
19. Landgræðsluflugið 
Stefán H. Sigfússon 

Ru lunólfw heitinn Sveinsson hóf að rækta upp örfoka land, sanda og mela í 
Gunnarsholti fljóúega eftir að hann tók við sandgræðslustjórastarfinu árið 1947. Fram 
að þeim tíma voru slík lönd ekki talin fýsileg til ræktunar. Árið 1948 var sáð í 20 
hektara á Geitasandi á Rangárvöllum og árí síðar var hafist handa um ræktun 100 
hektara sandatúns í Gunnarsholti. Síðan hefur þessi sandaræktun aukist ár frá ári. 

Það kom brátt í ljós að þörf var á 
stórvirkari tækjum til uppgræðslu og 
áburðardreifingar en til voru í landinu á 
þeim tíma. Auk þess að auka afköstin 
var einnig mikilvægt að geta sáð í hraun 
og önnur svæði sem venjuleg tæki kom-
ust ekki yfir. 

Fljótlega gerðu stórhuga menn sér 
grein fyrir því að möguleiki væri á að 
nota flugvélar til verksins. Einn af þess-
um mönnum var Agnar Kofoed-Hansen 
þáverandi flugmálastjóri. Árið 1953 
skrifar hann: „Nýja Sjáland er sem 
kunnugt er um margt svipað fslandi. 
Það er land mikilla andstæðna. Þar eru 
jöklar og hverir hlið við hlið, eldfjöll og 
hraun og sandauðnir. Hinum hvítu 
frumbyggjum landsins tókst einnig þar 
eins og hér með rányrkju, en á langtum 
skemmri tíma, að skapa algera auðn og 
uppblástur á stórum landsvæðum, og 
gera þannig heil, blómleg héruð með 
öllu óbyggileg fyrir fjárbændur, en kvik-
fjárrækt er, sem kunnugt er, einn aðal-
atvinnuvegur landsins. Árið 1948 hóf 
Nýja Sjáland tilraunir í því skyni að 
dreifa tilbúnum áburði og fræi í stórum 
stíl úr flugvélum til að grasklæða landið 

að nýju á þennan hátt. Árið 1950 var 
5000 tonnum af tilbúnum áburði dreift 
úr flugvélum með svo glæsilegum ár-
angri að magnið var aukið upp í 144000 
tonn árið 1953. 

Ef við getum notfært okkur reynslu 
Nýja Sjálands og margra annarra þjóða 
í þessum efnum, sem ég tel mjög líklegt, 
er augljóst að hér er um að ræða mál 
sem verðskuldar fyllstu athygli Alþingis 
og ríkisstjórnar, og raunar íslendinga 
allra. Tilkoma hinnar nýju áburðar-
verksmiðju skapar þessu máli einnig 
grundvöll, sem ekki var hugsanlegur 
áður án gífurlegra gjaldeyrisfórna. 

A þessum merkisdegi flugsins á ég 
tvær óskir. Hin fyrri er að því megi 
auðnast að færa þjóðir heimsins nær 
hver annarri í friðsamlegu samstarfi, hin 
síðari að því megi takast að klæða að 
nýju vort hrjóstruga en undurfagra fóst-
urland." 

Umræður um notkun flugvéla til 
landgræðslu urðu allnokkrar á þessum 
árum. M.a. ritaði Runólfur Sveinsson 
um þennan möguleika þegar unnið var 
að því að fá styrk hjá F . A . O . til úttektar 
og aðstoðar við landgræðslu hér á landi. 
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lileðsla fyrstu landgræðsluflugvélarinnar, TF—KAJ, var erfiðisverk (i uunnarsnoiu iyjo/. 

í ritinu „Sandgræðslan 50 ára" skrifar 
Páll Sveinsson þáverandi sandgræðslu-
stjóri grein er nefnist „Sandgræðslumál 
á líðandi stundu". Þar segir hann meðal 
annars: „Nú á 50 ára starfsafmæli sand-
græðslunnar er í undirbúningi kaup á 
flugvél, sem nota skal til áburðardreif-
ingar á afréttarlönd, enda má fullyrða 
að svo viðfangsmikið starf verður ekki 
hugsanlegt án flugvélar. Meðal fiestra 
menningar- og landbúnaðarþjóða heims 
er dreifing áburðar með flugvélum mjög 
algeng aðferð, ekki aðeins á víðlend 
afréttarlönd, heldur einnig á akra, sem 
fyrir okkur, hálfgerða leikmenn á sviði 
Iandbúnaðarmála, virðist vera lítt hugs-
anlegt. En þetta er það , sem koma skal 
á voru landi, og því fyrr því betra ." 

