
16. Friðuð landgræðslusvæði 

KJróður og jarðvegur á helstu sandfoks- og uppblásturssvæðunum er mjög 
viðkvæmur og þolir illa ágang búfjár. Aðgerðii til að stöðva sandfok og jarðvegs-
eyðingu á slíkum svæðum hafa frá upphafi einkum verið fólgnar í friðun þeirra gegn 
búfjárbeit. Melgresi var síðan sáð þar sem um var að ræða sandfok, ýmist í skjóli 
varnargarða eða í rákum þvert á skaðlegustu vindáttina, og styrkt með áburðargjöf 
eftir þörfum. Melgresið er eina jurtin sem hefur reynst nothæf til að binda foksand 
enn sem komið er. Með friðun og sáningu melfræs og öðrum landgræðslufram-
kvæmdum hefur náðst mikilsverður árangur í stöðvun uppblásturs og uppgræðslu 
örfoka lands. 

Landgræðslustarfið 
Frá 1907 hafa 120 svæði verið girt og 

friðuð í þessum tilgangi, alls 1260 km að 
lengd og 239.015 hektarar og þar af hafa 
um 90.000 hektarar verið friðaðir síðan 
1974. Fyrri eigendum hafa verið afhent 
aftur 21 svæði, alls um 3-4.000 ha að 
flatarmáli. Þau svæði sem Landgræðsl-
an hefur friðað frá upphafi koma fram á 
korti sem birt er hér á eftir. Flestar 
girðinganna eru á eldvirku svæðunum, 
en þeim er hættast við uppblæstri og 
þarfnast mestrar verndar. 

Mörg þessara svæða verða að vera 
undir eftirliti Landgræðslunnar til fram-
búðar, meðal annars þar sem sandur 
fýkur upp frá sjávarfjöru. í mörgum 
landgræðslugirðingum eru nú algróin 
svæði með sérstæðum gróðursamfé-
lögum. Þau eru viðkvæm fyrir beit og 
nauðsynlegt að friða þau áfram. Slík 
svæði gætu þó hentað sem fólkvangar 
og útivistarsvæði. 

Mörg byggðarlög stæðu nú höllum 
fæti ef landgræðslustarfsins hefði ekki 
notið við. Má þar til dæmis nefna Þor-

lákshöfn, Vík í Mýrdal og Kirkjubæjar-
klaustur, en á þessum stöðum voru 
sandbyljir tíðir. Sama gildir um Land-
sveit, Rangárvelli og Öxarfjörð, en þar 
ógnaði uppblástur byggðum á fyrri 
hluta þessarar aldar. 

Mikið vantar á að öll helstu uppblást-
urssvæði hafi verið friðuð. Má þar nefna 
sandfokssvæði í Þingeyjarsýslum og á 
Suðurlandi, auk annarra svæða víðs 
vegar um land. Gera þarf langtímaáætl-
un um varanlega friðun helstu uppblást-
urssvæða, svo og t ímabundna friðun 
minniháttar foksvæða, til dæmis með 
færanlegum rafgirðingum. Jafnframt 
verður að gera ráðstafanir til að draga 
úr beitarálagi á öðrum viðkvæmum 
svæðum. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir öllum 
þeim iandgræðslusvæðum sem Land-
græðslan hefur friðað frá upphafi. 
Einnig er getið um núverandi land-
græðsluverði þar sem þeir eru starfandi, 
en samkvæmt lögum um landgræðslu 
hefur landgræðslustjóri heimild til að 
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ráða landgræðsluverði sér til aðstoðar. 
Þeir hafa á sl. áttatíu árum verið 
ómetanlegir tengiliðir Landgræðslunnar 
við þau landsvæði er þeir annast. Marg-
ir hafa lagt á sig þrotlaust starf í þágu 
sandgræðslu og síðar landgræðslu. Eftir-
tektarvert er hversu fáir landgræðslu-
verðir hafa starfað á þessu tímabili en 
það stafar af því hve lengi flestir þeirra 
hafa unnið. Þeir sem lengst störfuðu, 
Sigurmundur heitinn Guðjónsson á 
Eyrarbakka og Árni heitinn Árnason í 

