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Andrés Arnalds 

V íðtækt verkefni er framundan við að græða upp örfoka lönd og bæta rýr 
gróðurlendi vegna þeirrar miklu gróðurhnignunar sem ísland hefur orðið fyrir í 
aldanna rás. Takmörkuðu fjármagni er hins vegar varið til þessa verkefnis og má 
ætla að með núverandi framkvæmdahraða gæti tekið um 1—2 þúsund ár að græða 
upp helming þess lands sem orðið hefur gróðureyðingunni að bráð frá landnámi. Er 
þá hvorki reiknað með náttúrulegri sjálfgræðslu né frekari eyðingu. Of hægt miðar. 
Til að ná skjótari árangri er m.a. nauðsynlegt að fjölga þeim aðferðum sem beitt er 
við landgræðslu. Álitlegasti kosturinn virðist vera að aóstoða náttúruna sjálfa við að 
græða sárin, en það er meðal annars hægt með notkun sjálfbjarga landnámsplantna. 

Lifandi áburðarverksmiðja 
Ýmsar tegundir belgjurta virðast geta 

hentað til notkunar í landgræðslu og 
landbúnaði hér á landi, en aðeins fáar 
þeirra hafa verið fullreyndar enn sem 
komið er. Belgjurtir eru nokkurs konar 
lifandi áburðarverksmiðjur þar eð bakt-
eríur sem lifa á rótum þeirra binda nitur 
(köfnunarefni) úr lofti. Rannsóknir á 
álitlegum tegundum belgjurta eru yfir-
leitt skammt á veg komnar. Þó hillir 
undir það að alaskalúpínan sé nú að 
verða tilbúin til notkunar í stórum stíl 
við uppgræðslu landsins. 

Alaskalúpínan barst til landsins árið 
1945 er Hákon Bjarnason fyrrverandi 
skógræktarstjóri kom með um mat-
skeiðarfylli af fræi og nokkrar rætur af 
henni frá Alaska. Útbreiðsla lúpínunnar 
var hæg framan af, en á síðustu árum 
hefur hún verið að breiðast hratt út víða 
um land. 

Árið 1976 hófust rannsóknir á lúpín-

unni á vegum Rannsóknastofnunar 
landbúnaðarins. Þær sýndu að hún er 
ákaflega öflug jurt með víðtækt nota-
gildi og virðist jafnvel vaxa betur hér á 
landi en í heimkynnum sínum í Alaska. 
Einkum virtist lúpínan álitleg til upp-
græöslu. 

Miklar kröfur verður að gera til jurta 
sem nota á til uppgræðslu ef takast á aö 
margfalda núverandi afköst. Tegundin 
þarf að vera ódýr og auðveld í notkun, 
sem táknar í raun að hún verður að 
komast af án áburðar. Fræöflunin verð-
ur að vera trygg og ódýr og plöntur 
verða að geta fjölgað sér sjálfar út frá 
litlu sáðmagni. Að lokum er nauðsyn-
legt að slíkar plöntur séu sannir frum-
herjar, þ. e. hverfi úr gróðursamfé-
laginu eftir að hafa bætt vaxtarskilyrðin 
nóg til að aðrar plöntur geti dafnað. Að 
öðrum kosti er hætt við að þær verði of 
ríkjandi í vistkerfinu. 
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Lúpínan er einhver harðgerðasta landgrœðslujurt 
sem borist hefur til landsins á síðari árum. 

Lúpínan virðist búin þessum kostum 
og flest bendir til að notkun hennar sé 
bæði ódýr og árangursrík leið til upp-
græðslu. Lúpínan er ótrúlega öflug þar 
sem hún hentar á annað borð og það er 
ólíklegt að jafnoki hennar til upp-
græðslu örfoka lands finnist í bráð. Þó 
verður stöðugt að halda áfram að leita 
að nýjum tegundum til landgræðslu og 
annarra nota. 

Vélvædd fræsöfnurt 
Fræ af alaskalúpínu hefur hvergi ver-

ið til á markaði og skortur á fræi hefur 
því verið helsti þröskuldurinn í vegi fyrir 
stórfelldri sáningu hennar. Fræi hefur 
þurft að handsafna, en erfitt hefur verið 

að ná umtalsverðu magni með því móti 
þótt margir hafi lagt þar hönd að verki. 
Vélvæðing er því óhjákvæmileg. Frum-
tilraunir á því sviði hófust 1986 á vegum 
Landgræðslunnar og Tilraunastöðvar 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins á 
Sámsstöðum. í Gunnarsholti var til lítill 
véltækur akur og reynt var að ná fræinu 
með stærri kornsláttuvél tilraunastöðv-
arinnar. f ljós kom að hægt væri að nota 
þessa aðferð með því að fella blöð 
lúpínunnar fyrir frætöku með úðun ill-
gresiseyðis. Tilraununum var haldið 
áfram 1987 með nýrri kornþreskivél 
sem Ólafur Eggertsson á Þorvaldseyri 
festi kaup á. Framleiðnisjóður landbún-
aðarins styrkti kaupin og stuðlaði að því 
að fyrir valinu varð vél sem jafnframt 
var talin henta vel á lúpínuna. Vél-
skurður fræsins það ár gekk framar 
glæstustu vonum, en fullnaðarprófun 
fékkst ekki sökum þess hve véltækir 
fræakrar voru litlir. Stórfelld fram-
leiðsla á lúpínufræi virðist þó blasa við, 
sem gæti átt eftir að valda byltingu í 
landgræðslustarfinu. 

