
20. Landgræðsluáveitur 
Sveinn Runólfsson 

Frá fornu farí hefur vatni verið veitt á gróið land í því skyni að auka uppskeru 
þess. Á síðari tímum hefur einnig reynst árangursríkt að veita vatni á örfoka lönd til 
að flýta fyrir uppgræðslu þeirra. Lág grunnvatnsstaða ígleypnum fokjarðvegi eykur 
hættu á gróður- ogjarðvegseyðingu og veldur einnig miklu um hve seint örfoka land 
grær upp. Með áveitum má hækka grunnvatnsstöðuna ogbæta þannig rakaskilyrð-
in. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim landgræðsluáveitum sem gerðar hafa 
verið hér á landi. 

Upphaf landgræðsluáveitna 
Undir lok síðustu aldar var vatni veitt 

á Stjórnarsand hjá Kirkjubæjarklaustri í 
því skyni að græða upp sandinn. Þetta 
var mikið verkefni á sínum tíma og í 
ritinu „Sandgræðslan 50 ára" er greint 
frá tildrögum þessarar merku áveitu. 
Þótt sandurinn sé nú að mestu upp-
gróinn, er áin Stjórn enn notuð til 
áveitu með góðum árangri. Landgræðsl-
an hefur tekið þátt í kostnaði við þá 
áveitu í samvinnu við heimamenn, svo 
og áveitur á Brunasandi í Fljótshverfi í 
Vestur-Skaftafellssýslu. Forgöngu um 
framkvæmdir hefur haft Lárus Siggeirs-
son á Kirkjubæjarklaustri. 

í Meðallandi var vatni veitt úr Ása-
kvíslum skömmu eftir aldamótin síðustu 
og stíflur gerðar uppi í hraununum. Þar 
var aðstaða öll hin örðugasta. Efni í 
stíflugarða var lélegt, vegir til flutninga 
nær ófærir og kvíslarnar gjarnar á að 
bera sand undir sig og breyta um farveg. 
Áveitan var talin hafa aukið gróður þar 
sem hennar gætti niðri í sveitinni, en 

erfitt reyndist að halda henni við. 
Áveitan var tekin af slægjulandi um há-
sumarið. Yfirsmiður mun hafa verið 
Sveinn Björnsson í Svínadai. 

Arið 1936 voru gerðir flóðgarðar og 
skurðir í landi Steinsmýrarbæja í Leið-
vallarhreppi. Búnaðarfélag íslands 
hafði forgöngu um framkvæmdir, en 
þær munu hafa verið kostaðar að mestu 
leyti af ríkinu. Pálmi Einarsson, þáver-
andi ráðunautur Búnaðarfélagsins, 
hafði aðalforgöngu um verkið. Mann-
virkjum þessum var ætlað að veita vatni 
á sandana austan við graslendið, og 
verja það þannig ágangi sandsins. Þetta 
heppnaðist í fyrstu og gróðurinn tók að 
færast austur á sandinn. Uppistaða 
vatnsins mun sums staðar hafa valdið 
nokkrum óþægindum, en það leiddi til 
þess að viðkomandi bændur vanræktu 
viðhald mannvirkjanna. Þau gengu 
smám saman úr sér og 1948 voru þau að 
falli komin. 
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Áveitan í Eystri-Rangá 
í starfsskýrslu Sæmundar Eyjólfs-

sonar ráðunautar Búnaðarfélags Suður-
amtsins fyrir árið 1891 ræðir hann um 
vatnsveitingar til að græða upp eyði-
sanda. Þar segir að „skammt fyrir ofan 
Keldur á Rangárvöllum mætti taka upp 
Eystri-Rangá, og veita henni vestur 
sandinn fyrir ofan Keldur; mundi á 
þann hátt mega vernda að mestu leyti, 
það sem eptir er af Keldnalandi fyrir 
meiri eyðileggingu. Þetta verk mundi 
eigi verða minna en 400—500 dagsverk, 
og auk þess hagar svo til að það mundi 
þurfa mikið viðhald." 

Einar Benediktsson var sýslumaður 
Rangárþings 1905—1909 og bjó á Stóra-
Hofi á Rangárvöllum. Haft var eftir 
honum að tvennt þyrfti til að bjarga 
Rangárvöllum undan norðanátt inni , og 
væri það raunar ekki verkefni nema 
fyrir meðalbónda. Annað væri að hlaða 
í Eystri-Rangá og veita henni út á 
hraunið til þess að vernda gróðursvæðin 
gegn sandfoki. Hitt væri að hlaða í 
skarðið milli Heklu og Búrfells til að 
norðanátt in yrði vægari. 