Gullbringusýsla 
í Gullbringusýslu hafa verið girtar 

þrjár landgræðslugirðingar og er Guð-
leifur Sigurjónsson í Keflavík land-
græðsluvörður á Reykjanesskaga. Hins 
vegar annaðist Greipur Sigurðsson í 
Haukadal uppsetningu girðingar nr. 93 
sem nær frá Vogum á Vatnsleysuströnd 
og allt til Grindavíkur. Greipur annast 
viðhald girðingarinnar. 

Girðingin í Hafnahreppi frá 1938 var í 
raun stækkuð árið 1977 og varð þá að 
Reykjanesgirðingu. Girðingin í Sand-
gerði var afhent. 
Staður 

Hafnahreppur . 
Sandgerði 

Reykjanesskagi 

Samtals 

Stóra-Klofa í Landsveit, störfuðu hvor 
um sig í meir en hálfa öld. 

Starfssvið landgræðsluvarða er fyrst 
og fremst viðhald og umsjón land-
græðslugirðinga á viðkomandi svæðum. 
Þeir girða nýjar girðingar þegar um það 
er að ræða og annast allar smala-
mennskur bæði til að halda girðingun-
um fjárlausum og svo lögboðin fjallskil 
á umráðasvæðum Landgræðslunnar. 
Ennfremur annast þeir oft hluta af upp-
græðsluframkvæmdunum, aðallega sán-
ingu melfræs og einnig söfnun melfræs á 
haustin. 

Guðleifur Sigurjónsson í Keflavík er landgrœðslu-

vörður á Suðurnesjum. 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar 
ár í km í hekturum númer 

1938 19,9 5963 28 
1939 3,2 31 30 
1977—78 22,2 34350 93 

45,3 40344 

Borgarfjarðarsýsla 
í Borgarfjarðarsýslu er ein land-

græðslugirðing, á Geitársandi ofan 
Húsafells. 

Samkvæmt samningi við heimamenn 

Staður 

Gei társandur 

frá 1975 tóku þeir að sér vörslu og 
viðhald girðingarinnar. Á döfinni er að 
friða allt Geitlandið ásamt landi Húsa-
fells í samvinnu við Skógrækt ríkisins og 
Nát túruverndarráð. 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-

ár í km í hek tu rum númer 

1975 9,0 520 98 
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Vík í Mýrdal eftir sandbyl áriö 1974. Mörg byggðarlög stæðu höllum fæti ef landgræðslustarfsins hefði 
ekki notið við. 

Unnið er að stórfelldri uppgræðslu á Suðurnesjum í samvinnu við Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 
(Garður á Reykjanesskaga). 
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Mýrasýsla 
í Hítardal í Hraunhreppi er eitt 

stærsta sandfokssvæði á Vesturlandi og 
er botn dalsins orðinn örfoka hraun og 
foksandur. Þá er foksvæði við sjó í landi 
Lambastaða í Álftaneshreppi. 

Lambastaðagirðingin hefur verið af-
hent . Leifur Finnbogason í Hítardal 
hefur annast viðhald girðingarinnar í 
Hítardal en Greipur Sigurðsson í 
Haukadal girti þá girðingu. 

