 
landeyðingin stöðvuð við skóginn. 
Girðingin er ekki lengur í umsjá Land-
græðslunnar en Landmannahreppur 
leigir út sumarbústaðalönd á upp-
græðslusvæðinu sunnan við skóginn. 

III. Austur- og Vestur-Landeyja-
hreppur 

Sjávarströndin frá Hólsá og austur að 
Markarfljóti hefur í raun lengi verið ein 
samfelld sandeyðimörk. Ofan sandsins 
eru Landeyjarnar sem eru nú eitt af 
glæsilegustu landbúnaðarhéruðum 
landsins. Það kann því að koma mörg-
um á óvart að í efsta hluta þessara 
grösugu sveita var um síðustu aldamót 
mikil gróðureyðing af völdum sandfoks. 

Eftirfarandi er umsögn Sæmundar 
Eyjólfssonar um þetta land: 

„Sandurinn ofan til við Landeyjarnar 
var sandfláki allmikill, sem liggur fyrir 
sunnan Fljótshlíðina, fram með Þverá, 
alla leið suður að Landeyjum, og ganga 
þar víða sandgeirar inn í byggðina. 
Sandur þessi fýkur jafnt og þétt og 
færist niður eftir, og veldur stór-
skemmdum sums staðar í Landeyjunum 
ofanverðum. í Vestur-Landeyjum er 
það einkum Berjanessiand, Eyjahverfið 
og Hemluland, er nú liggur undir 

skemmdum og eyðileggingum af sand-
fokinu, en í Austur-Landeyjum eru það 
einkum Voðmúlastaðir , Kanastaðir og 
svo Vorsabæjarland, er kallast má lukt 
af söndum. Þegar þessar jarðir hafa 
eyðilagst, taka þær jarðir við, sem næst 
liggja fyrir neðan; er eigi unnt að segja, 
hversu langt sandurinn getur færst niður 
yfir grasiendið, ef engar skorður eru 
reistar við því. Áður óx talsvert af 
melgresi á þessum sandi, og hefti sand-
fokið að rriiklum mun, svo sem alls 
staðar, þar sem það vex. Nú vex mjög 
lítið af mel á þessum sandi, enda eru 
eðliiegar orsakir til þess, að melurinn 
hafi eyðilagst beinlínis af völdum nátt-
úrunnar ofan til á sandinum, en miklar 
líkur eru til, að það sé mönnum að 
kenna, að melurinn hafi eyðilagst neðan 
til á sandinum, eða hefur eigi breiðst út 
og færst niður á við, eftir því sem 
sandurinn færðist niður á við. Það eru 
miklar líkur til, að þetta sé af því, að 
menn hafi stutt við eyðileggingu hans, 
með því að slá hann, eða þá að rífa upp 
rætur hans, svo sem víða tíðkast, til þess 
að hafa þær í reiðing (meljur). Það 
hefur sjálfsagt eigi lítið stutt að sandfok-
inu og eyðileggingunni í Landeyjunum, 
hversu melurinn hefur gengið til þurrð-
ar á sandinum." 

(Úr Ársskýrslu Sæmundar Eyjólfs-
sonar 1891, bls. 46 — 47.) 

Hemla 

Girt árið 1927. Lengd girðingar: 12,9 
km. Stærð: 1094 ha. 

Sandfokssvæði þetta náði frá Þverá 
að norðan, fram að Hemfu og austur 
undir Affall. Sandfok var þar mikið, 
gekk til suðvesturs og eyðilagði gras-
lendið. Einkum var það land frá 
Hemlu, en einnig frá Auraseli , Hvítár-
nesi og Ey. Sandskaflar voru komnir 
heim að bæjum og tún og engjar að 
mestu komnar í sand. 
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Suðurlandsvegurinn var þá fluttur 
suður fyrir Hemlu og síðan byggðir 
sandvarnargarðar norðan við Hemlu og 
sáð melfræi. Landið greri mikið og 
bæjunum var bjargað. Árið 1947 var 
leyfð fjárbeit á svæðinu til þess að 
bjarga fénaði frá þeim bæjum í Fljóts-
hlíð sem harðast urðu úti eftir öskufallið 
frá Heklu þá um vorið. Viðkvæmur 
gróðurinn þoldi illa þá beit. Það kemur 
heim við þá reynslu síðari tíma að gróð-
ur á friðuðum landsvæðum á sendnu 
landi hefur að því er virðist mikla upp-
skeru en iítið beitarþol. Á árunum 
kringum 1980 var lagt kapp á að reyna 
að ljúka uppgræðslu þessa landsvæðis. 
Borið var á landið með flugvélum og 
tók gróðurinn þá miklum framförum. 
Girðingin hefur nú verið afhent Fljóts-
hlíðar- og Vestur-Landeyjahrepp til 
varðveislu, en verður áfram undir sér-
stöku eftirliti Landgræðslunnar. Ljóst 
er að friða þarf aftur Þverárbakka að 
sunnanverðu, þar eru miklir sandskaflar 
með viðkvæmu gróðurfari. Það gæti 
orðið kjörið útivistarsvæði. 