Og Páll Sveinsson segir ennfremur: 
„ M voru gerðar athuganir á vegum 
Sandgræðslunnar á því að rækta örfoka 
lönd, sanda og mela í þeim tilgangi að 

auka nytjalönd okkar bæði til beitar og 
slægna. 

Til skamms tíma var þessi jarðvegur 
álitinn óhæfur til ræktunar, enda eðlí-
legt og skiljanlegt, því að öll frjómold, 
allt að þriggja metra þykkur jarðvegur 
hefur fokið á haf út, og eftir stendur 
hinn ófrjói og snauði jarðvegur, grýttur 
og í alla staði óþjáll til ræktunar. 

En reynsla okkar sandgræðslumanna 
er allt öðru vísi en efni sýndust standa 
til, því að undantekningarlaust hefur öll 
slík ræktun á vegum sandgræðslunnar 
heppnast með glæsibrag eins og alþjóð 
veit. 

Sandgræðslan hefur ýmist framkvæmt 
slíka ræktun að öllu, svo sem ræktun á 
Rangársöndum, eða aðstoðað bændur, 
svo sem við ræktun Skógasands og rækt-
un á ýmsum melum víðs vegar um 
landið". 
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Landgrœðsluflugvélin Páll Sveinsson (TF—NPK) í lendingu í Gunnarsholti 1985. Ljósm. Pétur P. 
Johnson. 

í sama riti er einnig grein eftir Björn 
Pálsson flugmann sem nefnist „Flugvél-
in og sandgræðslan". Þar segir Björn 
meðal annars: „Um árabil hafa fram-
sýnir dugnaðarmenn starfað að sand-
græðslu og skógrækt og þegar lokið 
merkilegu verki og sannað okkur, að 
þetta er það sem koma skal. E n við 
verðum að stórauka starfsemi þessa, því 
að við þurfum að skila landinu aftur 
árlega nokkru af því, sem tapast hefur í 
auðn á liðnum árum. 

Á láglendinu verður auðveldlega 
komið við stórvirkum landbúnaðarvél-
um, og þar er sjálfsagt að nota þær. En 
upp um heiðar og afrétti, og þar sem illt 
er yfirferðar, verðum við að taka flug-
vélina í þjónustu okkar, eins og þær 
þjóðir aðrar, er tileinkað hafa sér nýj-
ustu tækni. 

í Nýja Sjálandi og í Bándaríkjunum 
eru nú flognir mörg hundruð flugtímar á 
ári við áburðardreifingu, sáningu og 

úðun skordýraeiturs. Ég er ekki í 
nokkrum vafa um, að þetta eigum við 
íslendingar líka að gera. Við þurfum að 
eignast flugvél til að dreifa áburði og 
fræi upp um heiðar og afrétti og úða 
eitri yfir skógana, þegar maðkur herjar 
á lim þeirra. 

Við þurfum bæði að græða auðnir 
landsins okkar og auka gróður, þar sem 
talið er gróið land. E n ég vil taka það 
fram, að við megum ekki heimta strax 
andvirði þess áburðar , er við dreifum, í 
kjöti, með því að stórfjölga samtímis 
búfé og við tökum land til græðslu með 
áburði. Við verðum að líta á græðslu-
starfið eins og þegar við gróðursetjum 
trjáplöntu. Hún verður að fá að festa 
rætur og þroskast, áður en hún skilar 
ávexti af starfi okkar. 

Þetta verður að athugast vandlega af 
hæfum mönnum, og eins þarf það að 
athugast mjög vel, hvað beitilöndin 
þola og hvernig þau standast þá miklu 
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fjölgun sauðfjár, sem nú á sér stað hér á 
landi". 

Síðar í greininni segir Björn: „Nauð-
synlegt er, að ríkið íslenska stuðli að 
því, að flugvél til áburðardreifingar 
verði keypt til landsins. Það verk, sem 
slíkri flugvél mundi ætlað, er í þjónustu 
alþjóðar, en gæti aðeins að litlu leyti 
verið í þágu einstaklinga eða einka-
stofnana, og því er varla að vænta fram-
taks um þetta nema frá ríkinu. Helst 
væri þó, að sandgræðslan eða skóg-
ræktin hefðu forystu um þessi flugvélar-
kaup, e.t.v. í samvinnu við einhvern 
flugmann, en hvorug þessi stofnun yrði 
þess megnug, nema með stuðningi ríkis-
ins." 