Staður 

Lambastaðir 
Hítardalur 

Hnappadalssýsla 
í Hnappadalssýslu er ein land-

græðslugirðing: 

Landgræðslan lagði til efni í þessa 

girðingu en heimamenn sáu um fram-

Staður 

Kolbeinsstaðamelar 

Leifur Finnbogason l Hítardal í Mýrasýslu. 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-
ár í km í hekturum númer 

1945 3,0 300 36 
1979 8,0 1500 109 

kvæmd bæði við girðingu og ræktun. 
Landið, sem eínkum voru melar, er nú 
nýtt til heyskapar. Girðingin er í umsjá 
heimamanna. 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-
ár í km í hekturum númer 

1969 6,8 100 78 

Austur- og Vestur-Barðastrandar-
sýsla 

Mikið fok og skemmdir af þess völd-
um eru í Sauðlauksdal, Kollsvík, 
Breiðuvík og Hvallátrum í Rauðasands-
hreppi og í Ketildalahreppi. 

f Vestur-Barðastrandarsýslu hefur 
Egill Ólafsson haft umsjón með Sauð-
lauksdalsgirðingu frá 1970. Þar hefur 
safnast mikið melfræ á undanförnum 
árum og hefur Egill haft yfirumsjón 
með því verki. Girðingarnar í Breiðuvík 
og Kollsvík eru ekki lengur uppistand-
andi. 

Staður 

Egill Ólafsson landgrœðsluvörður á Hnjóli í 
Vestur-Barðastrandarsýslu. <* 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-
ár í km í hekturum ntimer 

Sauðlauksdalur 1929—72 14,0 500 19 
Breiðavík 1953 12,0 850 41 
Kollsvík 1953 6,2 700 42 

143 



Vestur- og Norður-ísafjarðar-
sýsla 

Nokkuð er um sandfok skeljasands 
frá fjörum á gróið land. Jón Fr. Jónsson 
frá Þórustöðum við Önundarfjörð hefur 
annast umsjón með landgræðslugirðing-
unni þar frá því hún var girt. Girðingin 
við Bolungarvík hefur verið afhent. 

Jón Fr. Jónsson á Pórustöðum við Önundarfjörð. 

Staður 

Bolungarvík . 

Hol t 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-
ár í km í hek tu rum númer 

1914 

1946 

6,9 
6,0 

145 
130 

5 
102 

Vestur- og Austur-Húnavatns-
sýsla 

Nokkurt sandfok hefur verið frá Sig-
ríðarstaðasandi, hjá Söndum í Miðfirði, 
Þingeyrasandi og mikil jarðvegseyðing 
er á Eyvindarstaðaheiði. 

í Austur-Húnavatnssýslu hefur Sigur-
jón Guðmundsson á Fossum í Svartár-

Staður 

Sigríðarstaðir 
Fossárbrúnir 

dal annast viðhald girðingarinnar á 
Fossárbrúnum á Eyvindarstaðaheiði frá 
því hún var girt árið 1981. Girðingin á 
Sigríðarstöðum er í umsjón land-
eigenda. 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-
ár í km í hek tu rum númer 

1958 3,5 1500 53 
1981 4,5 140 108 

Skagafjarðarsýsla 
Við ósa Héraðsvatna, vestan og 

austan Hegraness, hefur sandur spillt 
mjög gróðurlendi á undanförnum árum, 
og uppblástur er á Eyvindarstaðaheiði, 
sbr. lýsingu A-Hún. Þörf væri friðunar 
og uppgræðslu austan Hegraness. 

Suður-Þingeyjarsýsla 
Sandfok hefur verið mjög mikið í 

sýslunni, en allt frá 1928 hefur Land-
græðslan unnið eftir megni að heftingu 
þess. Hafa fjölmörg svæði verið tekin til 
friðunar í þessu skyni í sýslunni. Samt á 
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sér enn stað mikið sandfok sem nauð-
synlegt er að stöðva. 

Sveinn Þórarinsson í Krossdal í 
Kelduhverfi hefur umsjón með öllum 
landgræðslugirðingunum í Þingeyjar-
sýslum nema Aðaldals- og Dimmu-
borgagirðingum. Sveinn tók við starfi 
landgræðsluvarðar árið 1970 af föður 
sínum, Þórarni Jóhannessyni, en hann 
hafði lengi verið landgræðsluvörður í 
Þingeyjarsýslum. Þórarinn tók við starfi 
af Erlingi Jóhannssyni í Ásbyrgi. Sveinn 
er fastráðinn ársmaður enda starfið 
mjög umfangsmikið. Margar nýjar girð-
ingar hafa verið girtar í Þingeyjarsýslum 
á seinni árum, og oft er þar mikill 
melskurður. Þá eru smalamennskur til 
þess að halda girðingum fjárlausum oft 
erfiðar. 

