
25. Landgræðslustarfið — hvert 

Sveinn Runólfsson 

Jtrað hefur oft veríð sagt að við íslendingar byggjum á norðurmörkum hins 
byggilega heims. Að nokkru leyti er það rétt en á hitt ber að líta að gróðursaga 
landsins kennir okkur að ríkar ástæður eru til að ætla að núverandi gróðurfar sé í 
litlu samræmi við það sem það ætti að vera miðað við veðráttu og legu landsins. 
Óblíð náttúruöfl, fokgjam eldfjallajarðvegur og ellefu alda búseta og fátækt hafa leitt 
til gróður- og jarðvegseyðingar sem heimt hefur til sín meira en helming af þeim 
gróðrí sem hér var við landnám. 

Vaxandi meðbyr 
Saga endurreisnar gróöurlenda lands-

ins er ekki löng, aðeins áttatíu ár, en 
starfsemi Sandgræðslu íslands, síðar 
Landgræðslu ríkisins, hefur þó sýnt og 
sannað að ef nægur vilji er fyrir hendi 
þá getum við goldið skuld þjóðarinnar 
við landið. Miðað við þá þekkingu og 
tækni sem nú er handbær og hefur verið 
síðustu árin miðar okkur þó allt of hægt 
í endurheimt fyrri landgæða. 

Landgræðslustarfið á því láni að 
fagna um þessar mundir að hafa mikinn 
og góðan meðbyr um allt land. Þegar 
litið er yfir farinn veg síðustu áratugi þá 
hefur áhugi almennings á starfinu 
gengið í bylgjum. Það var mikil vakning 
á seinni hluta sjöunda áratugarins sem 
náði hámarki þjóðhátíðarárið 1974. Síð-
an virtist áhuginn dvína og þessi málefni 
voru minna í sviðsljósinu um skeið. Um 
miðjan níunda áratuginn fór athygli 
manna að beinast aftur að gróðurvernd 
og landgræðslu og æ fleiri höfðu hug á 

að taka þátt í uppgræðslustarfinu. Þegn-
ar landsins vilja gjarnan leggja hönd á 
plóginn og græða upp landið, um það 
vitna t .d. góðar viðtökur almennings á 
„landgræðslupokanum" sem Áburðar-
verksmiðja ríkisins útbjó og dreifði til 
sölu í samvinnu við Landgræðslu ríkisins 
sumarið 1987. Sama sumar söfnuðu út-
varpsstöðvarnar þrjár á svipstundu um 
einni milljón króna frá einstaklingum, 
fyrirtækjum og félagasamtökum til þess 
að auka landgræðsluflugið, sem er enn 
eitt dæmi um velvilja samfélagsins í garð 
þessa málefnis. Einnig svöruðu þúsund-
ir manna, jafnt ungir sem aldnir, kalli 
um söfnun birkifræs haustið 1987. Þar 
kom berlega í Ijós vilji þjóðarinnar til 
þess að Ijá endurheimt birkiskóga og 
útivistarsjónarmiðum meíra vægi í land-
græðslustörfum. 

Umhverfisvandamál okkar íslend-
inga eru á vissan hátt smærri í sniðum og 
annars eðlis en hjá stórþjóðum. Hjá 
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Viðhorf til landnýtingar eru að breytast. Kröfur þjóðarinnar um fjölbreyttan og aðlaðandi gróður til 

útivistar fara vaxandi (í Herðubreiðarlindum). 

okkur er loft og vatn tiltölulega ómeng-
að enn sem komið er. Gróðureyðingin 
er að flestra mati alvarlegasta umhverf-
isvandamálið sem hér er við að etja, 
og er því alvarlegra vandamál sem horft 
er lengra fram í t ímann. Gróðurlendi 
geta rýrnað og jafnvel eyðst á örfáum 
árum, en það getur tekið aldir áður en 
örfoka land nær að gróa á ný. Ofbeitt 
land og ofnýtt fiskimið minna okkur á 
að náttúrugæðum eru ákveðin takmörk 
sett og því skiptir miklu að vel og 
skynsamlega sé með þau farið. 

