
23. Landgr3eðsla i sarnvinnij. vi' 
bæjar- og sveitarfélög 

JLJandgræðsla ríkisins hefur alveg frá stofnun Sandgræðslu íslands 1907 átt 
samstarf við sveitarfélög víðs vegar á landinu. Samvinnan hefur beinst að flestum 
þáttum landgræðslustarfsins og hún hefur aukist ár frá árí. 

Gert er ráð fyrir því í lögum um sand-
græðslu og síðar landgræðslu og einnig í 
lögum um afréttarmálefni, fjallskil og 
fleira að Landgræðslan og sveitarstjórn-
ir hafi samvinnu, t.d. um upprekstrar-
mál, ítölu o.fl. Á síðustu árum hefur 
gróðurvernd og gróðureftirlit verið vax-
andi hluti af verksviði Landgræðslunnar 
og við það hafa samskipti stofnunarinn-
ar við sveitarfélög aukist mikið. 

Þar eð starfsemi Landgræðslu ríkisins 
hefur frá upphafi fyrst og fremst beinst 
að því að hefta sandfok og uppblástur á 
eldfjallasvæðum landsins hefur sam-
vinnan orðið hvað mest við sveitar-
stjórnir á Norðausturlandi og Suður- og 
Suðvesturlandi. Sandgræðslustarfið 
naut ekki mikillar tiltrúar hjá almenn-
ingi í byrjun þessarar aldar, en óhætt 
mun að segja að hreppsnefndir á fok-
svæðunum sýndu því fljótt skilning. 

Fyrstu árin var viðkomandi land-
eigendum gert að taka beinan fjárhags-
legan þátt í kostnaði við girðingar til að 
friða foksvæðin fyrir ágangi búfjár. 
Þurftu sveitarstjórnir þá iðulega að 
koma til skjalanna og ganga í ábyrgð 
fyrir bændur. Oft bar nauðsyn til að 
friða stór landsvæði í sama tilgangi þar 

sem sandurinn herjaði, t.d. í Ölfusi, 
Landeyjum, Meðallandi og Keldu-
hverfi. Mikil samskipti urðu milli sveit-
arstjórna og Sandgræðslunnar vegna 
slíkra mála. 

Líklega hefur sr. Sveinn Eiríksson 
alþm. (d. 1907), síðast prestur í Ásum í 
Skaftártungu, orðið fyrstur manna hér á 
landi til að reyna sandrækt til nytja er 
hann bjó á Sandfelli í Öræfum. Árið 
1884 sáði hann í 900 ferfaðma af sandi 
(um 1 ha) en framhald varð ekki á þeirri 
ræktun. Skömmu eftir 1950, á upp-
gangsárum landbúnaðarins tveimur 
kynslóðum síðar, var Sandgræðslan í 
Gunnarsholti búin að sanna að nýta 
mætti hina víðfeðmu sanda og mela 
landsins til ræktunar túna. Nokkur 
sveitarfélög sýndu þessu máli mikinn 
áhuga og fyrir tilstilli Sandgræðslunnar 
var félagsræktun sanda fyrst hafin í A-
Eyjafjallahreppi, en þar hefur alla tíð 
verið þröngbýlt. Ár ið 1954 hófust 
hreppsbúar handa um sandgræðslu á 
300 hekturum lands á Skógasandi. 
Miklar félagsræktanir eru einnig í Skaft-
ártungu, á Sólheimasandi, í Mýrdals-
hreppi og á Stjórnarsandi í V-Skafta-
fellssýslu, á nokkrum stöðum í A-Skafta-
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Uppgræðsla til beitar við Sandá á Biskupstungnaafrétti. 

fellssýslu, í landi Seljalands í V-Eyja-
fjallahreppi og á Kaldármelum í Kol-
beinsstaðahreppi. 

Á árunum eftir 1970 fór sauðfé fjölg-
andi og jókst því mjög beitarálag á 
afréttum. Landgræðslan var þá komin 
með stórvirkt tæki til uppgræðslu, þar 
sem var Douglas DC-3 flugvélin, og 
lýstu þá margar sveitarstjórnir á Suður-
landi áhuga sínum á að hefja eða auka 
ræktun samfelldra beitilanda á örfoka 
landi á mörkum afrétta og byggða. Þá 
var samið við sveitarstjórnir um að 
þessar aðgerðir fælu í sér raunverulega 
gróðurvernd fyrir viðkomandi afrétti. 