Valtýr Guðmundsson á Sandi í Aðal-
dal hefur frá upphafi séð um girðinguna 
í Aðaldal . 

Þorlákur Jónasson í Vogum í Skútu-
staðahreppi hefur fylgst með Dimmu-

Staður 

Bjarnastaöir 

Mýri, Bárðardal . . . . 
Dimmuborgi r 

Hólasandur 
Sellönd 
Aðalda lur 

Randir , Mývatnssveit 
Breiðavík 
Þeistareykir 
Hverfjall 
Nýjahraun 
Bóndhóll 
Aus ta r i -Brekkur . . . . 
He iðarsporður 
Sandvatnsbrekkur . . 

Miðfjöll 
Lúdent 
Neis tabörð 
Sandabrot 
Sandvík 
Katlasvæði 

Samtals 21 girðing . . . 

Þorlákur Jónasson l Vogum í Skútustaðahreppi. 

Sveinn Pórarinsson landgræðsluvörður í Krossdal 
í Kelduhverfi. 

Girt 
ár 

Lengd 
í km 

Flatarmál 
í hekturum 

Skráningar-

númer 

1928 1,5 13 16 

1928 1,5 15 17 

1942 8,0 420 31 
1945 32,0 12500 35 

1945 10,0 500 100 

1953 11,3 1400 39 

1956—73 13,0 790 47 

1958 1,5 14 55 
1961 25,0 2600 62 
1962 7,5 330 63 
1962 6,0 170 64 

1965 10,7 740 68 
1967 18,0 1100 74 

1968 8,5 330 75 

1973 3,5 30 85 

1974 10,5 600 86 

1975 8,5 500 88 

1977—78 9.0 700 95 

1977—78 7,5 243 96 

1979 8,5 120 105 

1986 8,1 400 113 

210,1 23515 
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Melskurður í Sauðlauksdal. 

Sveinn Þórarinsson við melgíg á Austurafrétt í Suður-Þingeyjarsýslu. 

borgagirðingunni síðustu tvo áratugina Girðingarnar við Bjarnastaði, Mýri, 
en Sveinn Þórarinsson endurnýjaði þá Breiðuvík og Sellönd hafa verið af-
girðingu í áföngum laust fyrir 1980. hentar. 
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Norður-Þingeyjarsýsla 
Mikið sandfok hefur verið í sýslunni, 

en mjög hefur dregið úr því fyrir til-
verknað Landgræðslunnar. Ekki hefur 
þó allt land gróið upp í sandgræðslugirð-

Staður 

ingunum, og nokkur svæði eru enn 
ógirt. Skógagirðingu og Kópaskers-
girðingu er ekki lengur haldið við. 

Girt Lengd Flatarmál Skráningar-

ár í km í hekturum númer 

Skógagirðing 1929 9,2 821 18 
Ærlækjarsel 1931—74 12,0 1300 20 
Kópasker 1934 1,3 16 22 
Á r n a n e s , Kelduhv 1935 3,5 524 26 
Ássandur , Kelduhv 1942 16,7 2400 32 
Grímsstaðir 1944—77 6,0 120 99 
Vatnsbæir, Kelduhv 1954 11,0 1200 40 
Hólssandur 1954 31,1 3300 43 
Sauðafell, Hólssandi 1955 4,5 60 54 
Vogar 1959 2,5 18 58 
Nýhóll 1959 7,5 300 59 
Hólssel 1959 8,0 360 101 

Hraun 1962 8.0 160 65 

Snartarstaðir 1962 4,0 100 66 

Kópasker 1973 2,5 100 83 

1973 2,0 90 84 

Grímsstaðir 1976—77 8,0 180 
# 

92 

Samtals 17 girðingar 137,8 11049 

Múlasýslur 
Talsverð gróðureyðing hefur verið í 

Búðahreppi , Suður-Múlasýslu og í 
Norður-Múlasýslu er víðáttumikið sand-
fokssvæði meðfram strönd Héraðsflóa. 