Ný viðhorf 
Viðhorf þjóðarinnar til landnýtingar-

mála er að breytast. Kröfur fólks til 
aðlaðandi útivistarsvæða og fjöl-
breyttari landafnota eru að aukast. 
Landgræðsla og skógrækt verða að 
sjálfsögðu að koma til móts við þessi 
sjónarmið og forgangsraða verkefnum 
sínum í meira samræmi við kröfur al-

mennings. Þær raddir gerast nú einnig 
háværari sem gera auknar kröfur um 
harðari aðgerðir í gróðurverndarmál-
um, t.d. stórtækari friðun verst förnu 
beitilandanna. Landgræðslan hefur lagt 
á það mikla áherslu að ná samkomulagi 
við bændur um gróðurverndaraðgerðir 
því að bændur eru eigendur eða um-
ráðahafar mestalls landsins. Talsvert 
hefur áunnist í því að létta beitarálag á 
viðkvæmum eða illa förnum afréttum 
og mikið land hefur verið friðað alveg 
fyrir beit. En þegar litið er yfir árangur-
inn í heild má þó segja að allmikið 
skorti enn á að búskap sé almennt 
hagað eftir landgæðum. 

Framleiðslustjórn sauðfjárafurða og 
skipting fullvirðisréttar milli bænda og 
héraða hefur borið hæst í umræðum um 
landbúnaðarmál á allra síðustu árum. 
Ekki eru það gróðurverndarsjónarmið 
heldur markaðsmál sem þar ráða ferð-
inni. Við landgræðslumenn hefðum 
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Tfyggjo verður að gróðurvinjar hálendisins bíði ekki tjón af beit ferðahesta. 

J fáum ríkjum heims mun jafnstór 
hluti gróðurlenda hafa glatast vegna 
gróður- og jarðvegseyðingar og á 
íslundi. Pað er talið að um 4 millj. 
ha gróðurlendis hafi eyðstfrá því að 
landið var numið. Stórfellt verkefni 
er því framundan við að klœða 
landið gróðri á ný. Umfang þess er 
líklega einstakt meðal þjóða sem búa 
utan eyðimerkursvœða jarðar". 

Ólafur Arnalds 1988. 

kosið að meira tillit væri tekið til þeirra 
sjónarmiða að sauðfé fækkaði mest á 
eldfjallasvæðum landsins og annars 
staðar þar sem gróður og jarðvegur er 
viðkvæmur. A ð því er þó byrjað að 
vinna í tengslum við skiptingu landsins í 
framleiðslusvæði. Það var einnig spor í 
rétta átt þegar Framleiðnisjóður land-
búnaðarins ákvað árið 1987 að greiða 
15% hærra verð fyrir ærgildið hjá þeim 
bændum sem búa á svæðum þar sem 
ástæða er til fækkunar af gróðurvernd-
arástæðum. Auknar aðgerðir verða þó 
að koma til svo haga megi fækkun sauð-
fjár og búskap yfirleitt í samræmi við 
landgæði. 

Reynslan hefur sýnt að eðlisþættir 
landsins eru ólíkir, og eftir þeim verður 
að haga búnaðarhát tum landsins til að 
afkoma bænda geti orðið viðunandi og 
gróðurinn bíði ekki hnekki við bú-
skapinn. Það þarf að skipuleggja land-
nytjar eftir eðli landsins en ekki halda í 
blindni í hefðbundnar búskaparvenjur. 

Með endurbótum á skipulagi beitar 
mætti víða hafa fleira fé í heimalöndum, 
einkum á Suðurlandi. Þar er megin-
vandamálið e.t.v. það að bændum hefur 
gengið misvel að fá sauðfé til að þrífast 
á láglendi þó nóg sé þar grasið. í því 
sambandi þurfa að koma til auknar 
rannsóknir og leiðbeiningar. Vert er að 
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Friða þarf víðáttumikil uppblásturssvœði fyrir búfjárbeit. 

minna á að fé á sumum verst förnu 
afréttunum er í rauninni sárafátt og því 
ætti að vera tiltölulega auðvelt um vik 
að létta á þeim ef vilji væri fyrir hendi, 
og mest uppblásnu afréttarlöndunum 
gæti þurft að loka. Samhliða öðrum 
gróðurverndaraðgerðum á hálendinu 
ber nauðsyn til að tryggja að gróður-
vinjar hálendisins bíði ekki skaða af beit 
ferðahesta en beitarálag af þeirra völd-
um fer vaxandi. 

