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JLáll Sveinsson var landgræðslustjóri 1954—1972. Skömmu fyrir andlát sitt 
ritaði hann eftirfarandi greinargerð um þau landgræðsluverkefni er honum voru 
efst í huga í upphafi áttunda áratugarins. Creinargerðin lýsir vel viðhorfum þessa 
stórhuga manns til landgræðslustarfsins. 

Þegar athugað er í ljósi þeirrar 
reynslu, sem fengin er, hvað beri að 
leggja áherslu á í landgræðslumálum á 
næstu árum er mikilvægt að hefta upp-
blástur bæði í byggð og óbyggð og 
stemma stigu við eyðingu gróðurs og 
jarðvegs af völdum vatnsrennslis. 

Reynsla er fengin fyrir því, að land 
sem er að fjúka verður að friða, sem 
vitanlega gerir starfið mun kostnaðar-
samara en ella væri. Rök fyrir þessari 
skoðun minni eru þau að: 
a) Jarðvegur er svo laus, að rótfesta er 

lítil sem engin. 
b) Melgrasið, sem er stórvirkasta gras-

tegundin til að stöðva sandfok, þolir 
enga beit. 

Starfið á næstu árum mun væntanlega 
greinast í eftirtalda þætti: 

1. Viðhald eldri girðinga. 
2. Stöðva uppblástur í girðing-

um, sem fyrir eru. 
3. Girða ný uppblásturssvæði. 
4. Stöðva uppblástur á nýjum 

svæðum, sem þarf að girða. 
5. Efla og styrkja sjálfgræðslu 

innan landgræðslugirðing-
anna með flugvéladreifingu. 

6. Efla og styrkja sjálfgræðslu 
með aðstoð við sveitarfélög-
in og önnur bændasamtök 
með flugvéladreifingu, án 
friðunar. 

7. Loka rofabörðum, þar sem 
hægt er að koma við stór-
virkum tækjum. 

8. Sáning og áburðargjöf á 
þessi svæði (nr. 7). 

9. Stórefla söfnun melfræs. 
10. Gera áveitur, þar sem þess 

er kostur. 

Landgræðslugirðingarnar voru 70 
talsins í 12 sýslum landsins og yfir 800 
km að lengd við árslok 1971. Viðhalds-
kostnaður er því allmikill, einkum á 
hinum eldri girðingum. Nokkur svæði 
hafa verið afhent til einstakra bænda og 
sveitarfélaga og hafa þessir aðilar yfir-
leitt haldið girðingunum við eftir af-
hendingu. Þessari stefnu ber að halda 
áfram jafnóðum og svæðin gróa upp. 

Eins og að líkum lætur, þá er sums 
staðar allmikið sandfok innan land-
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„ . . . uppblásturssvœði sem ekki verður kornist hjá 

græðslugirðinganna, einkum þó á ný-
girtum svæðum, svo sem á Landmanna-
afrétti og víðar. Eftirtalin svæði tel ég 
að beri að leggja höfuðáherslu á að 
rækta: Þorlákshafnarumhverfi, Land-
eyjasand, Sauðlauksdal, Nýjahraun, 
umhverfi Námaskarðs, Austari-Brekk-
ur í S-Þingeyjarsýslu, Haukadalsheiði , 
Hrunamannaafrétt og síðast en ekki síst 
Landmannaafrétt . 

Þau uppblásturssvæði sem ekki verð-
ur komist hjá að girða eru: Hjaltastaða-
þinghá, Biskupstungnaafréttur, Úthlíð-
arhraun, afréttir Grímsnesinga, næsta 
nágrenni Þingvalla, 3-4 svæði á Mý-
vatnsöræfum og á afrétti Grænavatns-
bænda. Það er gert ráð fyrir að girtir 
yrðu allt að 40 km á ári og í þeirri röð 
sem að framan greinir. Þá er og áætlað 
10 milljón króna framlag á ári til að 
stöðva uppblástur innan hinna nýju 
friðuðu svæða. Sums staðar þarf að 
setja upp skjólgarða, svo sem tíðkast 

að girða ..." (í Grafningi í Arnessýslu). 

hefur frá upphafi, þar sem fokið er 
einna geigvænlegast. 

Þann tíma sem liðinn er síðan Land-
græðslan eignaðist flugvél til áburðar-
dreifingar, hefur hún fyrst og fremst 
verið notuð til að dreifa áburði og sá í 
svæði þar sem gróðurinn er lítill sem 
enginn og bera síðan á í eitt til tvö ár 
eftir sáningu. Árangur af þessu starfi 
hefur verið stórkostlegur og hefði verið 
ókleift með öllu að framkvæma þetta 
verk án flugvélarinnar. 