í Norður-Múlasýslu annast Guðmar 
Ragnarsson á Hóli í Hjaltastaðaþinghá 
umsjón með girðingunni á Héraðssönd 
um. 

í Suður-Múlasýslu annast sveitar-
stjórn Búðahrepps viðhald girðingar 
þar. 

Guðmar Ragnarsson á Hóli í Hjallastaðaþinghá. 

Staður Girt Lengd Flatarmál Skráningar-

ár í km í hekturum númer 

Hjal tastaðaþinghá 1972 9,0 1400 81 

Búðahreppur 1985—86 7,0 500 112 
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Friðun getur verið með ýmsum hœtti en áhrifin eru söm við sig (gangnamannakofi við veginn í 
Herðubreiðarlindir). 

Landgræðslunefnd leggur á ráðin um uppgrœðslu Skógeyjar í Hornafirði. Ljósm. Sigurður Blöndal. 
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Austur-Skaftafellssýsla 
Sandfok er einkum báðum megin við 

Hornafjarðarfljót, þ .e .a .s . við Holta-
teiga, Bjarnarnessand og í Skógey. 

Þrúðmar Sigurðsson í Miðfelli hefur 
umsjón með girðingu um Skógey í 
Hornafirði en hann annaðist uppsetn-
ingu hennar árið 1986. Þrúðmar hefur á 
síðustu árum einnig haft yfirumsjón 
fyrir Landgræðsluna með mjög um-
fangsmiklum fyrirhleðsluverkefnum við 
Hornafjarðarfljót og Hoffellsá. Prúðmar Sigurðsson í Miðfelli í Hornafirði. 

Staður Girt Lengd Flatarmál Skráningar-

ar í km í hekturum númer 

Skógey 1986—87 15,0 4000 107 

Ólafur Sveinsson Guðmundur Oli Sigurgeirs-
á Bolnum í Meðallandi. son á Kirkjubœjarklauslri. 

Anton Guðlaugsson 
landgrœðsluvörður 
í Vík í Mýrdal. 

Vestur-Skaftafellssýsla 
Sandfok og gróðureyðing hefur verið 

geysimikil í sýslunni og Landgræðslan 
hefur sett þar upp fjölda girðinga, yfir-
leitt með góðum árangri, en í sumum 
þeirra þarf meiri aðgerða við. 

Anton Guðlaugsson í Vík hefur verið 
landgræðsluvörður í sýslunni síðan faðir 
hans, Guðlaugur Jónsson, lést árið 
1984. Anton hefur umsjón með girðing-
unum í sýsiunni nema Leiðvallar-, 
Álftavers- og Ásakvíslagirðingum. 

Ólafur Sveinsson á Botnum í Meðal-

landi hefur nú umsjón með Leiðvallar-
girðingunni, og Sæmundur Björnsson í 
Múla annast Ásakvíslagirðinguna. 

Þórarinn Eggertsson í Hraungerði í 
Alftaveri hefur haft á hendi umsjón 
með girðingunni þar síðustu árin. Girð-
ingarnar við Ytri-Sólheima, Hnausa, 
Kirkjubæjarklaustur og Meðalland hafa 
verið afhentar. Landeigendur í Skaftár-
tungu annast girðingar þar. 