Áhugasamir einstaklingar eins og t.d. 
Sigfús Jónsson á Einarsstöðum og 
Tryggvi Haraldsson frá Kerlingardal 
sýndu þessu máli mikinn áhuga og á 
vegum hins opinbera var skipuð nefnd 
til að fjalla um málið en niðurstaða 
hennar var sú að kostnaður við kaup á 
vél væri of mikill. 

Sumarið 1957 sótti flugskólinn Þytur 
um innflutningsleyfi fyrir áburðarflug-
vél eftir að Karl Eiríksson, forstöðu-
maður flugskólans, hafði beðið land-
búnaðarráðuneyti Nýja Sjálands um 
upplýsingar um tilhögun áburðardreif-
ingar þar í iandi. Ekki stóð á greinar-
góðum svörum frá þeim, og var beiðnin 
um innflutningsleyfi byggð á upplýsing-
um sem fengust þaðan. Einnig hafði 
Karl kynnt sér stórkostlegan árangur 
uppgræðslu í Black Hills í Suður-
Dakota í Bandaríkjunum. 

Hvorki gekk né rak með Ieyfisveiting-
una. Þá var það, að Hannes Kjartans-
son, konsúll íslands í New York og síðar 
sendiherra, bauðst til að greiða vélina í 
dollurum, en flugskólinn Þytur lagði 
fram jafnvirði í íslenskum krónum. Vél-
in var síðan keypt til landsins og fluttu 
Loftleiðir hf. hana flugleiðis til landsins 

án endurgjalds fyrir tilstuðlan Alfreðs 
Elíassonar forstjóra. Agnar Kofoed-
Hansen flugmálastjóri ákvað að krefjast 
ekki aðflutningsskjala fyrir skráningu, 
og var vélinni því nánast smyglað inn í 
landið. Vélin var svo skráð vorið 1958 
og hlaut einkennisstafina TF-KAJ. 
Kaup þessarar fyrstu áburðarvélar og 
flutningur til landsins á haftatímum 
byggðust á áræðni, sem má m.a. marka 
af orðum dr. Odds Guðjónssonar, sem 
átti sæti í innflutníngsnefnd og hafði 
alltaf verið manna skilningsríkastur á 
þarfir flugskólans um varahluta- og inn-
flutningsleyfi. Hann sagði við Karl 
Eiríksson þegar vélin hafði verið flutt til 
landsins án leyfis: „Karl minn, nú hefur 
þú gengið of langt í frekjunni, og hef ég 
ekki trú á að geta bjargað þér". 

Áburðarflug hófst í Gunnarsholti 14. 
júní 1958. Um haustið bauð Páll Sveins-
son fjárveitinganefnd Alþingis austur í 
Gunnarsholt . Það varð til þess að inn-
flutningsleyfi var loksins veitt, en þá var 
þegar búið að nota véiina heilt sumar. 
Árið 1959 kaupir Þytur aðra sams konar 
vél og var hún skráð hér á landi 25. júní 
1959 og fékk einkennisstafina T F - K A Z . 
Ástæðan fyrir því að önnur vél var 
keypt var sú að KAJ laskaðist verulega 
vorið 1959 og var ekki flughæf. Þessar 
vélar báru 300 kg af áburði í hverri ferð. 
Vorið 1961 seldi Karl Eiríksson hlut 
sinn í flugskólanum Þyt en tók báðar 
áburðarvélarnar sem greiðslu fyrir sinn 
hlut í flugskólanum. Það kom í ljós, að 
vonlaust var fyrir einstakling að standa 
undir hallanum sem verið hafði á áburð-
arflugvélunum. 

Árið 1962 verða þáttaskil í áburðar-
fluginu en þá heimilar Ingólfur Jónsson 
þáverandi landbúnaðarráðherra Sand-
græðslunni að kaupa TF-KAZ, sem var 
í ágætis lagi, og TF-KAJ, sem ekki var 
flughæf. Þessar vélar voru svo notaðar 
til ársins 1966, en það ár brotlenti TF-
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KAJ og K A Z var ekki flughæf. Þá var 
keypt ný vél eins og vikið verður að 
síðar. 

Auk Karls Eiríkssonar flugu eftirtald-
ir vélunum á vegum Þyts: Reynir Eiríks-
son (1958), Gunnar Berg og Reynir 
Guðmundsson (1959), Geir Gíslason 
(1960) og Gunnlaugur Helgason (1961). 