Nú á seinustu árum hefur mikið verið 
gert af því að bera á afrétti í samráði við 
og með framlagi frá sveitarfélögunum. 
Ég tel að þessi þáttur Landgræðslunnar 
verði aðalstarf hennar þegar fram líða 
stundir, þ .e .a .s . þegar tekist hefur að 
stöðva svo til allan uppblástur á íslandi. 
Af fenginni reynslu í Gunnarsholti sést 
að hægt er að græða upp örfoka land án 
friðunar ef landið er jafnframt nýtt til 
beitar á skynsamlegan hátt. 
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Árið 1971 var, á vegum Landgræðslu 
ríkisins, gerð tilraun til að loka rofa-
börðum með léttri jarðýtu. Þessi tilraun 
sýndi að hægt er á hagkvæman hátt að 
gera stórvirki til lausnar á þessu mikla 
vandamáli, því rofabörðin víðsvegar um 
landið, sem sífellt stækka ef ekkert er 
aðhafst, eru upphaf að stórkostlegri 
gróður-og jarðvegseyðingu. Þegar jarð-
ýtan hefur lokið við hvert rofabarðið af 
öðru, þarf að sá í og bera á hið nýja sár, 
sem myndast við þessar aðgerðir. 

Það er fyrir löngu vitað að þar sem 
sandfokið er mest er engin aðferð stór-
virkari til að stöðva fokið en melfræs-
sáning, enda hef ég alltaf litið á mel-
gresið sem bjargvætt sand- og land-
græðslustarfsins. Þrátt fyrir þá vélvæð-
ingu og tækniöld sem við lifum á, verð-
ur að safna fræinu á sama hátt og 
forfeður okkar gerðu, sakir eðlis og 
náttúru melgrassins. Því væri það mjög 
hagkvæmt og hagstætt fyrir land-
græðslustarfið, ef hið frjálsa framtak. 
þ .e . hinir vinnuglöðu sjálfboðaliðar, 
fengjust til að safna melfræi, því þar 

kreppir skórinn mest að í öllu land-
græðslustarfinu. 

Áveita sú, sem gerð var 1971 í Eystri-
Rangá í þeim tilgangi að stöðva upp-
blástur, spáir góðu um uppgræðslu ör-
foka lands með áveitum, þar sem því 
veröur við komið, svo sem á Hauka-
dalsheiði. Rakaleysið á eldfjallasvæðinu 
er aðalástæðan fyrir því að landið grær 
ekki upp, en með þessari aðferð er unnt 
að gera gróðurskilyrðin hagstæðari. 

Hér að framan hefi ég reynt að gera 
grein fyrir hinum ýmsu framkvæmdalið-
um, sem óhjákvæmilega hljóta að kosta 
mikið ef grípa á mál málanna (land-
græðsluna) föstum tökum og koma á 
þeirri skipan, sem dugar til að greiða 
skuld okkar við landið — landið okkar. 

Að lokum er ástæða til að víkja 
aðeins að fjölmennum hópum áhuga-
manna um landgræðslu og gróðurvernd, 
en eins og kunnugt er eru ýmis þessara 
samtaka í nánu samstarfi við Land-
græðslu ríkisins en önnur starfa ein sér. 
Það ber að fagna hverjum nýjum ein-
staklingi er bætist í hóp þeirra sem vilja 
klæða landið gróðri og verja það fyrir 
frekari eyðingu. Jafnframt ber að þakka 
þeim samtökum sem að þessum málum 
vinna, bæði beint og óbeint. Því má þó 
ekki gleyma að Sandgræðsla íslands, 
síðar Landgræðsla ríkisins, hefur frá 
upphafi verið sá hyrningarsteinn sem 
landgræðslan hefur byggst á til þessa, 
því ber að hlúa að henni eins og kostur 
er og styrkja hana í hvívetna, svo hún 
megi vera þess umkomin að lyfta þeim 
Grett istökum sem af henni verður kraf-
ist. Ber því jafnframt nauðsyn til að 
Landgræðsla ríkisins hafi jafnan hönd í 
bagga hvernig og hvar fjármunum hins 
opinbera verður varið til endurgræðslu 
landsins. 

„Ég hef leyft tnér að kalla gróður 
og gróðurvemd landsins landhelg-
ismál sveitafólksins. Nú vil ég bœta 
því við, að það er landhelgismál 
þjóðarinnar i heild. Við getutn ekki 
lengur horft upp á þann ófögnuð að 
sjá á eftir gróðurmoldinni á haf út. 
Öll íslenska þjóðin þarf að sameinast 
um átakið og vinna að því að fjár-
framlag til sandgrœðslunnar verði 
stóraukið frá þvt sem nú er. Pá er 
sigurinn vís." 

Páll Sveinsson, útvarpserindi 1971. 
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