Hólabæir 

Girt árið 1938. Lengd girðingar: 7,2 
km. Stærð: 348 ha. 

Áður fyrr leitaði Hólsá í austur 
skammt neðan ármóta Rangár og Þver-
ár hjá Ár túnum. Út frá Valalækjar-
farvegi, sem gengur þar austur úr Hóls-
ánni, var áður mikið sandfok. Þegar 
lítið var í ánum, fauk sandframburður 
úr farveginum og lagði undir sig gras-
lendið. Hlaðið var fyrir farveginn og 
landið girt og friðað. Þarna er nú algró-
ið land og hefur girðing verið fjarlægð 
fyrir löngu. 

Önundarstaðir 

Girt árið 1939. Lengd girðingar: 5,6 
km. Stœrð: 56 ha. 

Sandur frá sjó hefur um aldir ógnað 
mörgum býlum í Landeyjum. Bændur 
gerðu sér þó grein fyrir því að ef tækist 
að stöðva sandágang frá sjónum og 
þurrka upp votlendið yrðu Landeyjarn-
ar að einu blómlegasta héraði landsins. 
Ekki var unnt að takast á við allt sand-
foksvandamálið í einu á þessum tíma. 
Því varð það úr að ráðist var á vandann 
þar sem hann var talinn mestur , þ .e . við 
Önundarstaði , þótt margar aðrar jarðir 
lægju einnig undir sandágangi. Melgresi 
var sáð og er þetta land nú algróið. 
Girðingin var tekin upp að nokkru leyti 
en hluti af landinu er nú innan aðalgirð-
ingarinnar í Landeyjum. 

Berjanes 

Girt árið 1948. Lengd girðingar: 4,2 
km. Stærð: 700 ha. 

Þessi framkvæmd var í raun stækkun 
á Hemlugirðingu, sem áður er greint 
frá. Sandfok var frá Affallinu. Landið 
var meðhöndlað á sama hátt og við 
Hemlu og er nú að mestu gróið. 

Landeyjar 

Girt árið 1955. Lengd girðingar: 31,7 
km. Stærð: 5800 ha. 

Landeyjasandar eru afar erfiðir til 
uppgræðslu. Kemur þar margt til, með-
al annars hve stormasamt er þarna niðri 
við sjóinn. Landið er ákaflega flatt og 
vatn situr uppi sem gljá langtímum 
saman, en þornar svo þegar síst skyldi, 
þ .e . á vorin. Hamlar þetta mikið mel-
sáningum. Sandurinn hefur mjög jafna 
kornastærð og rýkur því um leið og 
hreyfir vínd. 

Óhemju vinna hefur verið lögð í að 
hefta sandfokið á Landeyjasöndum. 
Tugir kílómetra af varnargörðum úr 
timbri hafa verið reistir og melfræi sáð. 
Áhersla hefur verið lögð á að beina 
yfirborðsvatni burt af söndunum með 
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tilhögun melvarnargarðanna. Nýjar að-
ferðir við sáningu melfræs hafa verið 
reyndar með góðum árangri. Til dæmis 
hafa verið byggðar þúsundir 4 - 5 m 2 

kassa úr timbri til þess að hækka sáðbeð 
melfræsins. Þeir Erlendur Árnason (sjá 
viðtal hér í ritinu) og Ólafur heitinn 
Sigurðsson á Krossi hafa staðið þarna í 
eldlínunni í þrjátíu ár. 

Gróðurlendið sækir stöðugt fram á 
sandinn enda er kominn öflugur mel-
varnargarður á mörkum graslendis og 
sands. Erlendi hugkvæmdist fyrir 
nokkrum árum að moka upp með 
skurðgröfu mýrarjarðvegi sem liggur 
undir sandinum og mynda þannig fok-
varnargarða. Það bendir til þess að þar 
sem nú er ægisandur hafi áður verið 
votlendi. 