Flestöll sveitarfélög í Árnes- og 
Rangárvallasýslu sem eiga upprekstur á 
afrétti hafa tekið þátt í slíku upp-
græðslustarfi og gera enn. Stærstu sam-
eiginlegu landgræðslusvæðin eru á Bisk-
upstungna-, Hrunamanna- , Flóa- og 
Skeiða-, Gnúpverja-, Hol tamanna- , 
Landmanna- , Hvolhreppinga- og 
Fljótshlíðarafréttum. í Vestur-Skafta-

fellssýslu eru einnig nokkur slík svæði, 
t.d. í Mýrdalshreppi og Skaftártungu. 
Þessar aðgerðir hafa átt mikinn þátt í að 
vernda viðkvæm gróðurlendi þar sem 
mikið beitarálag hefur verið. 

Með tilkomu Douglas-flugvélarinnar 
1973 opnuðust nýir möguleikar til að 
auka uppskeru afréttarlanda og létta 
beit á viðkvæmustu svæðum með beitar-
stjórnun. Allmargar sveitarstjórnir hafa 
í samvinnu við Landgræðsluna borið á 
afréttarlönd, einkum hefur það verið í 
Arnes- og Rangárvallasýslum og í Þing-
eyjarsýslum. Þetta hefur verið tiltölu-
lega lítill hluti af heildaráburð-
ardreifingu stofnunarinnar en hefur þó 
haft mikið gildi sem beitarstjórnarað-
gerð. 

ítala var gerð í Landmannaafrétt um 
1970 og fjölgaði þá mjög því fé sem hafa 
varð í heimahögum yfir sumarið. Sveit-
arstjórnirnar sem þarna eiga hlut að 
máli óskuðu eftir aðstoð Landgræðsl-
unnar og í nokkur ár var borið á heima-
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lönd með áburðarflugvélum meðan 
bændur voru að aðlaga sauðfjárfjölda 
aðstæðum heima fyrir. 

í samvinnu við sveitarstjórnir hefur 
einnig verið dreift á heimalönd víðs 
vegar um landið, sérstaklega þar sem 
unnið hefur verið að aðgerðum sem fela 
í sér aukna gróðurvernd. Bændur hafa 
alla tíð greitt áburðinn, en Landgræðsl-
an hefur styrkt aðgerðirnar með því að 
dreifa áburðinum enda oftast ekki um 
aðra möguleika að ræða en dreifingu 
með flugvélum. 

Til fróðleiks er rétt að minnast á 
athyglisverða samvinnu Reykjavíkur-
borgar, Kópavogskaupstaðar og fjár-
eigendafélaga á þessum stöðum annars 
vegar og Landgræðslunnar hins vegar 
við að græða upp örfoka land í nágrenni 
Sandskeiðs fyrir ofan Reykjavík. Þar er 
nú orðið algróið land og góðir hagar 
sem draga til sín fé og létta þar með 
beitarálag á nærliggjandi gróður-
lendum. 

Mikil og náin samvinna hefur verið 
við sveitarstjórnir á Suðurnesjum allt 
frá því um 1950. Reykjanesskaginn er 
ákaflega illa farinn af uppblæstri og 
stórfelld gróðurrýrnun hefur orðið þar á 
þessari öld. Snúist var til öflugrar varn-
ar á árunum 1977—78 þegar Land-
græðsla ríkisins girti landgræðslugirð-
ingu þvert yfir Reykjanesskagann frá 
Vogum til Grindavíkur. Lausaganga 
búpenings var síðan bönnuð á öllu 
svæðinu vestan hennar . Það ríkti alger 
einhugur sveitarstjórna um þessa að-
gerð og m.a. sjá sveitarfélögin um alla 
vörslu á svæðinu. Vinnuáætlanir hafa 
verið gerðar í samvinnu við Samband 
sveitarstjórna á Suðurnesjum um 
landgræðsluframkvæmdir og frá 1975 
hefur Douglas-flugvélin Páll Sveinsson 
dreift áburði og grasfræi á gróðurlaus 
og/eða gróðurlítil svæði. Öll sveitarfé-
lögin hafa tekið virkan þátt í upp-

Sandvarnargarður við Þorlákshófn. 

græðslukostnaðinum. Starf þetta hefur 
borið feiknagóðan árangur en mikið 
verk er þó enn óunnið. 