Guðmundur Óli Sigurgeirsson hefur 
umsjón með Stjórnarsandsgirðingu við 
Kirkjubæjarklaustur. 
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Staöur Girt Lengd Flatarmál Skráningar-

ár í km í hek turum númer 

1913 2,4 38 117 

1927 3,3 113 13 

V í k í M ý r d a l 1933—84 6,0 532 21/45/61 

1934 2,9 44 23 

Dyrhólaey, Pétursey 1935—78 12,6 750 25 

Suðurhagar , Alftaver 1944—48 18,2 1100 33 

Leiðvöllur, Meðall 1944 38,5 4600 34 

Meðalland 1953 19,0 14000 38 

Skaftárdalur, Síðu 1955 4,0 112 50 

Sólheimasandur 1956 3,2 60 49 

Ljótarstaðir 1957 2,5 50 51 

Hrífunes 1957 4,0 100 52 

H v a m m u r 1959 3,0 60 56 

Borgarfell 1959 3,5 80 57 

Steinsmýri 1960 15,0 4900 60 

Mýrdalssandur 1968 3,0 50 76 

Asakvíslar 1968 15,5 1650 77 

Skaftártunga 1976 4,5 130 91 
Kirkjubæjarklaustur 1977 6,0 150 97 

St jórnarsandur 1977—79 8,0 270 106 
Hafursáraurar 1980 5,0 270 121 

Samtals 21 girðing 180,1 29059 

Vestmannaeyjar 
í janúar 1973 hófst gos á Heimaey í 

Vestmannaeyjum. Ekki leið á löngu þar 
til farið var að huga að uppgræðslu þar. 

í aprílbyrjun sama ár fór Magnús 
Magnússon bæjarstjóri Vestmannaeyja 
þess á leit við Landgræðslu ríkisins að 
athugaðir yrðu möguleikar á upp-
græðslu hinnar víðáttumiklu vikur- og 
gjallbreiðu á Heimaey. Tilraunareitir 
með mismunandi grastegundum voru 
settir upp á svæði sem talið var að aldrei 
yrði hreinsað af gjalli. Melgresið varð 
fyrst til að mynda græna slikju. Einnig 
litu vel út reitir þar sem sáð var saman 
höfrum og túnvingli. Krafturinn í Vest-
mannaeyingum var hins vegar slíkur í 
hreinsunarstarfinu að áður en sumarið 
var liðið var búið að moka tilraunareit-
unum út í hafsauga. 

En á grundvelli þessara tilrauna og 
fyrri reynslu Landgræðslunnar var 
dreift áburði og grasfræi, en þó ekki fyrr 

en um mitt sumarið þetta sama ár. 
Aðaláherslan var lögð á að bera á gróð-
urlendi sem ekki voru alveg hulin 
gjósku. Gífurleg vindsvörfun var á 
gróðrinum og því mikið í húfi að styrkja 
gróðursvörðinn og fá uppskeru sem 
myndi binda vikurfokið. Þetta skilaði 
miklum árangri en sjálf sáningin í vikur-
breiðurnar kom að litlum notum. 

í samráði við Viðlagasjóð og bæjar-
stjórn Vestmannaeyja voru svo fram-
kvæmdir næstu ár við uppgræðslu skipu-
lagðar. Árið 1974 voru gerðar tilraunir 
með notkun bindiefnis og með notkun 
loðnunóta á vikurskaflana. Haldið var 
áfram að bera á gróið land allt frá 
Heimaklett i og að því sem hreinsað 
hafði verið. 

Uppgræðslustarfið hafði góðan með-
byr og eyjarskeggjar sýndu því mikinn 
áhuga. Margir vildu leggja hönd á 
plóginn og mikil sjálfboðavinna var 
strax unnin við sáningu. Fyrsta árið var 
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Hlöðver Johnsen vókvar tilraunasáningu í Heimaey vorið 1973. Ljósm. Hjalti Franzson. 

Umfangsmiklar uppgræðsluframkvæmdir hófust í Vestmannaeyjum eftir gosið í Heimaey 1973. 
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Hlöðver Johnsen okkar aðalhjálpar-
hella á staðnum. Síðar kom Trausti 
Eyjólfsson 1974 og stjórnaði mjög um-
fangsmikilli unglingavinnu við hreinsun 
og uppgræðslu. 