Vorið 1986 var lúpínu sáð í 23 hektara 
af véltækum ökrum í Gunnarsholti og á 
Stórólfsvöllum. Um 30 hekturum var 
síðan bætt við 1987 á Skógasandi og í 
Gunnarsholti og fyrirhugað er að sá í 
um 60 hektara á þessum stöðum vorið 
1988. Fræi til sáningar í þessa akra hefur 
verið handsafnað með dyggri aðstoð 
skógræktarmanna, Landverndar og 
fleiri aðila. Einnig safnaði Landgræðsl-
an miklu af fræi í Haukadal . Handsöfn-
unin er þannig undirstaða vélvæðingar-
innar. Sáning lúpínunnar hefur tekist 
betur en reiknað var með á öllum 
þessum stöðum enn sem komið er en 
hún ber hins vegar ekki fullþroska fræ 
fyrr en á þriðja ári. 

Kornrækt fer nú vaxandi hér á landi. 
Lúpínan er búin að þroska fræ áður en 
kornskurður hefst. Það gæti orðið mikil 
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Fræakur á Skógasandi sleginn með kornþreskivél 1987. 

lyftistöng fyrir kornræktina ef hægt yrði 
að dreifa fjármagnskostnaði með því að 
nota þreskivélarnar bæði á korn og 
lúpínu. 

Þótt lúpínan geti átt eftir að marg-
falda afköst í landgræðslu er sitthvað í 
fari hennar sem þarf að skoða nánar 
áður en tímabært er að hefja með henni 
víðtækt uppgræðslustarf. Einkum þarf 
að stórauka rannsóknir á því hvernig 
hún hegðar sér í hinu íslenska vistkerfi 
sem kann að vera breytilegt eftir að-
stæðum. Um 20—30 ár virðast þurfa að 
líða frá því er lúpínan nemur land og þar 
til hún hopar fyrir öðrum gróðri og 
hverfur alveg. Gert er ráð fyrir að 
notkun lúpínunnar verði fyrst og fremst 
takmörkuð við nokkrar landgræðslu-
girðingar til að byrja með, eða þar til 
meira er vitað um vistfræði hennar, og 
varast verður að sá eða planta lúpínu 
þar sem hún á ekki heima. Framundan 
er víðtækt rannsókna- og þróunarverk-
efni á þessu sviði. 

Vaxandi uppgræðsla 
Ef fer sem horfir má reikna með að 

fræ það sem árlega aflast af lúpínu skipti 
mörgum tonnum að 2—3 árum liðnum. 
Aðeins virðist þurfa um 3—5 kg fræs á 
hektara ef fræið er fellt niður við sán-
ingu, en um 10—30 kg á hektara við 
misjafnari aðstæður. Þess má því vænta 
að lúpínan verði notuð í síauknum mæli 
til uppgræðslu á næstu árum. Enginn 
skyldi þó ætla að þar sé fundin einhver 
allsherjarlausn á landgræðsluvandan-
um. Sandfok verður t.d. aðeins stöðvað 
með íslenska melgresinu og þörf fyrir 
grasfræ og áburð til uppgræðslu mun 
einnig verða mikil framvegis þótt lúpín-
an komi til. Lúpínan er fyrst og frenist 
ætluð sem hrein viðbót við þá upp-
græðslustarfsemi sem nú fer fram og 
notkun hennar verður einkum bundin 
við ýmis svæði þar sem uppgræðsla með 
lúpínu þykir henta betur en uppgræðsla 
með hefðbundnum aðferðum. 
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Gagnslaust er að sá lúpínu nema hún 
sé smituð með viðeigandi bakteríu. 
Auðvelt er að rækta þessa bakteríu á 
efnarannsóknastofu og má reikna með 
að innan fárra ára geti áhugamenn um 
lúpínu fengið hana keypta í hentugum 
umbúðum. Þangað til er lausnin sú að 
taka mold undan lúpínuhnausum og 
blanda saman við fræið fyrir sáningu. 
Eins má stinga upp og planta lúpínu 
snemma vors. Flverjum hnaus má 
skipta í marga hluta. 

Lúpínan er með fyrstu plöntum til að 
hefja vöxt á vorin og hún heldur áfram 
að mynda ný blöð fram að vetrarfrost-
um. Uppskera hennar er mikil, einkum 
ef tillit er tekið til þess að hún þarfnast 
ekki nitursáburðar. Ekki er þó vitað 
ennþá hvernig best er að nýta uppskeru 

lúpínunnar. Enda þótt sauðfé sé sólgið í 
hana á víðavangi, torvelda svonefnd 
„alkaloid" efni, sem í henni eru, nýtingu 
hennar til fóðurs. Hugsanlegt er að unnt 
sé að kynbæta fóðurafbrigði af lúpín-
unni og eru slíkar rannsóknir á döfinni 
hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 

Belgjurtir eru undirstaða landbúnað-
ar í mörgum löndum og svo gæti hugs-
anlega einnig orðið hér á landi. Nauð-
syn ber til að veita stórauknu fjármagni 
til rannsókna á lúpínu og öðrum belg-
jurtum. Ef vel er á málum haldið gætu 
þær orðið til að margfalda afköst í 
landgræðslu og gróðurbótum innan 
fárra ára og jafnframt stuðlað að því að 
bæta hag bænda með því að minnka 
tilkostnað við fóðuröflun í framtíðinni. 
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