Páll Halldórsson, núverandi flugstjóri 
hjá Landhelgisgæslunni, var ráðinn 
flugmaður hjá Sandgræðslunni árið 
1962 og flaug hann samfleytt til ársins 
1970 að því meðtöldu. Árni Guðmunds-
son í Múlakoti flaug með Páli sumarið 
1964 og Sigurjón Sverrisson af og til frá 
1966. Árið 1971 er Sigurjón ráðinn 
flugmaður og flaug hann til ársins 1975. 
Pá var Pétur Steinþórsson ráðinn og 
1976 var Hafsteinn Heiðarsson ráðinn 
og fljúga þeir enn er þetta er skrifað 
1988. 

Fyrsta árið var alls dreift 320 tonnum 
af áburði. Aðstæður voru frumstæðar 
og varð að bera áburðinn á bakinu að 
flugvélinni og sturta síðan í vélina, en 
það var að sjálfsögðu mjög erfitt verk. 
Árið eftir var tekin upp véltækni við 
hleðslu flugvélarinnar og var notuð 
dráttarvél með tunnu á ámoksturstækj-
um. 

Árið 1967 kaupir Landgræðslan 
áburðarflugvél af Piper Pawnee gerð, 
en sú flugvél var sérstaklega smíðuð til 
áburðarflugs (TF-TÚN I) . Landhelgis-
gæslan annaðist viðhald á þessari vél 
sem reyndist einstaklega vel. Hún bar 
500 kg í hverri ferð og var notuð til 
ársins 1982, er hún var seld Svifflugfé-
lagi íslands þar sem hún er enn í notk-
un, og ber nú einkennisstafi T F - T U G . 

Árið 1982 keypti Landgræðslan nýja 
áburðarflugvél af gerðinni Piper Brave 
(TF-TÚN II) . Hún bar 800 kg í ferð og 
var því mjög afkastamikil. Þessi vél 
brotlenti í júlí 1987 og gjöreyðilagðist. 
Fest hafa verið kaup á notaðri áburðar-

grœðslustjóra frá 1971 og annast uppgrœðsluþátt 

landgrœðslustarfsins. 

vél af gerðinni Air Tractor AT-400, 
smíðaár 1984. Þessi vél ber um 1 tonn af 
áburði í hverri ferð. Vélin kom til 
Iandsins 8. maí 1988 og ber sömu ein-
kennisstafi og eldri vélarnar, þ .e .a .s . 
TF-TÚN. 

A fundi Félags' íslenskra atvinnuflug-
manna árið 1971 var gerð sú einstaka 
samþykkt að bjóða fram sjálfboðaliða 
til að fljúga áburðarflug. Þessi ákvörð-
un varð svo til þess að á aðalfundi 
Flugfélags íslands 1972 var samþykkt að 
gefa Landgræðslunni Douglasvélina 
TF-ISH. Vélin var tekin í notkun til 
Iandgræðslu árið 1973. 

Það er vert að geta þess að „Þristur-
inn", eins og flugvélin er jafnan kölluð, 
kom hingað til landsins á stríðsárunum. 
Að stríðinu Ioknu eignaðist Flugfélag 
íslands vélina og var þetta fyrsta Doug-
las vélin er íslendingar eignuðust. Hún 
heitir nú Páll Sveinsson og ber einkenn-
isstafina TF-NPK. Með tilkomu þessar-
ar flugvélar gjörbreyttist aðstaða Land-
græðslunnar til áburðardreifingar. All-
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Sveinn Runólfsson landgrœöslustjóri (t.li.) jagnar ným /'/•—Y'C'.V 6'. inai /•/&>'. Cunnlaitgur l'. 

Ilelgason flugmuðtti (t.v.) flaug vélinnifrá Texus í Bandaríkjunum. 

miklar breytingar þurfti að gera á flug-
vélinni, m.a. þurfti að fá dreifingartæki í 
hana frá Nýja Sjálandi, en þar voru 
margar áburðarflugvélar af Douglas-
gerð í notkun. Flugfélag fslands var frá 
byrjun einstaklega hjálplegt við að gera 
flugvélina hæfa til áburðardreifingar, en 
það var mikið verk. Fyrir utan að gefa 
vélina, þá gaf Flugfélagið mikið af þeirri 
vinnu sem þurfti vegna breytingarinnar. 
Burðarmagn Douglasvélarinnar er 4000 
kg i ferð. 