Árið 1975 voru gerðar tilraunir með 
að þekja vikurskafla með moldarlagi og 
sá síðan í grasfræi. Þetta gaf það góða 
raun að 1976 veitti Viðlagasjóður nægj-
anlegt fjármagn til að moldbera öll 
vikursvæði og sá í þau jafnóðum. Þar 
með var árangurinn tryggður og sigur 
unninn á sandfokinu. Þetta sumar og 
tvö þau næstu stjórnaði Gísli Óskarsson 
kennari unglingavinnunni sem skilaði 
miklum árangri. Plöntun á lúpínu var 
reynd en gekk treglega, en töluverðu 
var plantað og sáð af melgresi. 

Heimaey var gerð að landgræðslu-
svæði árið 1977 skv. samningi við Vest-
mannaeyjabæ. Landgræðslan hefur síð-
an haldið áfram uppgræðslustarfinu og 

lagt í mikinn kostnað við áburðargjöf og 
sáningu. Það hefur þó skyggt verulega á 
að aldrei hefur tekist til fulls að friða 
uppgræðsluna fyrir beit. Sauðfé hefur 
verið beitt yfir veturinn á uppgræðslu-
svæðin og hefur því dregið mjög úr 
hraða jarðvegsmyndunar á vikrunum. 
Sums staðar hefur legið við uppblæstri 
vegna beitarinnar þar sem vikurskaflar 
voru þaktir með mold, en gróðurinn 
hefur verið styrktur með áburðargjöf til 
að koma í veg fyrir það. Sighvatur 
Arnarson bæjartæknifræðingur hefur 
verið tengiliður Landgræðslunnar við 
Vestmannaeyinga síðustu árin. Lögð 
hefur verið áhersla á að græða upp 
hlíðar Eldfellsins en nokkuð hefur borið 
á sandfoki úr því. Enn sem fyrr er það 
melgresið sem uppgræðslustarfið bygg-
ist á þar sem aðstæður eru erfiðastar og 
verstar. 

Rangárvallasýsla 
Erlendur Árnason hefur nú látið af 

störfum sem landgræðsluvörður í Rang-
árvallasýslu eftir langa og dygga þjón-
ustu. Hér í ritinu er viðtal við þennan 
aldna héraðshöfðingja sem Iýsir vel 
þeirri baráttu sem hann háði við sand-
inn um áratuga skeið. 

Við starfi Erlends hefur tekið Albert 
Halldórsson á Skíðbakka í Austur-
Landeyjum. Hann hefur umsjón með 
Landeyjasandsgirðingunni sem nær frá 
Markarfljóti að austan og allt til Hólsár 
að vestan. 

Umsjón með öðrum landgræðslugirð-
ingum í Rangárvallasýslu er stjórnað frá 
Gunnarsholti og hafa þeir Jón Jónsson 
frá Lækjarbotnum og Oddur Árnason 

Albert HalL 

eyjum. 

frá Hrólfsstaðahelli í Landsveit borið 
hitann og þungann af því starfi um langt 
árabil. Nánari upplýsingar um girðing-
arnar er að finna í kaflanum um land-
græðsluaðgerðir í Rangárvallasýslu. 
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Staður Girt Lengd Flatarmál Skráningar-
ár í km í hek turum númer 

Rjúpnavell ir 1909 0,8 - 114 
Pykkvibær 1909—28 9,0 2160 2 
Miðhúsamoldir 1910 1,5 15 115 
Kaldárholt og Akbrau t 1914—31 6,1 294 6 
Landsveit 1922—41 67,2 7600 7 
a. Skarðsfjall 

b . Stóru-Vellir 
c. Stóri-Klofi 

d. Skarð 

e. Skarðstangi 
f. Fellsmúli 

g. Tjörvastaðir , Hrólfsstaðahellir 

Bolholt 1925 1,5 95 8 
Galtalækur 1925—34 5,8 90 9 
Gunnarshol t 1926—73 74,1 12200 10 
Keldur 1926 5,9 107 11 
Hemla 1927 12,9 1094 12 

