
22. Landgræðslustörf áhugafólks 
Sveinn Runólfsson 

X^róður- og jarðvegseyðirtg er málefni er varðar þjóðina alla. Það er því 
mikils um vert að sem flestir táki virkan þátt í landgræðslustörfum, bæði ungir sem 
aldnir. Þeir yngri til að kynnast þeim vandamálum sem við erað etja og hinir eldri til 
að öðlast skilning og áhuga á vandanum og síðan að skapa pólitískan þrýsting á 
fjárveitingavaldið til aukinna aðgerða. 

Á öðrum stað í ritinu er gerð grein fyrir hlutdeild bænda og framlagi sveitar-
félaga ílandgræðslu. Hér verður leitast við að lýsa þátttöku hins almenna borgara í 
landgræðslustörfum öðrum en skógrækt, þótt oft hafi það farið saman. 

Framtak almennings 
Um það leyti er lögum um land-

græðslu var breytt árið 1965 var áhugi 
almennings fyrir þessu þjóðþrifamáli 
mikið að aukast. Ýmis félagastarfsemi 
var orðin allöflug í landinu, en það var 
ungmennafélagshreyfingin sem reið á 
vaðið með landgræðslustörf áhugafólks. 
Ungmennafélagið Skarphéðinn hóf 
þessa starfsemi sumarið 1967 í samvinnu 
við Landgræðslu ríkisins, en Ingvi Þor-
steinsson var þá fulltrúi landgræðslu-
stjóra og einn af hvatamönnum þessarar 
starfsemi. Þá fór stór hópur vaskra 
karla og kvenna til landgræðslustarfa 
inni á Kili. Þessi ferð vakti mikla athygli 
og um hana var mikið fjallað í fjölmiðl-
um. í kjölfarið fylgdu landgræðsluferðir 
fleiri ungmennafélaga víðs vegar af 
landinu á næstu árum. Fleiri aðilar 
lögðu einnig hönd á plóginn, t.d. Æsku-
lýðssamband íslands, Rotary- og Lions-
hreyfingin. 

Rotaryklúbbur Rangæinga fékk á 
þessum árum í fóstur landspildu við 

Keldur á Rangárvöllum. Þar var unnið 
að alhliða landgræðslu, svo sem upp-
græðslu, skógrækt og plöntun lúpínu. 
Það starf er ennþá í fullum blóma. 

Nokkrir félagar í Lionsklúbbnum 
Baldri í Reykjavík höfðu mikinn áhuga 
á landgræðslu og árið 1967 girti Land-
græðslan og Lionsklúbburinn Baldur 7 
km langa girðingu við Hvítárvatn. 
Lionsfélagar höfðu áður reynt sáningu 
grasfræs og áburðar í tvö sumur en það 
reyndist árangurslaust vegna ágangs af-
réttarfénaðar. Þar hefur verið unnið 
óhemju mikið landgræðslustarf og eru 
félagar þar enn að störfum á hverju 
sumri. Lionsklúbburinn Freyr fylgdi síð-
an á eftir með annarri samtengdri girð-
ingu u .þ .b . 4 km að lengd. 

Lionsklúbburinn í Mýrdal hefur unn-
ið þrotlaust starf við uppgræðslu rofa-
barða, bæði í austanverðri Rangárvalla-
sýslu og vestanverðri Vestur-Skafta-
fellssýslu. 

Sú mikla vakning sem fylgdi þessu 
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landgræöslustarfi áhugahópa leiddi 
m.a. til stofnunar Landverndar, lands-
samtaka um landgræðslu og náttúru-
vernd. Þessi samtök sameinuðu krafta 
áhugafólks alls staðar að af landinu og 
um langt árabii skipulögðu þau fjöl-
mennar landgræðsluferðir áhugafólks. í 
þessum ferðum var aðaláhersla lögð á 
uppgræðslu örfoka lands með áburði og 
grasfræi, ásamt kynningarstarfi á eðli 
gróður- og jarðvegseyðingar. Lögð var 
áhersla á, að sál sem kynntist málstaðn-
um væri a.m.k. jafn mikils virði og hver 
fullgræddur hektari. 

Mikla athygli vakti það framtak félag-
anna í Lionsklúbbnum Baldri í kringum 
1960 að skipuleggja sölu á fötum meö 
áburði og grasfræi á bensínstöðvum víðs 
vegar um landið. Á stofnfundi Land-
verndar afhentu Baldursmenn Land-
vernd fötusöluna og fylgdi Landvernd 
henni eftir með miklu fræðsluátaki. 
Fötusalan stóð um nokkurt árabil og 

þetta framtak vakti fólk til umhugsunar 
og gaf einstaklingum kost á að taka 
virkan þátt í uppgræðslustarfinu. Sú 
mikla þjóðarvakning til meðvitundar 
um nauðsyn þess að efla landgræðslu og 
gróðurvernd sem leiddi m.a. af starfi 
áhugasamtakanna á árunum um og eftir 
1970 lagði tvímælalaust grunninn að 
Þjóðargjöfinni, sem greiða átti skuldina 
við Iandið. Frá henni og hvernig hún 
varð til er greint nánar á öðrum stað í 
þessu afmælisriti. 