Kröfur um takmörkun á lausagöngu 
búfjár og aukna ábyrgð á fénaði virðast 
einnig fara vaxandi. Slíkur þrýstingur 
kemur frá þéttbýlisbúum, og einnig frá 
bændunum sjálfum. I starfi okkar verð-
um við varir við vaxandi óánægju 
bænda vegna ágangs búfjár frá öðrum 
bæjum. Einstaka mönnum virðist lærast 
seint sú sjálfsagða regla að búa einungis 
á eigin landi en ekki annarra og jafn-
framt að nýta ekki meira en þeim ber úr 
sameiginlegum auðlindum. Lausaganga 
hrossa er nú bönnuð í mörgum sveitum 

og er það vel, þó sums staðar gangi illa 
að framfylgja því banni til fullnustu. Á 
hinn bóginn höfum við vaxandi áhyggj-
ur af ofbeit af völdum hrossa á láglendi í 
hrossflestu héruðum landsins og í ná-
grenni þéttbýlisstaða. 

Skerðing á framleiðslurétti sauðfjár-
bænda skapar ný viðhorf til landnýting-
ar. Þessar breyttu aðstæður hafa það í 
för með sér að bændum er nauðsyn að 
ná sem mestum arði af þeim fullvirðis-
rétti sem þeir hafa. Bætt skipulag 
beitarinnar með hliðsjón af arðsemi 
mun leiða til bættrar landnýtingar. Með 
rafgirðingum er nú mun auðveldara að 
stjórna beit en áður var, en ljóst er að 
tekjur sauðfjárbóndans eru mjög háðar 
því hvernig til tekst með sumarbeitina. 
Sennilega eru leiðbeiningar á sviði 
beitarmála hér á landi þær erfiðustu 
sem hægt er að hugsa sér, en þær, ásamt 
fræðslu á sviði landnýtingarmála í víð-
tækasta skilningi, þarf að auka veru-
lega. 
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Brýna nauðsyn ber til að gera alhliða 
landnýtingaráætlun til að samræma hin-
ar margvíslegu þarfir þjóðarinnar um 
afnot lands og gróðurs. Raunar var það 
á verkefnaskrá Iandgræðslunefndarinn-
ar er vann að fyrstu landgræðslu- og 
landnýtingaráætluninni, þ .e . Þjóðar-
gjöfinni. Sá hluti verksins er laut að 
landnýtingu varð samt að mestu út-
undan enda um geysilega viðamikið 
verk að ræða. 

í framhaldi af samþykkt þingsálykt-
unar um landnýtingaráætlun á Alþingi 
22. maí 1984 var skipuð nefnd sem 
skilaði skýrslu, „Landnýting á íslandi 
og forsendur fyrir landnýtingaráætlun". 
f því riti, sem Landbúnaðarráðuneyt ið 
gaf út 1986, er saman kominn mikill 
fróðleikur um margt sem lýtur að land-
nýtingu og umhverfismálum. Á grund-
velli þeirra upplýsinga væri unnt að 
hefja undirbúning raunverulegrar land-
nýtingaráætlunar. Þó er mörgum spurn-
ingum ósvarað um stefnu stjórnvalda í 
þeim efnum, spurningum sem ráða-
menn þjóðarinnar hafa hliðrað sér hjá 
að svara eða taka ákvarðanir um. 

Horft til framtíðar 
Með lögum um landgræðslu frá 1965 

er tilgangur landgræðslustarfsins skil-
greindur: í fyrsta lagi að koma í veg 
fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs, og í 
öðru lagi að græða upp eydd og van-
gróin lönd. Með öðrum orðum þá eru 
meginþættir tveir, uppgræðsla og gróð-
urvernd, og þeir verða alltaf óaðskiljan-
legir. 

Markmið í uppgræðslu hafa að 
nokkru leyti verið skilgreind í þeim 
þremur landgræðsluáætlunum sem 
gerðar hafa verið. Með Þjóðargjöfinni 
var stefnt að því að stöðva alla hraðfara 
jarðvegs- og gróðureyðingu. Það hefur 
enn ekki tekist en við teljum að þjóðin 

Hófleg beit er hagabót (Skútustaðir í Mývatnssveit). 

Ljósm. Snorri Snorrason. 

eigi að stíga á stokk og strengja þess heit 
að þessu takmarki verði náð árið 2000. 

