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Austur-Landeyingar hafa löngum átt 
í stríði við ágang vatns og sands, er sótti 
fast á byggðina og ógnaði henni með 
eyðileggingu. í Jarðabók Árna Magnús-
sonar og Páls Vídalíns frá 1709 er getið 
tíu jarða sem þá höfðu farið í eyði næstu 
40 ár á undan af þessum sökum. Þar v j* 
sem býli þessi stóðu, sést allvíða ekkert 
eftir, en annars staðar eru óreglulegar 
mishæðir og melhólar til vitnis. Hin 
mikla landeyðing á þessum tíma hefur 
trúlega orsakast af breytingum á útfalli 
Markarfljóts, sem hefur þá líklega færst 
austur. Við það hefur sandurinn þornað 
og tekið að fjúka og eyða gróðurlend-
inu. 

I aldanna rás síðan þetta gerðist hefur 
sandurinn fokið til og frá, en einnig 
hefur hann hækkað, svo að vatnið af 
mýrunum fyrir ofan hætti að geta runn-
ið til sjávar. Mynduðust þá uppistöður 
innan við sandinn og vatnið leitaði sí-
fellt lengra upp á mýrarnar á allri 
leiðinni austan frá Önundars töðum og 
vestur að Hallgeirsey. Einnig flæddi það 
suður á sandinn og rak hann til eftir 
vindáttum, svo að hvert fræ eða grasstrá 
sem þar reyndi að festa rætur skolaðist 
burt eða fauk út í buskann. 

Eyðing byggðar í Landeyjum var 
mönnum mikið áhyggjuefni, en lengi 

Erlendur Árnason landgrœðsluvörður á Skíö-

bakka í Austur-Landeyjum. 

vel voru menn harla ráðalausir gagnvart 
þessum vanda. Það mun svo hafa verið 
laust fyrir 1940 sem menn fóru að ræða 
af alvöru, hvernig hægt mundi að stöðva 
ásókn vatnsins, sem sótti á gróðurlendið 
í neðanverðri sveitinni í sívaxandi mæli. 
Það sem einkum gerðí þetta erfitt við-

93 



Landeyjar í Rangárvallasýslu. 

fangs, var hvað hallinn á iandinu þarna 
er lítill eða aðeins einn á móti þúsund. 
Þótt skurðir væru grafnir á einni jörð til 
að ræsa fram og þurrka, þá var vatninu 
aðeins veitt á land næstu jarðar og síðan 
áfram koll af kolli, án þess að vandinn 
væri leystur til frambúðar. Það sem 
skipti höfuðmáli var að koma vatninu 
fram í sjó og hvernig það mátti gerast 
var vandamál og talsvert deiluefni langa 
hríð. Helst ræddu menn þann mögu-
leika að grafa skurð frá austri til vesturs 
innan við sandinn, þótt ekki kæmi til 
framkvæmda lengi vel. Aukinn skriður 
komst svo á þessar umræður eftir að 
Ræktunarsambandið var stofnað og 

gerðust menn þá bjartsýnni á að bjarga 
mætti bæði Austur- og Vestur-Land-
eyjum með því að veita frá þeim vatn-
inu. 

Ásgeir L. Jónsson, ráðunautur hjá 
Búnaðarfélagi íslands, var fenginn til að 
gera áætlun um lausn þessa vandamáls. 
Hann var gjörkunnugur öllum staðhátt-
um, þar sem hann hafði hallamælt allt 
vatnasvæði Markarfljóts og Þverár í 
sambandi við stokkun vatnanna nokkru 
fyrr og þá kortlagt Landeyjar með ná-
kvæmum hæðarlínum. 