1928 7,1 177 14 
Reynifell 1930 7,2 360 118 
Hólabæir 1938 7,2 348 27 
Önundars tað i r 1939 5,6 56 29 

Berjanes 1948 4,2 700 37 

Landeyjar 1955 31,7 5800 44 
Skógasandur 1955 12,0 1000 48 

Bakkabæir 1956 9,0 200 46 

Keldnahraun 1967 25,0 4250 70 
1970 39,4 20500 79 

Merkihvoll 1974 4,0 1250 87 

Seljalandssandur 1974 3,0 130 120 

1977—78 5,0 120 94 
1982 4,0 90 110 

Kot 1980—82 10,0 1650 111 

Samtals 32 girðingar 359,2 60286 

Árnessýsla 
Fyrsta foksvæði sem Sandgræðsla ís-

lands girti og tók til græðslu var að 
Reykjum á Skeiðum í Árnessýslu. Síðan 
hafa verið settar upp fleiri sandgræðslu-
girðingar með ágætum árangri. í þess-
um girðingum er þó enn víða laus sand-
ur sem nauðsyn ber til að hefta. J?á eru 
víðáttumikil sandfokssvæði í sýslunni, 
einkanlega á afréttum, og verður að 
telja sum þeirra með alvarlegustu sand-
fokssvæðum á landinu. dal í Biskupstungum. 
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f Árnessýslu hefur Greipur Sigurðs-
son í Haukadal í Biskupstungum haft 
umsjón með öllum landgræðslugirðing-
um nema girðingunum við Þorlákshöfn 
og Hjalla. Greipur hóf störf 1963 og 
hefur verið í stöðu landgræðsluvarðar 
nú í nokkur ár. E r það eina opinbera 
staðan sem Landgræðslan hefur fengið 
fyrir landgræðsluvörð. Starf Greips, 
auk hefðbundinna landgræðslustarfa, er 
mjög umfangsmikið og hann hefur m.a. 
haft girðingarvinnuflokk langdvölum á 
heimili sínu í Haukadal . Þeir hafa girt 
mikið af nýjum girðingum á seinni árum 
bæði innan og utan sýslunnar, sáð miklu 
af melfræi og auk þess safnað drjúgum 
hluta af því lúpínufræi sem safnað hefur 
verið á síðustu árum. 

Helgi Jóhannsson fyrrverandí bóndi á 
Núpum í Ölfusi hefur annast girðinguna 

Helgi Jóhannsson á Núpum í Ölfusi. 

í Þorlákshöfn frá 1950 og á Hjalla í 
Ölfusi frá því hún var girt. Girðingarnar 
við Reyki, Kaldaðarnes, Hraun , Lofts-
staði og Bláfell hafa verið afhentar 
landeigendum. 

Staður Girt Lengd Flatarmál Skráningar-

ár í km í hek turum níiiner 

Reykir á Skeiðum 1908—09 9,8 265 1 

Kaldaðarnes 1910—46 6,9 189 3 

Eyrarbakki 1911—12 6,6 286 4 

Strönd, Selvogi 1928 7,5 360 15 

Porlákshöfn 1935 21,8 7550 24 

1935 4,0 247 24A 

Loftsstaðir 1946 10,0 300 104 

Haukadalsheiði 1963—87 40,0 7000 67/69 

1967—73 10,0 500 71 

Tjarnheiði 1967 4,0 120 72 

Bláfell 1967 4,0 100 73 
1970 14,5 1250 80 

Sjónarhóll 1972 7,0 560 82 

Skjaldbreiður, Hlöðufell 1976—77 58,6 43100 89 

Hjalli, Ölfusi 1976 12,0 650 90 

Samtals 15 girðingar 216,7 62477 
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