Á árunum um og eftir 1975 var mikið 
sjálfboðaliðastarf unnið við söfnun mel-
fræs á vegum Landgræðslunnar og 
Landverndar. Aðallega var melgresið 
skorið í landgræðslugirðingunni við Þor-
lákshöfn. Landvernd hefur einnig tekið 
mikinn þátt í að safna fræi af alaska-
lúpínu, sem hingað til hefur hvergi verið 
til á markaði. 

Ferðafélag íslands og Útivist hafa 
verið drjúg í uppgræðslustarfi í Þórs-
mörk og eru það enn. 

Þátttaka sjálfboðaliða í uppgræðslu-
starfinu, og sú beina snerting við 
móðurjörðina sem slíkri vinnu fylgir, 
hefur átt ríkan þátt í að vekja þjóðina til 
umhugsunar um gildi gróðurverndar og 
landgræðslu. Ekki má heldur gleyma 
þætti áhuga-samtakanna Landverndar 
og Lífs og lands í fræðslu- og áróðurs-
starfinu með ótölulegum fjölda kynn-
ingarfunda og ráðstefna um þessi mál 
gegnum tíðina og með útgáfustarfsemi, 
þetta starf hefur líka verið unnið í 
sjálfboðavinnu. 

Dæmi um afrek 
Það mætti lengi halda áfram að telja 

upp þau fjölmörgu störf sjálfboðaliða 
að landgræðslumálum sem unnin hafa 
verið á Iiðnum árum, en hinn víðtæki 
áhugi og þátttaka almennings hefur ver-
ið ómetanlegur styrkur fyrir Land-
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Landgrœðsluslarf áhugafólks varð einn meginhvatinn að „I'jóðargjöfinni" 1974. 

græðsluna. f stað þess að rekja störf 
einstakra félaga eða áhugahópa verður 
hér þó frekar valin sú leið að Iýsa 
landgræðslustarfi eins félags sem dæmi 
um ötult starf á liðnum árum, að þessu 
sinni félags áhugamanna í heimahéraði 
Landgræðslunnar, Rangárvallasýslu. 

Það hefur verið ákaflega ánægjulegt 
að verða áþreifanlega var við raunveru-
legan áhuga íbúa Rangárvallasýslu á 
landgræðslustarfinu og finna það hve 
margir hafa viljað leggja virka hönd á 
plóginn til að bæta og fegra þetta hérað. 
Eitt skemmtilegasta dæmið um áhuga 
héraðsbúa varð ég var við, er ég mætti á 
fundi hjá Lionsklúbbnum Skyggni 8. 
apríl 1974. Á þeim fundi var ákveðið að 
síðasti fundur þess vetrar yrði land-
græðsluferð. Gróðureyðingin hefur 
leikið Rangárvelii grátt og óvíða var 
þörfin meiri fyrir vaska menn að taka til 
hendinni. Það var því vel við hæfi að 

taka slíka ákvörðun á ári þjóðhátíðar og 
mikillar landgræðsluvakningar. 

• Laugardaginn 24. maí sama ár hitti ég 
svo galvaska Skyggnisfélaga við Langa-
bakka í landi Þingskála á Rangár-
völlum. Land þar í kring, norðan 
Heiðabæjanna, var að mestu uppblásið 
að undanskildum tveimur gríðarmiklum 
rofabörðum rétt vestan við Heklu-
brautina. Aðeins ber jökulurðin var þar 
eftir. Oddur heitinn á Heiði mundi eftir 
því landi að mestu sem algrónu valllendi 
með gulvíðiskjarri í byrjun þessarar 
aldar. Rofabörðin sem eftir standa 
nefnast Langibakki og eru þau ómetan-
legur minnisvarði um horfinn jarðveg 
og gróður. Þar má á auðveldan hátt lesa 
sögu jarðvegsþróunar og gróðureyðing-
ar síðan um ísöld fyrir um tíu þúsund 
árum, t.d. með því að taka jarðvegssnið 
eða með kjarnaborun. 

í þessari fyrstu Iandgræðsluferð var 
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Félagar úr ungliðadeild Raiiða krossins á Norður-
löndum við sjálfboðastörf í Pórsmðrk 1987. 

eystra rofabarðið stungið niður og sáð í 
jarðvegssárin með harðgerðum grasteg-
undum, þ.e . túnvingli, melgresi, sand-
faxi og vallarsveifgrasi. Rofabarðið var 
þverhnípt að vestanverðu og var þar 
lögð síldarnót yfir til að stöðva sandfok 
úr þeirri hlið og gefa grasfræjunum frið 
til að spíra og vaxa. Sáning tókst eins og 
best varð á kosið og var þarna mikið og 
gott verk unnið á einni kvöldstund. 

