
Kortlagning 
Kortlagning uppgræðslusvæða 
þátttakenda í Bændur græða 
landið (BGL) hófst með markvis-
sum hætti árið 2010. Áður hafði 
kortlagningu landgræðslusvæða 
innan BGL verkefnisins ekki verið 
sinnt með sama hætti en þó var 
þetta misjafnt milli héraðssetra. 
Sumarið 2010 var ráðinn sérsta-
kur starfsmaður til að sinna 
þessu verkefni og var markmiðið 
að þessari vinnu yrði lokið að mestu í lok ársins 2011. Í kortlagningarvinnunni er 
farið á vettvang með þátttakanda og mörk uppgræðslusvæðanna dregin inn á 
loftmynd auk þess sem skráðar eru upplýsingar um aðgerðir á viðkomandi 
svæðum. Þessar upplýsingar eru síðan færðar inn í landupplýsingagrunn Land-
græðslunnar. Það sem hefur áunnist í þessari vinnu er að skýrari mynd er nú af 
umfangi verkefnisins, sem hingað til hefur verið áætlað út frá áburðarnotkun. Í 
lok árs 2011 hafa 85% verkefna verið kortlögð eða u.þ.b. 26 þúsund hektarar. 
Markmið ársins 2012 er að klára þau 15% sem enn standa  útaf .  
 

Styrkupphæð hækkuð 
Ákveðið hefur verið að hækka endurgreiðsluupphæð til þátttakenda. Verður hún 
nú 64.600 kr. á tonnið. Styrkurinn á að standa straum af um 85% aburðarverðs og 
miðast við meðalverð tvígilds, fjölkorna áburðar (N+P).  
 

Árangursmat 
Unnið er að gerð árangursmats í BGL og ef vel gengur er markmiðið að prófa það 
á nokkurm jörðum í sumar og sníða vantkantana af næsta vetur. Markviss 
notkun árangursmatsins verði svo fastur liður í  BGL heimsóknum frá og með 
árinu 2013.  
 
 

BÆNDUR GRÆÐA LANDIÐ 
 Fréttabréf 2012                         Ábm:  Sigríður Júlía Brynleifsdóttir              Landgræðsla ríkisins           

Héraðssetur Landgræðslunnar og starfsmenn sem sinna BGL verkefnum: 
 
Vesturland og Vestfirðir 
Hvanneyri  Sigríður Júlía Brynleifsdóttir  488 3047 664 9122 
  sigga_julla@land.is 
Norðurland-vestra 
Sauðárkrókur Bjarni Maronsson  488 3049 856 0235 
  bjarni@land.is 

Norðurland-eystra 
Húsavík Daði Lange Friðriksson 488 3045 856 0239 
  dadi@land.is 

 Guðbjörg Stella Árnadóttir 488-3044 856 0236 
  stella@land.is 

Austurland 
Egilsstaðir Guðrún Schmidt 471 2121 856 0240  
  gudrun@land.is 

Suðurland 
Gunnarsholt Gústav Ásbjörnsson 488 3039 896 1342 
  gustav@land.is 

 Garðar Þorfinnsson 488 3040 897 3025 
   gardar@land.is 
  Sigþrúður Jónsdóttir 488 3027 856 0230 
  sigthrudur@land.is 
 
Skrifstofa Landgræðslunnar Gunnarsholti  488 3000 
 
Vefsíða landgræðslunnar  www.land.is 
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Dæmi um vel heppnaða uppgræðslu í samstarfi Landgræðslunnar og bænda, það sem áður 
var svartur melur er nú beitiland. 



Hvenær telst verkefni lokið 
Ef eitt eða fleiri atriði eiga við telst verkefni  lokið eða það uppfyllir ekki lengur 
skilyrði til þátttöku. 

Gróðurþekja þeirra svæða sem þátttakandi vinnur á er komin yfir 80%. 

Háplöntur eru ráðandi í gróðurþekjunni. 

Yfirborð óstöðugra svæða er orðið stöðugt. Þættir sem hamla framvindu 
s.s. sandfok eða frostlyfting ekki  lengur til staðar. 

Beitarálag á uppgræðslusvæðinu er samfellt yfir vaxtartímann og í þeim 
mæli að það dregur merkjanlega úr árangri uppgræðslunnar. 