Upp úr athugunum Ásgeirs og í sam-
ráði við heimamenn var síðan hafist 
handa við þennan skurðgröft árið 1948. 
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Byrjað var á stóra skurðinum suður af 
Hallgeirsey og grafið austur á næstu 
árum eftir því sem fjárráð og aðrar 
ástæður framast leyfðu. Ekki gekk þetta 
samt allt sem skyldi og einkum var það 
til baga að fjúka vildi í skurðinn og 
útfallið teppast. Það var til dæmis ekki á 
að lítast, þegar við komum að skurðin-
um eftir fyrsta veturinn, því að þá var 
hann sléttfullur af sandi á þrjú hundruð 
metra löngum kafla. En þá höfðum við 
eignast jarðýtu og gátum hreinsað upp 
úr honum með henni. Bjartsýnin sigraði 
og verkinu var haldið áfram. Skurður-
inn var um 14 metra breiður vestast og 
um tveggja metra djúpur, en mjókkaði 
nokkuð eftir því sem austar dró og var 
þar aðeins 10 metra breiður eða jafnvel 
minna. Hann kom í Affallsútfallið suð-
vestan við Hallgeirsey og lá þaðan aust-
ur með sandinum, drjúgan spöl fyrir 
sunnan Kross og Bryggjur, norðan 
Kirkjulands og Önundarstaða og síðan 
fyrir sunnan Hólma. Síðan voru grafnir 
skurðir ofan úr sveitinni og fram í 
þennan aðalfrárennslisskurð. Var það 
upphafið að þeirri umfangsmiklu fram-
ræslu er gerð var í Landeyjum og hefur 
breytt þeirri sveit meira en verði með 
orðum lýst. Við gröft stóra skurðarins 
notuðum við skurðgröfu, sem Ræktun-
arsambandið tók á leigu hjá Vélasjóði. 

í Vestur-Landeyjum var ástand líkt 
og hér og hafist handa við landvarnir 
um svipað leyti. Var þar grafinn stór 
skurður frá Sigluvík og austur á Gljá, 
annar skurður lá fyrir ofan svokallaða 
Kotbæi frá Bergþórshvoli og suður í 
Skipagerðisós og auk þeirra nokkrir 
aðrir stórir skurðir til framræslu. 

Það sem menn óttuðust helst í sam-
bandi við þessar framkvæmdir, var að 
landþurrkunin hefði í för með sér vax-
andi sandfok og eyðingu af þess völd-
um. Við þeirri hættu var aðeins eitt svar 
og það var að hefjast handa við að 

græða sandinn fyrir ofan og framan 
skurðinn. Sandgræðsla hafði svo sem 
verið til umræðu áður, því að allnokkru 
fyrr hafði Búnaðarfélag okkar beitt sér 
fyrir aðgerðum vegna þeirra, er um 
sárast áttu að binda af völdum vatns og 
sands. Mun það hafa verið laust fyrir 
1940 sem Gunnlaugur Kristmundsson 
sandgræðslustjóri kom hingað til að 
kanna aðstæður og leggja á ráð. Fór 
hann þá meðal annars fram í Hólma-
hverfi og að hans ráðum var þar sett 
upp fyrsta landgræðslugirðingin fyrir 
sunnan og austan Önundarstaði . Var 
síðan sáð í Gljábakkana innan þessarar 
girðingar að ráði Gunnlaugs og greri 
þar upp land sem hefur haldist til þessa 
dags. En Önundars töðum varð ekki 
bjargað með þessu, því að vesturhluti 
jarðarinnar var á kafi í vatni. Lauk því 
svo, að jörðin fór í eyði árið 1946. 

Landgræðslan hófst svo ekki handa 
aftur hér í sveit fyrr en sumarið 1955. 
Var þá sandurinn girtur og sáð í talsvert 
stórt stykki suðaustur af Hallgeirsey. 
Gat þar brátt að líta fagran grængresis-
blett í auðninni. En þetta var mikið 
rosasumar og þótt vel liti út í byrjun, þá 
varð endirinn annar. Strax og haustaði 
tók nýgræðingur þessi, sem mest var 
melgresi, að fölna og falla og næsta vor 
sást þarna ekki stingandi strá. Það var 
því ekki á að lítast með að græða upp 
sandinn, en samt vildum við ekki gefast 
upp við svo búið. Þarna hafði komið á 
daginn, sem raunar hafði verið reynsla 
okkar hér, að erfitt mundi vera að fá 
gróður til að þrífast á sandinum, nema 
með því að búa fyrst til eitthvert skjól 
fyrir hann. 

Næst var það haustið 1956 sem aftur 
var hafist handa og þá byrjað á því í 
samráði við landgræðslustjóra að ýta 
upp görðum á Gljábökkunum, þar sem 
sandur og gróðurlendi mætast. Garðar 
þessir lágu á hreinum sandi, settum við 
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Sandurinn ógnaði byggðinni (úr Landeyjum). 