Landið í girðingunni í Vestur-Land-
eyjum hefur gróið mikið upp en mikið 
verk er óunnið á austurhlutanum. Þetta 
svæði er dæmigert fyrir land sem verður 
að vera friðað um ókomna tíð. 

IV. Djúpárhreppur 

Þykkvibær 

Girt árið 1928. Lengd girðingar: 9 
km. Stœrð: 2160 ha. 

Landsvæði þetta er sjávarsandurinn 
frá Þjórsá að vestan og austur að Hólsá. 
Þarna var að mestu gróðurlaus eyði-
mörk ef undan er skilin Háfstorfan sem 
var sérkennileg melgresisalda. Fyrir 
ofan sjávarkambinn liggur landið lágt 
og flaut þar oft vatn yfir, sem bar undan 
stormi sitt á hvað líkt og á Landeyja-
sandi. Þetta svæði var og nefnt Gljáin. 

Sandrok var oft af Gljánni, bæði á 
ísum upp á graslendið og eins í þurrkum 
á vorin. Af því urðu landspjöll og óþæg-
indi. Girðingin var reist fyrir áeggjan 
Þykkbæinga og náði milli ánna. Melfræi 
var sáð og melgresið sem fyrir var óx 

mikið vegna friðunarinnar. Á árunum 
1956—1960 gerði dr. Björn Sigur-
björnsson ýtarlegar tilraunir með ís-
lenska melgresið og rannsakaði það. 
Virtist melgresið frá Þykkvabæ vera 
álitlegasta staðarafbrigðið hér á landi. 
Mikil áhersla hefur því verið lögð á að 
safna þarna melfræi sem síðan hefur 
verið sáð víða um land, m.a. í Sauð-
lauksdal í Barðastrandarsýslu. 

I Háfstorfunni vex einnig baunagras 
(Lathyrus maritimus) en það finnst 
einnig í Landeyjum. Á rótum þess lifa 
gerlar sem binda köfnunarefni úr lofti. 
Full ástæða er til að rannsaka frekar það 
sambýli vegna hugsanlegrar notkunar 
baunagrassins til landgræðslu. 

Gróður hefur verið styrktur með 
áburðargjöf. Landið er nú mikið gróið 
og væri á vissan hátt mjög sérstætt 
útivistarsvæði. Hólsá sækir nokkuð 
vestur á sandana og spillir þar gróðri. 
Þar þyrfti að hlaða fyrir og sá melfræi. 

Sjálf girðingin er nú orðin léleg. 
Gróður er þarna viðkvæmur og þolir 
hvorki beit búfjár né traðk vélknúinna 
ökutækja. Landið verður því væntan-
lega undir umsjón Landgræðslunnar 
lengi enn. 

V. Holtahreppur 
Þetta er ein af grösugustu sveitum 

landsins og í fljótu bragði virðist ekki 
mikil hætta á gróðureyðingu. Sérstakar 
aðstæður á tveimur stöðum leiddu þó til 
mikils uppblásturs. 

Kaldárholt og Akbraut 

Girt árin 1914 og 1931. Lengd girð-
ingar: 6,1 km. Stærð: 294 ha. 

Sandfok stóð af landbroti við Þjórsá 
og olli miklum skemmdum á gróðri í 
norðanátt . Fyrst var girt í Kaldárholti 
en síðar í landi Akbrautar . Melfræi var 
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sáð og er landið nú algróið og löngu 
afhent fyrri landeigendum. 

Kambsheiði 

Girt árið 1928. Lengd girðingar: 7,1 
km. Stærð: 177 ha. 

Þetta var og er moldfoksvæði í landi 
Hvamms og fleiri jarða í Hol tum. Ýms-
ar sagnir voru til um upphaf uppblásturs 
og sandfoks á Kambsheiði. Ein sögnin 
var sú að þar hefði hryssa lagst afvelta, 
barist um og myndað flag sem síðan 
hefði blásið upp og færst út. 

Uppblásturinn á Kambsheiði þótti 
ískyggilegur. Landeigendur voru hins 
vegar margir og reyndist erfitt að ná 
samstöðu um aðgerðir þótt blómleg býli 
væru í hættu. Það tókst þó að lokum og 
eftir að girt hafði verið og melfræi sáð 
tók landið óðum að gróa. Fljótlega eftir 
1960 var farið að slaka á viðhaldi girð-
ingarinnar og landið töluvert beitt. 
Uppblástur hófst þá aftur nokkrum 
árum seinna. Girðingin var því endur-
nýjuð árið 1983 og sáð var í moldar-
flögin og áburði dreift í nokkur ár. 
Landið er nú að mestu gróið en þó er 
ekki unnt að líta á það enn sem algróið 
land. Holklaki er þarna mikill á vorin 
og moldirnar viðkvæmar fyrir traðki. 
Það verður því að gæta sérstakrar var-
færni í nýtingu þessa svæðis. 

