
emur tiö 
er sárin foldar cproci. 

Gunnlaugur Kristmundsson 

\Junnlaugur Kristmundsson lét af starfí sandgræðslustjóra við árslok 1946 eftir 
að hafa baríst gegn sandfokinu liðfár um fjömtíu ára skeið. Eftirmaður hans, Runólfur 
Sveinsson, fékk Gunnlaug þá til að taka saman það sem vitað væri um sögu 
gróðurfarsins, breytingar þess og eyðingu hér á landi, ásamt því sem gert hefði 
veríð til að stöðva uppblásturínn og græða landið á ný. Ætlunin var að verkið yrði 
síðan gefið út með stuðningi Sandgræðslunnar og var rætt um að bókin yrði látin 
heita „Landið var fagurt og frítt". Af því varð þó aldrei þar eð Gunnlaugur lést áður 
en hann gæti gengið endanlega frá handrítinu, en sá hluti þess sem fjallaði um 
starfssögu Sandgræðslunnar var síðar birtur í ritinu „Sandgræðslan 50 ára". Hér 
birtist lokakafli handrits Gunnlaugs, nokloið styttur, tæpum 40 árum eftir að hann var 
rítaður. 

Árið 1948 kom hingað til landsins 
finnskur prófessor, A . I . Virtanen, og 
flutti fyrirlestur í Reykjavík. Hann ferð-
aðist hér um nokkur svæði landsins og 
kynntist gróðri þess, ræktun og búnað-
arhát tum, svo og landspjöllum af upp-
blæstri og sandfoki. 

Sagt er að hann hafi farið af þjóðveg-
inum upp Rangárvelli og að Gunnars-
holti. Hann sagði þar að þegar hann 
kæmi heim til Finnlands myndi hann 
verða spurður, hvort hann hefði séð 
Heklu, Geysi og Gullfoss, en ekkert af 
þessu hafði hann séð. Petta væri það 
sem ferðamenn almennt festu hugann 
við. En sjaldan eða aldrei heyrðu menn 
minnst á viðfangsefni eins og sand-
græðsluna, sem hann teldi þó eitt hið 
merkasta sem þjóðin hefði með 
höndum. 

Flest þau sandfokssvæði, sem mest 
hafa blásið upp og farið í auðn í sveitum 
landsins, hafa í öndverðu verið skógi 
vaxin, og skógurinn þarf að klæða þau 
aftur ef landið er ekki tekið algerlega til 
ræktunar. I?að er skógurinn sem gerir 
allt í senn, eykur fegurð landsins, bind-
ur og frjóvgar jarðveginn, skýlir lág-
gróðrinum, mildar loftslagið, þ .e . dreg-
ur úr kuldanum og varnar hitaút-
streyminu frá landinu. 

A berum sandauðnum er algengt að 
miklir hitar eru af sól á daginn en 
nístingskalt um nætur. Sólin hitar 
svartan sand ótrúlega mikið og fljótt, en 
hitaútstreymið frá jörðinni er afar ört 
eftir sólarlagið. Örar hitabreytingar eru 
algengar og uppgufunin mikil og breyti-
leg ; 

I þjóðsögnum og trúarævintýrum eru 
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góðir andar og hollvættir látnir búa í 
skógum, en freistarar og illvættir á 
söndum og eyðimörkum. Það sýnist því 
ekki álitlegt að trúa á lífið, framþróun 
þess og almættiskraftinn í sandinum, en 
reynslan sýnir að góð máttarvöld geta 
átt þar heima. 

Sandgræðslan, sem nú hefur verið 
rekin í fjörutíu ár (1907—1947), er 
frumstæð. Hún hefur verið samstarf við 
náttúruna og byggð á lífrænni starfsemi 
en ekki á véltækni og mekanískri kúg-
un, og stendur þar margt til bóta eins og 
algengt er um öll byrjunarverk. Störfin 
hafa verið tvíþætt, mest hefur verið 
unnið að friðun svæða og heftingu upp-
blásturs og sandfoks, en einnig nokkuð 
að uppgræðslu auðna, þ .e . að gera þær 
að arðbæru landi. 

Melgrasið (Elymus arenarius) hefur 
reynst öruggast til forustu á mestu sand-
fokssvæðunum. Hafi því verið sáð við 
skjólgarða hefur það alls staðar, og í 

hvers konar sandi sem er, fest rætur en 
þroski þess auðvitað farið eftir frjósemi 
sandsins og annarri hagstæðri aðstöðu. 
Sandhríðin, sem tætir aðrar jurtir sund-
ur, og vatnsleysið, sem drepur allan 
gróður, gerir melgrasinu lítinn skaða, 
það er þess hlutskipti að líða og stríða í 
sandbyljum úti á auðnunum (gárunum). 
Þar sem það nær rótfestu, þar heldur 
það velli og breiðist út á meðan nógu 
laust er í kringum það og það getur 
stungið út rótarskotum og teygt út ang-
ana. Foksandurinn safnast í blaðtoppa 
þess sem alltaf skjóta kollum upp úr 
sanddyngjunum. Rætur melgrassins 
binda sandinn og gera öðrum gróðri 
fært að fylgja á eftir út um sandauðnirn-
ar, þar til landið er gróið og jarðfokið 
vafið svarðrótum margs konar jurta sem 
þróast á þurrlendi. Fokjarðvegur, sem 
melgrasið safnar og bindur, sandur og 
mold, er laus, gljúpur og opinn fyrir 
öllum áhrifum frá dýrum, vindi og vatni 
og sól. Hitabreytingar eru miklar og 
efnaskipti ör. 