Síðan liðu áratugir, allt fram til 1965, 
að Búnaðarfélag Rangárvallahrepps 
samþykkti samhljóða eftirfarandi til-
lögu frá Oddi Oddssyni á Heiði: „Aðal-
fundur Búnaðarfélags Rangárvalla-
hrepps 25. apríl 1965, haldinn að 
Strönd, skorar á sandgræðslustjóra að 
hann beiti sér fyrir því að athugaðir 
verði möguleikar á því að Eystri-Rangá 
verði veitt vestur yfir Langvíuhraun 
með uppgræðslu fyrir augum." 

Landgræðslustjóri, sem þá var Páll 
Sveinsson, tók rösklega á málinu sem 
og aðrir aðilar er það snerti. 

Stífla var gerð í Rangá framan til við 
miðjar Dalaöldur skammt fyrir innan 
Litfu-Blesamýrar árið 1971. Dalaöldur 
höfðu áður verið nokkuð grónar en fóru 
alveg í auðn í Heklugosinu árið' 1947. 

Landgræðslan sá um framkvæmd verks-
ins. Verkfræðingur var Steingrímur 
Arason frá Grýtubakka í Höfðahverfi. 

Steypt var stífla sem skipti ánni í tvo 
farvegi. Skurður var sprengdur og smá-
lagfæringar gerðar til að nýja kvíslin 
færi ekki strax niður í hraunið, undir 
stífluna og út í árfarveginn aftur. Þessi 
staður var valinn meðal annars með 
tilliti til þess að þarna hafði áin stundum 
stíflast í stórhríðum og flætt vestur yfir 
hraunið. Kvíslinni var veitt vestur í 
Gráfellsgil og eftir því suður á sandslétt-
una og hraunin fyrir vestan og sunnan 
Katlana. Gerður var um 600 metra 
langur varnargarður meðfram Rangá og 
var hann eina hleðslan sem þurfti að 
gera í hrauninu. Bílvegurinn á Fjalla-
baksleið syðri liggur nú eftir þessurn 
garði þar sem hann liggur að vaðinu á 
Rangá. 

Þegar nýja kvíslin fór að bera undir 
sig og smárþétta botninn teygði hún sig 
lengra út á hraunið og tók síðan að 
renna niður í Sandgilju, sem er gamall 
árfarvegur fyrir ofan Keldur. Á eyði-
jörðunum Sandgilju og Melakoti sjást 
enn merki gamalla garða sem talið er að 
hafi verið fyrirhleðslur til áveitu. Báðar 
jarðirnar fóru í eyði af völdum sandfoks 
um miðja 18. öld. Hlaðið var fyrir kvísl-
ina við Sandgilju árið 1972 og vatninu 
beint lengra út á hraunið. Með sama 
áframhaldi má ætla að hún geti komið 
niður hjá Reyðarvatni þegar sandi orpið 
hraunið fer að þéttast. Grunnvatnsstað-
an hefur hækkað í grennd við ána. Nú er 
kominn töluverður gróður meðfram 
kvíslinni og grastopparnir miklu grósku-
meiri en áður, því að þarna hefur sand-
jarðvegurinn fengið þann raka sem 
þurfti til að gróður gæti þrifist. 

Árangur af áveitunni hefur orðið 
mestur í landgræðslugirðingunni fyrir 
norðan Keldur og vestan við Melakot. 
Þar hefur vatnið hríslast víða út í 
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Vatnsborð Sandvatns á Biskupstungnaafrétti var hœkkað árið 1986 til að stöðva áfok frá leirum við 

vatnið. 

hraunið og það gróið upp. Þar hefur 
einnig verið sáð grasfræi og reynt var að 
sá birkifræi úr flugvél, en því miður án 
árangurs. 

Ekki hefur kvísl þessari verið gefið 
neitt fast nafn. Hún gengur manna á 
meðal helst undir nafninu Nýjaáin eða 
Aveituáin, en heiti eins og Hraunkvísl 
væri vel við hæfi. Vatnsföll á öræfum 
nefna Rangvellingar kvíslar en ekki ár. 

Ekki hafa allir verið á eitt sáttir með 
ágæti áveitunnar. Áhugamenn um 
veiðiskap í Eystri-Rangá hafa haldið því 
fram að áveitan yrði til þess að kæla 
vatn neðar í ánni. Þetta hefur ekki verið 
staðfest í þeim vatnshitamælingum sem 
gerðar hafa verið. Eitt er víst að árang-
urinn af áveitunni, séð frá sjónarhóli 
landgræðslumanna, er það mikill að það 
hvetur til áveituframkvæmda á öðrum 
stöðum á landinu. 