Á næstu tveimur vorum var svo 
seinna rofabarðið unnið á sama hátt. 
Landið hafði í upphafi verið girt fjár-
heldri girðingu og samningur gerður við 
landeigendur. Þessar kvöldstundir með 
Lionsmönnum eru mér ógleymanlegar 
ánægjustundir. Menn gengu þarna ber-
serksgang við að stinga niður rofabörð-
in sem var mikið verk. Eitt sinn var með 
okkur starfsbróðir minn frá Bandaríkj-
unum og ég man hvað hann var dolfall-
inn yfir þessum áhuga íslendinga á land-
græðslustörfum. 

Vorið 1978 var svo sýnt að þetta verk 
nægði ekki áhugasömum Skyggnis-
mönnum og var þá ákveðið að halda inn 
í Hraunteig í Heklusveit. Félagarnir 
hittust eftir hádegi við Langabakka og 
byrjuðu á að gera við girðinguna, sá í 
jökulurðina á milli rofabarðanna og 

planta nokkrum trjám. Síðan var haldið 
inn í Hraunteig. Þessi siður hefur síðan 
haldist, þ .e . að landgræðsluherferðin 
hefur hafist við Langabakka, og verður 
vonandi svo áfram á komandi árum. 

Hraunteigur er allmikill birkiskógur 
og kjarrlendi við rætur Heklu. Það er 
með ólíkindum hvað þessi skógur hefur 
hjarað lengi þótt óvægilega hafi verið að 
honum sótt bæði af mönnum og Heklu. 
Árið 1891 segir Sæmundur Eyjólfsson 
ráðunautur í skýrslu sinni til Búnaðarfé-
lags Suðuramtsins: „Skógurinn (Hraun-
teigur) hefur auðsjáanlega verið höggv-
inn bæði mikið og mjög illa og óforsjá-
lega, og það svo, að eigi getur hjá því 
farið að hann eyðileggist að mestu á 
skömmum tíma, ef hann verður fyrir 
sömu meðferð framvegis". Skógurinn 
tórði þó áfram, en á síðustu árum hefur 
mikill uppblástursgeiri sótt inn í hann að 
norðan og norðaustanverðu. Var ekki 
annað sýnna en uppblásturinn og sand-
skaflarnir myndu kljúfa skóginn að 
endilöngu ef ekkert yrði að gert. En 
árið 1977 tókst farsælt samkomulag við 
landeigendur um friðun skógarins. Um 
5 km löng girðing var girt því sem næst 
hringinn í kringum skóginn og með 
henni voru u .þ .b . 120 hektarar lands 
alfriðaðir. 

Landgræðslustarf klúbbfélaga í 
Hraunteig hefur aðallega verið fólgið í 
því að sá melfræi í sandöldurnar og 
hlaða grjótgarða til þess að stöðva 
sandskriðið og gefa melgresinu skjól. 
Einnig hafa verið settar upp skjólgirð-
ingar úr loðnunótum. Rofabörð hafa 
verið stungin niður eða jafnvel jafnað út 
með stórvirkum vinnutækjum. Fleiri 
grastegundum hefur einnig verið sáð. 

Eftir hinn skjóta árangur sem náðist 
viö Langabakka fannst sumum að hægt 
miðaði fyrstu árin í Hraunteig. A þriðja 
ári fór þó að sjást verulegur árangur og 
sýnt að sandfokið var stöðvað. Nú er 
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Lyonsklúbburinn Skyggnir í Rangárvallasýslu í landgrœðsluferð í Hraunteig árið 1980. 

sandaldan sem ógnaði skóginum orðin 
algróin, en verkefnin í Hraunteig eru 
enn umfangsmikil. Á síðustu árum eru 
þessar ferðir orðnar að fjölskylduferð-
um Lionsfélaga og er það einkar 
ánægjulegt. 

Það hefur stundum verið haft á orði 
að gaman væri að ráðast til atlögu við 
nýtt rofabarð og hafa augu manna þá 
beinst að rofabarði rétt vestan við brúna 
yfir Ytri-Rangá nokkuð innan við 
Galtalæk í Landsveit. Þar er mikið rofa-
barð á nánast örfoka landi sem fyllsta 
ástæða er til að varðveita með því að 

stinga niður jaðrana og græða sárið. Ef 
ekkert verður að gert þá hverfur þessi 
minnisvarði um eldri jarðveg á næstu 
árum. 