Þó vélarnar séu líkar um margt er þó 
tvennt sem skilur þær verulega að. í 
fyrsta lagi er afkastageta Douglassins að 
sjálfsögðu mun meiri og í öðru lagi er 
flugþol hennar meira þannig að unnt er 
að ná til fleiri staða en áður var. Meðal-
flugtími í ferð á minni vélinni er u .þ .b . 
12 mínútur á hvert tonn, en meðalflug-
tími Douglasvélarinnar er hins vegar um 
7 mínútur á hvert tonn. Stærri vélin 

annar því öllu langflugi, en oftast er 
flogið á dreifingarsvæði innan 50—60 
km fjarlægðar frá hleðslustað. Minni 
vélin flýgur hins vegar yfirleitt ekki 
lengra en 10—15 km flug. 

Eftir að Douglasínn var tekinn í notk-
un varð mikil aukning í áburðarfluginu. 
Stafaði það fyrst og fremst af auknum 
fjárráðum Landgræðslu ríkisins með 
„Þjóðargjöfinni". Ljóst er að ekki hefði 
verið unnt að dreifa öllu því magni sem 
Þjóðargjöfinni fylgdi hefðí stærri vélin 
ekki verið fyrir hendi. 

Fyrsta árið var dreift með vélinni 650 
tonnum af áburði og grasfræi. Það 
sumar flugu 10 flugmenn Douglasinum í 
sjálfboðavinnu. Árið 1974 var dreift 
1518 tonnum og tóku 23 flugmenn þ á t t í 
sjálfboðastarfinu. Árið 1975 jókst 
magnið í 2404 tonn og það sumar tóku 
38 flugmenn þátt í þessu starfi. 

Atvinnuflugmenn taka enn þátt í 
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áburðarfluginu. Alls hafa um 60 flug-
menn flogið sem sjálfboðaliðar fyrir 
Landgræðslu ríkisins. U p p úr 1980 var 
dregið úr fjármagni sem veitt var til 
landgræðslumála og minnkaði þá 
áburðarmagnið sem dreift var með 
flugvélunum. Síðustu árin hefur það 
verið um 1600 tonn, en þar af hefur 
um 400 tonnum verið dreift fyrir Lands-
virkjun vegna fyrirhugaðrar Blöndu-
virkjunar. 

ÁBURÐARFLUG 

Ár Flugvélar 1958-1987 Magn í tonnum 

1958 TF-KAJ 320 
1959 TF-KAJ og K A Z 350 áætlað 
1960 T F - K A Z 350 áætlað 
1961 T F - K A Z 280 áætlað 
1962 T F - K A Z 438 
1963 T F - K A Z 400 áætlað 
1964 T F - K A Z og KAJ 373 
1965 TF-KAJ 445 
1966 TF-KAJ og T Ú N I 350 
1967 TF-TÚN I 593 
1968 TF-TÚN 651 
1969 TF-TÚN 435 
1970 TF-TÚN 756 
1971 TF-TÚN 731 
1972 TF-TÚN 851 
1973 TF-TÚN og TF-NPK 801+ 650 = 1451 
1974 TF-TÚN og TF-NPK 731+1518 = 2249 
1975 TF-TÚN og TF-NPK 735+2402 = 3137 
1976 TF-TÚN og TF-NPK 844+2242 = 3086 
1977 TF-TÚN og TF-NPK 833+2204 = 3037 
1978 TF-TÚN og TF-NPK 692+2228 = 2920 
1979 TF-TÚN og TF-NPK 743+2220 = 2963 
1980 TF-TÚN og TF-NPK 832+2220 = 3052 
1981 TF-TÚN II og TF-NPK 623+1352 = 1975 
1982 TF-TÚN II og TF-NPK 542+1200 = 1742 
1983 TF-TÚN II og TF-NPK 456+1088 = 1544 
1984 TF-TÚN og TF-NPK 429+1120 = 1549 
1985 TF-TÚN og TF-NPK 360+1378 = 1738 
1986 TF-TÚN og TF-NPK 537+1139 = 1676 
1987 TF-TÚN og TF-NPK 451+1148 = 1599 

Taflan sýnir yfirlit yfir áburðardreif-
ingu með ffugvélum frá 1958 til 1987. 
Mikil aukning varð í áburðardreifing-
unni þegar Þjóðargjafarinnar naut við 
en verulega hefur dregið úr á síðustu 
árum. Rétt er að benda á að auk áburð-
ardreifingar með flugvélum er tölu-
verðu magni dreift með dráttarvélum. 

Vonandi rætist úr aftur með vaxandi 
áhuga á endurheimt landgæða. 
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