VI. Hvolhreppur 
I þessum hreppi hefur verið mikið 

vatnsrof í hlíðum Árgilsstaðafjalls. 
Einnig hefur verið allnokkur uppblástur 
á láglendi sveitarinnar. 

Miðhús 

Girt árið 1910. Lengd girðingar: 1,6 
km. Stærð: 15 ha. 

Mikill uppblástur var um aldamótin í 
miðri sveitinni og út að Eystri-Rangá. 

Rofið var yfirleitt kallað Miðhúsamold-
ir. Efni í þessa girðingu kom úr girðingu 
sem Kofoed-Hansen skógræktarstjóri 
hafði látið girða á Stóra-Hofi þegar 
Einar Benediktsson sýslumaður bjó 
þar. Melfræi var sáð í moldina, landið 
greri upp og var afhent eigendum fyrir 
1940. 

VII. Austur- og Vestur-Eyjafjalla-
hreppur 

Skógasandur 

Girt árið 1955. Lengd girðingar: 12 
km. Stœrð: 1000 ha. 

Árið 1955 afhentu eigendur Ytri-
Skóga, sem eru Rangárvallasýsla og V-
Skaftafellssýsla, Landgræðslunni allan 
Skógasand sunnan vegar milli Skógaár 
og Fúlalækjar. Sáð var fyrst túnvingli og 
vallarfoxgrasi í 100 ha en ræktunin síðar 
stækkuð í 320 ha. Gengið var frá rækt-
uninni sem um túnrækt væri að ræða. 
Landið var ætlað til beitar og slægna. 
Árið 1956 voru látnar 520 ær með 
lömbum á svæðið og var ætlunin að 
þetta land kæmi í stað Goðalands , sunn-
an Þórsmerkur, sem eins konar afréttur 
Austur-Eyfellinga. Lömbin þrifust illa 
og hafa túnin því eingöngu verið notuð 
til heyskapar og lítils hát tar haustbeitar. 
Hefur það stuðlað að gjörbreyttum bú-
skaparhát tum í sveitarfélaginu. Nýting 
túnanna er undir stjórn félagsskaparins 
„Sandrækt Austur-Eyfellinga" og hefur 
verið frábærlega vel staðið að þeim 
málum. Árni Jónasson, síðar erindreki 
Stéttarsambands bænda, var í upphafi 
aðal-drifkrafturinn í þessum fram-
kvæmdum. Viðhald girðingarinnar hef-
ur verið töluvert, einkum að sunnan-
verðu, en þar gætir sandfoks frá fjöru. 
Vorið 1987 var sáð lúpínu í 16 hektara 
lands og stefnt að því að stækka þá akra 
enn frekar og uppskera þar fræ á næstu 
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Sandrækl Austur-Eyfellinga á Skógasandi. 

árum. Þarna hafa um árabil verið til-
raunareitir frá Rannsóknastofnun land-
búnaðarins. 

Félagsræktun Vestur-Eyfellinga 

Girt árið 1974. Lengd girðingar: 3 
km. Stœrð: 130 ha. 

Tildrög þessarar ræktunar má rekja 
til umræðna um það á hvern hátt mætti 
létta beitarálagi af Almenningum, af-
rétti Vestur-Eyfellinga. Hvorttveggja er 
að afrétturinn hefur verið ofsetinn og 
eins hitt að fé sótti mjög inn á Þórsmörk 

og Goðaland. Leitað var eftir landi til 
uppgræðslu sem gæti létt beit af Al-
menningunum. Var það ekki auðsótt 
mál þar til land fékkst til túnræktar í 
landi Seljalands. Þar var síðan grætt upp 
land í skjóli varnargarða við Markar-
fljót. Fyrstu árin var það notað til vor-
og haustbeitar auk heyskapar, en nú er 
allri beit þar lokið vegna hættu á smitun 
riðuveikinnar. Landgræðslan aðstoðaði 
við að hrinda í framkvæmd þessari ný-
rækt sem nú er fallegt tún og notað til 
slægna. 
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