Vafalaust væri öðruvísi umhorfs á 
Rangárvöllum núna ef vatnsfall hefði 
runnið frá upphafi byggðar þar sem 

„Hraunkvíslin" fellur nú. Á Suðurlandi 
blæs land aðallega upp í norðaustanátt 
og flestar gróðurvinjar sem staðið hafa 
af sér sandfok og eyðingu í þessari sveit 
eru í skjóli lækja og áa sem hafa náð að 
stöðva framrás sandsins og bera hann til 
sjávar. Nær allt annað land er blásið 
upp og fjöldi býla, sumra fornfrægra, 
hefur lagst í eyði. 

Sandvatnsveita á Biskupstungna-
afrétti 

Á síðustu öldum hefur mikið land 
blásið upp á Biskupstungnaafrétti, en 
heimildir benda til þess að á að minnsta 
kosti neðanverðum afréttinum hafi ver-
ið mikill skógur fyrrum. í gömlum mál-
dögum er skráð að Torfastaðakirkja 
hafi átt skógarítök í Sandvatnshlíðum. 
Þegar jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vídalíns fyrir Arnessýslu er gerð 
árið 1709 er þess getið að sandur sé 
tekinn að ganga á skóginn og líklegt 
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talið að til frekari tíðinda kunni að 
draga síðar. Svo varð og raunin því land 
er nú að mestu upp blásið allt niður að 
Haukadal . Á Haukadalsheiði blés 
mikið upp á þessari öld og hefur gengið 
illa að stöðva eyðinguna að fullu. Það 
má að nokkru rekja til áfoks frá leirum 
við Sandvatn sem torveldaði mjög land-
græðslustarfið. Fyrir áfokið var loksins 
tekið með hleðslum og hækkun vatns-
borðs sumarið 1986. Hér á eftir verður 
greint frá þeirri framkvæmd og tilhögun 
hennar. 

Sunnan Sandvatns eru svonefnd 
Skersli, sem er um 30 ferkílómetra blás-
ið og gróðurvana land. Skerslin hafa 
lengi verið mikil uppspretta áfoks sem 
olli verulegri uppblásturshættu á 
Haukadalsheiðinni. U m átta ferkíló-
metra aurasvæði var ennfremur suð-
vestan við Sandvatnið, sem þornaði 
þegar lægst var í vatninu, og af því 
stafaði einnig veruleg fokhætta. 

Sandvatn, ásamt aurasvæðinu sem 
umlykur það, er um ellefu hundruð 
hektarar að stærð og liggur í u. þ. b. 290 
metra hæð yfir sjó. í vatnið rennur 
jökulá, Farið, sem er að mestu afrennsli 
Hagavatns, en tekur auk þess í sig vatn 
af svæði vestan við Jarlhettur og úr 
suðausturhluta Langjökuls. Einnig 
rennur í vatnið leysingavatn og annað 
yfirborðsvatn af svæði austan við Jarl-
hettur. 

Sigurður heitinn Greipsson í Hauka-
dal var mikill áhugamaður um land-
græðslu og gróðurverndarmál. Hann 
mun fyrstur manna hafa hreyft þeirri 
hugmynd að hækka vatnsborð Sand-
vatns með stíflum og veita vatni suður á 
Haukadalsheiðina. Með þessu móti 
vildi Sigurður taka fyrir uppblásturs-
hættu vegna áfoks af aurasvæðinu. Vildi 
hann hækka vatnsborðið það mikið að 
aurasvæðið færi í kaf og mætti þá veita 

vatni suður yfir Skerslin til að auðvelda 
uppgræðslu þar. 

Páll heitinn Sveinsson, sem þá var 
landgræðslustjóri, hafði mikinn hug á 
þessu verkefni og fól Steingrími Arasyni 
verkfræðingi að kanna aðstæður og taka 
saman greinargerð. í framhaldi af því 
var svo auglýst í Lögbirtingablaðinu 
haustið 1972 að Landgræðslan hygði á 
hækkun vatnsborðs Sandvatns og gerð 
áveituskurðar suður á Skerslin. 

Illmögulegt var að græða upp sand-
fokssvæðið, sem sökkva átti undir vatn, 
á hefðbundinn hátt vegna þess að Farið 
hefur breytilegan farveg og flæmist yfir 
stórt svæði. Jökulleir sest til í vatninu, 
en berst síðan til með vindum þegar 
lækkar í vatninu. í greinargerð Stein-
gríms kom m. a. fram að auðvelt væri að 
sökkva þeim aurasvæðum, sem voru 
meginuppspretta áfoks, undir vatn með 
því að setja stíflur í farvegi Sandár og 
Árbrandsár sem hefur tvö útföll og 
nefnist síðar Tungufljót, á mótum Fars-
ins og Sandvatnsins. 