Mikið hefur áunnist í landgræðslu-
störfum Lionsklúbbsins Skyggnis. Ekki 
er það síður mikilsvert að þessir héraðs-
búar og fjölskyldur þeirra hafa kynnst 
af eigin raun landgræðslustarfinu, og 
slíkt er ómetanlegt fyrir unga fólkið sem 

erfir landið. Við hin eldri þurfum öll að 
leggja hönd á plóginn við að skila 
landinu í betra ásigkomulagi en við 
tókum við því. 

Svipaða sögu væri hægt að segja af 
starfi margra annarra áhugahópa. 

Greiðum skuldina við landið 
Þegar litið er yfir farinn veg frá þeim 

tíma sem Þjóðargjöfin varð að raun-
veruleika þá virðist sem hinn víðtæki 
áhuga almennings á landgræðslumálum 
hafi dvínað þangað til nú á allra síðustu 
árum að það er aftur komin bylgja af 
áhugasömu fólki sem virkilega lætur sig 
þessi mál varða. Fyrir því eru eflaust 
margar ástæður. 

Verulegur skriður hefur komist á 
notkun alaskalúpínunnar og hillir nú 
undir stórfellda uppgræðslu með þessari 
tegund, sem er nokkurs konar lifandi 
áburðarverksmiðja. Mikill fjöldi sjálf-
boðaliða hefur tekið þátt í söfnun 
lúpínufræs sem nú hefur verið sáð í 
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víðáttumikla fræakra og þar með hefur 
grunnurinn verið lagður að nýtingu 
þessarar merku uppgræðsluplöntu í 
framtíðinni. 

Á árinu 1987 hófst ánægjulegt sam-
starf milli Áburðarverksmiðju ríkisins 
og Landgræðslunnar. A ð frumkvæði 
Áburðarverksmiðjunnar var hafin 
dreifing og sala á svokölluðum land-
græðslupokum sem innihéldu áburð og 
grasfræ og var þessu vel tekið af 
almenningi. Þetta framtak hlaut mikla 
umfjöllun fjölmiðla og vakti verðskuld-
aða athygli og umræður um landgræðslu 
og gróðurvernd. 

Á sama ári var mjög þurrviðrasamt 
víða um land og mikið moldrok og 
gróðureyðing sem varð til þess að vekja 
áhuga fjölmiðla landsins á þessu vanda-
máli. Þessar umræður leiddu því miður 
ekki til aukinna fjárveitinga til land-
græðslumála, svo sem mátt hefði vænta, 
en urðu þó m.a. til þess að útvarps-
stöðvarnar hér á landi stóðu fyrir söfn-
un meðal einstaklinga og fyrirtækja til 
styrktar landgræðsluflugi. 

Þrátt fyrir þurrkatíðina sumarið 1987 
var veður einstaklega hagstætt trjá-
gróðri. Undir haustið, þegar sýnt var að 
fræmyndun birkis var óvenju mikil víða 
um land, var farin mikil herferð meðal 
almennings til að safna birkifræi. Fyrir 
söfnuninni stóðu, auk Landgræðslunn-
ar, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 

Skógrækt ríkisins og Tílraunastöðin á 
Mógilsá í samvinnu við skógræktarfé-
lögin og skólayfirvöld. Skólarnir tóku 
þessu verkefni fegins hendi og þúsundir 
nema og annarra áhugasamra sjálfboða-
liða tóku þátt í söfnuninni. Alls safnað-
ist um eitt tonn af óþresktu birkifræi og 
svo mikið magn gerir mögulega víðtæka 
rannsóknar- og þróunarstarfsemi á ís-
lenska birkinu. Þessar viðtökur almenn-
ings endurspegla áhuga og þörf fólksins 
í landinu til þess að endurheimta fyrri 
landgæði hér á landi. Það segir okkur 
einnig hvernig fólk vill hafa ásýnd 
landsins í framtíðinni. 

Það er einnig ljóst að fjölmargir ein-
staklingar, félög, fyrirtæki og sveitar- og 
bæjarfélög vilja leggja fram fjármagn til 
landgræðslustarfa á þeim svæðum sem 
friðuð eru fyrir búfjárbeit. 

Hinn mikli áhugi almennings á gróð-
urverndar- og uppgræðslumálum leggur 
þær skyldur á herðar landgræðsluaðila 
og fjárveitingarvaldsins að staðið verði 
við gefin fyrirheit um greiðslu á skuld-
inni við landið. Hún er löngu fallin í 
gjalddaga. Við viljum öll greiða hana og 
nú dugar engin afsökun lengur. Þjóðin 
vill sjá stórstígari framfarir á gróðurhulu 
landsins. Almenningur hefur rétt út 
höndina til hjálpar og það má enginn 
verða til að slá á hana, þá hjaðnar þessi 
þjóðarvakning jafnskjótt og hún 
myndast. 
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