Þáttakandi hefur ekki verið virkur í 2 ár samfellt. 

Niðurskurður 
Í rekstraráætlun Landgræðslunnar fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir samdrætti 
rekstri og er BGL þar ekki undanskilið. Samdráttur í greiðslu styrkja vegna BGL 
verður um 10,5%. Ekki er gert ráð fyrir að þátttakendum fækki sem þessu nemi, 
heldur muni skerðingin vera í áburðarmagni.  
Héraðsfulltrúar, ásamt verkefnisstjóra og sviðstjóra lögðu á ráðin hvaða leið best 
væri að fara. Ákveðið var að fara þessa leið í niðurskurðinum í BGL: 

Áætlað áburðarmagn 2012: 1,8 tonn eða minna  0% niðurskurður 

Áætlað áburðarmagn 2012: 1,8 – 4,2 tonn  10% niðurskurður 

Áætlað áburðarmagn 2012: 4,2 – 6,0 tonn  20% niðurskurður 

Áætlað áburðarmagn 2012: 6,0 og meira  35% niðurskurður 

Niðurstöðurnar voru síðan afrúnaðar að næstu sekkjastærð fyrir neðan 
(miðað við 600kg sekki).  

 
Auk þessa var farið yfir þátttakendalistana og þeim þátttakendum sleppt í 
áætlunum 2012 sem setið höfðu hjá síðustu tvö ár. Þeim hinu sömu er bent á 
að endurnýja umsókn sína um þátttöku í verkefninu ef áhugi er fyrir hendi. 

Að (g)ræða saman 
Um þessar mundir er verið að vinna meistaraverkefni við Landbúnaðarháskóla 
Íslands þar sem Bændur græða landið (BGL) kemur við sögu. Í verkefninu, sem 
ber titillinn „Að (g)ræða saman“, skoðar Brita Berglund, landfræðingur, hvernig 
Landgræðslan vinnur að landgræðslumálum í samstarfi við aðra hagsmunaaðila. 
Hún notar m.a. BGL sem dæmi og eru samkiptamál í brennidepli. Það hefur 
nefnilega sýnt sig að góð mannleg samskipti eru lykilatriði ef árangur á að nást í 
umhverfismálum, eins og t.d. jarðvegsvernd. Árangurinn af samstarfi bænda og 
Landgræðslunnar í BGL hefur að mestu verið góður og er það ekki síst breyttum 
samskiptaháttum að þakka. Brita hefur tekið viðtöl við valda þátttakendur í BGL 

og einnig við héraðsfulltrúa og stjórnendur innan Langræðslunnar. Í sumar fór 
hún líka með nokkrum héraðsfulltrúum í heimsóknir til bænda. Brita er nú að 
vinna úr viðtölunum og kemur margt áhugavert fram sem staðfestir mikilvægi 
heimsókna í BGL. Þegar héraðsfulltrúar og bændur hittast yfir kaffibolla eða á 
göngu um landið gefst þeim tækifæri til að læra hver af öðrum og í þeim 
samtölum bætist gjarnan við þekkingu beggja aðila. Í sameiningu hafa bændur og 
héraðsfulltrúar því byggt upp góðan þekkingarbanka sem nýtist 
landgræðslustarfinu vel. Þessi samskipti hafa einnig átt stóran þátt í að bæta 
samband Landgræðslunnar og bænda, sem og ímynd beggja. Ekki má gleyma 
þeim árangri sem hefur náðst í uppgræðslu með samstarfinu og þann ávinnig 
sem það hefur í för með sér, bæði fyrir bændur og fyrir landið. Fram kemur í 
viðtölunum að það sem bændum finnst helst neikvætt snýst um skort á 
samskiptum, t.d. þegar héraðsfulltrúar koma sjaldnar en einu sinni á ári eða það 
að sami aðili sinni ekki heimsóknum fyrir hönd Landgræðslunnar og því náist ekki 
að mynda tengsl. Brita vill nota tækifærið og koma þökkum á framfæri til þeirra 
bænda sem tóku svo vel á móti henni síðastliðið sumar.    

Íslandskort sem sýnir staðsetningu og dreifingu þátttakenda í verkefninu Bændur græða 
landið árið 2012. Staðsetning héraðssetra er merkt með bláum þríhyrning og staðsetning 
hvers þátttakanda er sýnd með rauðum punkti. 