Breyting á vatnsborði Sandvatns 
varðaði nokkra hagsmunaaðila sem 
hafa þurfti samráð við, t .d. Vegagerð 
ríkisins vegna breytinga á vatnsmagni 
Sandár. Þessar framkvæmdir snertu 
einnig Veiðifélagið Faxa og landeigend-
ur, bæði á umræddu svæði og með-
fram Hvítá ofan vatnsmóta Hvítár og 
Tungufljóts, vegna hættu á auknu land-
broti . Samkomulag náðist ekki um að-
gerðir við þessa aðila í fyrstu lotu og lá 
málið að mestu niðri þar til 1984 að við-
ræður hófust á ný við fyrrnefnda hags-
munaaðila. 

Samkomulag náðist um aðgerðir og 
voru fyrirhugaðar framkvæmdir aug-
lýstar í árslok 1985. Ekki bárust neinar 
athugasemdir og haustið 1986 var hafist 
handa við að stífla útfall Sandár og 
nyrðra útfall Árbrandsár (Tungufljóts). 
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Unnið við stíflugerð við Sandvatn árið 1986. 

Gekk það verk að óskum. Rætt hefur 
verið um að steypa yfirfallsstíflu við 
syðra útfallið til að geta stjórnað betur 
vatnsborðsstæðinu og grafa síðan skurð 
til að veita vatni suður á Skerslin. 
Verður þá loksins langþráðu takmarki 
náð; að taka fyrir þá uppsprettu áfoks 
sem ógnaði þeim gróðri sem eftir stóð á 
Haukadalsheiði og torveldaði upp-
græðsluframkvæmdir. Á árunum 1986 
og 1987 var sáð melfræi í verulegan 
hluta af sandsvæðum Skerslanna, og 
kom það vel upp og virðist dafna vel. 

Fyrirhugaðar landgræðsluáveitur 
Við Hagavatn austan undir Hagafelli 

í Langjökli eru aðstæður ekki ósvipaðar 
og hjá Sandvatni. Hæð þess er mjög 
breytileg og þegar lækkar í vatninu í 
þurrkat íð, eins og á árunum 1986 og '87, 
fýkur mikill jökulleir og sandur suður á 
hluta af Úthlíðarhrauni, sem er að 
nokkru leyti gróið land. Hagavatn hefur 

breyst mikið á þessari öld vegna hops 
Hagafellsjökuls og endurtekinna hlaupa 
úr vatninu. Árið 1980 hljóp Langjökull 
fram í Hagavatn. Flóðbylgjan sem fylgdi 
hlaupinu gróf nýjan farveg fyrir af-
rennsli vatnsins, sem nefnist Far. Vatns-
borðið lækkaði við það um eina 7—8 
metra og flatarmál vatnsins minnkaði 
mikið. Er það nú vart meira en þriðj-
ungur þess sem það var um síðustu alda-
mót. Síðan hefur mikill sandur fokið úr 
leirum þeim sem upp komu þegar lækk-
aði í vatninu. 

F>að virðist tiltölulega auðvelt að stífla 
nyrðra útfall Hagavatns en það er all-
miklu lægra en syðra útfallið. Við lokun 
nyrðra útfallsins myndi vatnsborðið 
hækka og sandflákarnir kaffærast en 
væntanlega væri nauðsynlegt að geta 
stjórnað því vatnsmagni sem hleypt væri 
í gegnum syðra útfallið. 

Á Uxahryggjaleið hefur sandfok oft á 
tíðum verið mikill farartálmi. Við undir-
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búning fyrstu landgræðsluáætlunarinn-
ar, „þjóðargjafarinnar" svonefndu, og 
oft síðan hefur verið rætt um að hemja 
þyrfti vatnsborð Sandkluftavatns, sem 
er lítið vatn norðaustan Ármannsfells. 
Aðalupptök sandfoksins eru norðaustur 
af vatninu. Þannig háttar til að Sælu-
húsakvíslin og annað yfirborðs- og 
ieysingavatn á þessum slóðum safnast í 
Sandkluftavatn. Á vorin er þarna 
geysistórt vatn en það þornar upp að 
mestu þegar líður á sumarið. Ekker t 

afrennsli er úr vatninu ofanjarðar, en 
sjálfsagt er töluvert rennsli neðanjarðar 
eftir gjám og sprungum til Þingvalla-
vatns, auk þess sem mikið gufar upp úr 
svo grunnu vatni. Allt þetta sandfoks-
svæði er innan landgræðslugirðingar 
sem girt var á árunum 1976—1979. 

Stöðvun sandfoksins við Sandklufta-
vatn er heillandi en jafnframt brýnt 
verkefni sem bíður næstu ára og von-
andi myndarlegra fjárveitinga. 
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