Mjór er mikils vísir. Melgresi var sáð í kassa sem raðað var þvert á austanáttina (á Landeyjasandi). 

borð upp á rönd ofan á þá og hæluðum 
vandlega niður. Annaðist ég um þessar 
framkvæmdir í umboði landgræðslu-
stjóra, þótt ég fengi ekki bréf upp á það 
embætti fyrr en árið 1957. Við byrjuð-
um á þessum görðum vestan frá, þar 
sem mest hafði fokið í Stóraskurð fyrir 

sunnan Hallgeirsey. Síðan fórum við að 
sá með þessum görðum þegar um vorið 
1957 og héldum svo áfram að ýta upp 
görðum og sá austur allan sand á næstu 
árum eftir því sem efni og ástæður 
leyfðu. Hættum við ekki fyrr en við 
höfðum komist alla leið austur að Ön-
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undarstöðum, þar sem Gunnlaugur 
hafði sett upp fyrstu sandgræðslugirð-
inguna á árum áður. 

Er skemmst frá því að segja, að eftir 
að garðarnir komu til, tók sáningin að 
bera árangur, svo að innan skamms 
kom þarna allvíða fagurt gróðurlendi. 
Melurinn vann sitt verk þannig, að 
smám saman styrktust garðarnir og 
hækkuðu. En þessi merkilega jurt þrífst 
best, þar sem sandurinn er á hreyfingu. 
Um leið og hann hættir að fjúka, víkur 
þessi brautryðjandi fyrir öðrum gróðri. 

Þar sem um hreinan sand var að ræða 
fyrir framan skurðinn, reyndist erfitt að 
koma upp görðum. Af þeim sökum var 
erfitt að græða nokkuð upp, því að 
sandfok og vatnságangur tættu allt 
burtu. Loks fundum við ráð við þessum 
vanda og það var að smíða langa og um 
80 sentimetra breiða kassa úr úrgangs-
timbri. Kössunum röðuðum við síðan á 
sandinn þvert á austanáttina og sáðum 
síðan melfræinu í þá. Þetta dugði og 
brátt mynduðust ofan á kössunum 
traustir melgarðar, sem hækkuðu og 
breikkuðu með ári hverju. Þegar svo 
var komið, reyndist óhætt að sá í bilin 
milli þessara kassagarða og einnig þar 
reyndist smám saman hægt að græða 
upp auðnina. 

Við þessi landgræðsluverkefni hef ég 
nú unnið um þrjátíu ára skeið. Allt var 
þetta unnið undir eftirliti og í nánu 
samstarfi við landgræðslustjóra og 
starfsmenn hans. Með Gunnlaugi vann 
ég þó ekkert sjálfur, en ég sá hann og 
minntist þess, þegar hann kom hingað 
og hófst handa við uppgræðsluna á 
Önundars töðum. Aðalsamskipti mín 

voru við þá bræður, Runólf og síðan Pál 
Sveinssyni, er gegndu þessu embætti , og 
síðar við Svein Runólfsson, núverandi 
landgræðslustjóra. Ráðgjöf þessara 
manna sem og allt samstarf við þá var 
með ágætum í hvívetna. Þarna var háð 
langvinn og tímafrek barátta við eyðing-
aröflin. En hún bar árangur og með 
tímanum var vörn snúið í sókn. Nú 
hefur gróðurinn tekið yfirhöndina, þar 
sem áður var svartur sandur, og allt 
horfir til réttrar áttar í Landeyjabyggð-
um. Það hefur verið ákaflega ánægju-
legt að fylgjast með þeim miklu um-
skiptum sem þarna hafa orðið. Vart 
mátti það þó tæpara standa að hefta 
ágang vatns og sands, sem engu eirði. 
Má raunar fullyrða að horft hefði til 
landauðnar í neðanverðri sveitinni, ef 
þessar framkvæmdir hefðu ekki komið 
til. 

Við þessi verkefni hafði ég alltaf 
marga ágæta samstarfsmenn. Fyrir utan 
landgræðslustjórana á hverjum tíma 
minnist ég sérstaklega Ólafs Sigurðs-
sonar á Krossi. Hann hætti búskap og 
vann síðan við sandræktina á hverju 
sumri um árabil. Sýndi hann af sér 
einstakan áhuga og dugnað, svo að fáir 
munu hafa verið hans jafningjar við 
þessi björgunarstörf. 

Nú er ég hættur og sestur í helgan 
stein. Ég fylgist þó vel með gróðri og 
framförum frammi á sandi og fer þang-
að oft til að líta eftir þessu. Þá ósk á ég 
heitasta að vel verði um þetta allt saman 
hugsað, öllu verði vel við haldið og 
landið megi gróa upp sem mest. Verði 
svo, mun sandurinn ekki framar fjúka 
og spilla landi í sveitinni minni. 
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