Enn eru víðáttumikil sandfokssvæði 
sem verður að friða fyrir ágangi búfjár 
til þess að unnt verði að hefta þar 
uppblástur. Fyrst og fremst eru þetta 
svæði í Þingeyjarsýslum og á afréttum 
sunnan- og suðvestanlands. Það er al-
veg ljóst að til þess að gróðureyðing 
verði stöðvuð árið 2000 þurfa að koma 
til mjög miklar og kostnaðarsamar 
framkvæmdir. Fimmfalda þarf a.m.k. 
þá fjárhæð sem nú er veitt til land-
græðslu. Samfara auknum framkvæmd-
um þarf að styrkja undirstöðurnar sem 
best með stórefldum þróunarrannsókn-
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Moldrok við Grímsstaði á Fjóllum. Slík sjón verður að heyra fortíðinni til áður en langt um líður. Ljósm. 
Sigurður Blöndal. 

um á sviði landgræðslu. Eðlilegast er að 
þeim verði stjórnað frá höfuðstöðvum 
Landgræðslunnar í Gunnarsholt i . Fyrst 
og fremst þörfnumst við miklu meiri 
upplýsinga um eðli íslenska fokjarð-
vegsins til þess að geta flokkað gróður-
lendi í áhættuflokka með tilliti til 
gróður- og jarðvegseyðingar. Til að ná 
skjótum árangri er einnig brýnt að 
koma á markvissari aðgerðum í gróður-
verndarmálum. 

Gróðurvernd og markmið hennar 
hafa hins vegar ekki verið skilgreind í 
raun nema að því leyti sem það er gert í 
lögum um landgræðslu. Þar er stefnu-
miðið ljóst, þ .e . að koma í veg fyrir 
eyðingu gróðurs og jarðvegs. En ekki 
hefur verið tilgreint hvernig eða hvenær 
því takmarki skuli náð. 

Markið þarf að setja hátt . Miðað við 
þau lífskjör og þekkingu sem við búum 
við megum við ekki sætta okkur við 
minni árangur árið 2000 en: 

1. Að búið verði að efla landgræðslu-
starfið það mikið að stærð þess 
lands sem árlega er klætt gróðri að 
nýju samsvari að minnsta kosti ein-
um hundraðshluta af flatarmáli 
þess gróðurlendis sem eyðst hefur 
frá landnámi. Þessu takmarki verði 
m.a. náð með auknu fjármagni til 
landgræðslu, víðtækri notkun sjálf-
bjarga plöntutegunda og markvissri 
stjórn á beit til að flýta fyrir sjálf-
græðslu gróðurvana lands. 

2. Að búskap verði hvarvetna hagað í 
samræmi við landgæði. I þessu 
skyni verði m.a. stuðlað að tilfærsl-
um milli búgreina í samræmi við 
eðlisþætti landsins, beitarálag 
minnkað þar sem gróðurfar er í 
óviðunandi ástandi og gróðurlendi 
friðuð þar sem gróður og jarðvegur 
er sérstaklega viðkvæmur fyrir 
hvers konar álagi. Búfjáreigendur 
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hafi þá einnig fulla ábyrgð á fénaði 
sínum og vörsluskyldu. 

3. A ð við verðum komin vel á veg með 
að uppfylla óskir þjóðarinnar um 
fjölbreyttan gróður til útivistar í 
aðlaðandi umhverfi og í samræmi 
við þá landnýtingu sem talin verður 
æskilegust á hverjum stað eða land-
svæði. 

Kjarni landgræðslustarfsins í framtíð-
inni er í raun sá að það takist að breyta 
hugarfari þjóðarinnar allrar og þar með 
forráðamanna hennar gagnvart þessu 

alvarlegasta umhverfisvandamáli okk-
ar. Við þurfum að þroska með okkur æ 
ríkari skilning á nauðsyn landgræðslu og 
gróðurverndar. Við höfum ekki lengur 
fátækt og þekkingarskort sem afsökun 
fyrir því að hafa ekki náð viðunandi 
árangri í varðveislu og endurheimt land-
gæða. Verði unnið markvisst og af stór-
hug að uppgræðslu landsins þá getum 
við náð settu marki. A ð því eigum við 
að stefna ótrauð, en til þess þarf um-
fram allt skilning og einhug þjóðar-
innar. 
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