Landgræðslan hefur lengi haft 
áhyggjur af fjölgun hrossa hér á landi. 
Það hefur verið viðtekin venja og skil-
yrði Landgræðslunnar að bera ekki á 
land þar sem hross ganga laus. Þar er 
um að ræða gróðurverndarsjónarmið 
því hross fara verr með viðkvæm 
gróðurlendi en annar búpeningur. Þetta 
hefur leitt til þess að lausaganga stóð-
hrossa hefur víðast hvar verið bönnuð á 
afréttum og víða í byggð. Samkomulag 
hefur verið um þet ta við sveitarfélögin 
og er samstaða rúmlega 20 sveitar-
stjórna í Landnámi Ingólfs árið 1976 um 
bann við lausagöngu hrossa gott dæmi 
um það. 

í lögum um landbrot af völdum fall-
vatna er Landgræðslunni falin yfirum-
sjón þess málaflokks, en ár og lækir 
valda oft miklu tjóni á grónu landi. 
Ágætt samstarf hefur verið við nokkrar 
sveitarstjórnir um þessi mál. Fleiri 
þyrftu þó að að láta þau til sín taka þar 
sem slíkar gróðurskemmdir snerta oft á 
tíðum miklu fleiri en viðkomandi land-
eigendur. 

Á síðustu árum hefur gróðurverndar-
og gróðureftirlitsstarfið aukist verulega. 
Gróðurverndarnefndir eiga að starfa í 
öllum sýslum og kaupstöðum landsins 
og vera eins konar tengiliður milli 
Landgræðslunnar og sveitarstjórna, t.d. 
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A fyrstu áratugum sandgræðslu var lógð mikil áhersia á að stöðva sandfok í verstóðvum og öðrum 

kauptúnum. Eyrarbakki var eitt affyrstu sandgræðslusvæðunum. Ljósm. Jón Karl Snorrason. 

hvað snertir ákvörðun upprekstrartíma 
á afrétti. Gott samstarf hefur víðast 
hvar tekist milli þessara aðila. Skv. 
lögum ber sveitarstjórnum að fylgjast 
með afréttargirðingum og sjá um að 
fénaður sé tekinn frá þeim ef hann 
safnast að girðingunum. Einkum voru 
mikil brögð að því á árunum 1970 til 
1980, en með samræmdum aðgerðum 
sveitarstjórna og Landgræðslunnar er 
þetta ekki lengur jafn mikið vandamál 
og áður. Göngum hefur víða verið flýtt 
til þess að létta beitarálag. Af hálfu 
Landgræðslunnar hefur verið lögð 
áhersla á bætta skipan þessara mála. 
Þetta hefur útheimt mikla vinnu og 
fræðslustarf sem unnið hefur verið að í 
samvinnu við Búnaðarfélag íslands og 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 

Sveitarstjórnir hafa haft forgöngu um 
að krefjast ítölu í fimm tilvikum af sjö 
þar sem ítölu hefur verið beitt til að 
létta beit á ofsetnum löndum. Ein þýð-

ingarmesta gróðurverndaraðgerð á 
afréttum sem gripið hefur verið til af 
sveitarstjórnum er stytting beitartím-
ans, bæði með því að seinka upprekstri 
og taka féð fyrr af fjalli. 

Landgræðslan hefur jafnan lagt meg-
ináherslu á uppgræðslu l'andsins í byggð 
og mikið hefur verið unnið að landbót-
um í nágrenni ýmissa þéttbýlisstaða á 
landinu. Sem dæmi má nefna Þorláks-
höfn, Hellu, Vík, Kirkjubæjarklaustur, 
Höfn, Búðahrepp, Kópasker, Húsavík, 
Höfðaströnd og Vestmannaeyjar. Um 
þessar mundir er verið að græða upp 
sanda nálægt Hellu í samvinnu við 
Rangárvallahrepp. Á Skógeyjarsvæð-
inu í Nesjahreppi í A-Skaftafellssýslu er 
í framkvæmd stóráætlun um heftingu 
sandfoks og byrjað er að sá í verulegan 
hluta af fjallshlíðinni fyrir ofan Búða-
kauptún í Fáskrúðsfirði. Þörfin á slíku 
starfi blasir víða við og þá ekki síst í 
nágrenni höfuðborgarinnar. 
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Viðhorf almennings og sveitarstjórna 
til landgræðslumála hefur verið mjög 
hvetjandi á undanförnum árum og sí-
fellt er vænst meiri árangurs af starfinu. 
Skortur á fjármagni hefur þó alla tíð 

sniðið starfseminni þröngan stakk. 
Æskilegt væri að sveitarstjórnir tækju 
upp í fjárhagsáætlun sína fastar fjár-
veitingar til landgræðsluframkvæmda, 
því verkefni eru nánast óþrjótandi. 
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