Rótarvöxtur melgrassins er mikill og 
breiðist vítt. Það nær því oftast í ofurlitla 
næringu úr sandinum þó að aðrar jurtir 
Iíði þar sult og deyi úr hor. Foksandur-
inn, sem melgrasið vex í, er mjög ólíkur 
að efnasamsetningu og er undravert 
hvernig því tekst að draga saman nær-
ingu sér til framdráttar. 

Það er mjög hæpið að tilbúinn, auð-
Ieystur köfnunarefnisáburður komi að 
tilætluðum notum til áburðar í sendinn 
jarðveg sem sáð er í, ef hann er borinn á 
áður en fræið hefur náð góðri rótfestu. 
Að ausa út auðleystum köfnunarefnis-
áburði á nýsáð og Iítt gróin sandsvæði er 
hæpinn búhnykkur sem varla borgar 
sig. Best er að gefa hann í smáskömmt-
um á illa grónum sandsvæðum, ef hann 
er notaður þar. Það þarf natni til að 
nota áburðinn svo að fullu gagni verði 
og ekkert fari til ónýtis. 
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Af hinum stóru og hrjóstrugu sand-
fokssvæðum er aldrei nema tiltölulega 
lítill hluti sem verður ræktað land, tún, 
garðland eða akrar. Meginhluta sand-
græðslusvæðanna þarf að gera að skóg-
lendi og tekur það langan tíma, sem 
eðlilegt er, veldur því bæði vatnsleysi og 
vöntun á köfnunarefni sem víðast á 
sandgræðslusvæðunum tefur fyrir 
gróðri. Aftur er það svo að í sandi 
sprettur fljótt, vegna þess að jarðvegur-
inn er bæði gljúpur og heitur, ef ekki 
vantar áburðarefni og vatn. Það er 
hungrið í sandinum sem víða drepur 
gróðurinn. Sandurinn dregur lítið í sig 
loftraka og grunnvatn. Auk þess gætir 
grunnvatnsins lítið á uppblásturssvæð-
unum, því þar er víðast hraun undir eða 
önnur laus og gljúp jarðlög sem grunn-
vatnið hefur hripað niður um. 

Löng og erfið leið liggur að því marki 
að klæða landið líkum gróðri og það 
hafði á landnámsöld er það byggðist. 
Skógurinn dró bæði úr hita og kulda. 
Hann mildaði loftslagið, batt jarðveg-
inn og jafnaði jarðrakann. Hann tempr-
aði hitann og varnaði útgeislun frá jörð-
inni. Hann geymdi jarðylinn og skýldi 
fyrir næðingnum. Kalda loftið svall um 
toppa trjánna þó að rætur þeirra væru 
hlýjar. Laufkrónur trjánna breiddust 
mót geislaflóði sólarinnar, en hita-
strauminn frá sólinni lagði alla leið 
niður í moldina. Skóglöndin eru hlýrri 
en skóglausu svæðin. Trjákrónurnar 
taka á móti úrkomunni , snjó og regni, 
og sáldra henni niður á jarðveginn sem 
skýlt er fyrir sveljandi s tormum, frost-
hörkum og brennandi sólarhita. 

Skógurinn myndar af lauffalli sínu 
frjóan jarðveg og ræktar sig því sjálfur 
er ár líða og aldir renna. Það er þessi 
frjóa skógarmold sem myndað hefur 
íslenskan jarðveg frá örófi alda. í hon-
um voru akrar yrktir og þar uxu fóð-
urjurtir sem fénaður lifði af. Kvik-

fénaðurinn gekk flesta vetur sjálfala í 
skógunum áður en landið var urið og 
skógunum eytt svo að landið blés upp 
og moldin, þessi dýrmæta skógarmold, 
fauk út í veður og vind, barst út á sjóinn 
og týndist í hafið. „Móðurmoldin 
frjóa", þessi erfðasjóður sem þjóðin gat 
haft til þess að rækta og lifa af, er að 
mestu glötuð af stórum landsvæðum 
blómlegra sveita. Henni verður aftur að 
safna, skógana verður aftur að rækta, 
moldina verður aftur að mynda, auðn-
irnar verður aftur að græða. Það er 
jarðvegurinn sem er höfuðstóll þjóðar-
innar sem hún á að ávaxta og geyma til 
þess að lifa af. Jarðveginn á að binda 
þeim svarðreipum sem endast að eilífu 
til þess að geyma hann. Böndin eru 
rætur að því lífsins tré sem í landinu vex, 
hvort sem sá meiður heitir álmur, björk 
eða beyki. Hvort sem hann ber blöð eða 
barr, hvort sem hann er lágvaxinn runni 
eða risavaxin eik, þá skal hann vera 
lífsins tré komandi kynslóða, sem þetta 
land byggja, sem kennir þjóðinni réttan 
skilning á mismun góðs og ills, rányrkju 
og ræktun, lífi og dauða. Öll þjóðin 
verður að skilja að gróðurinn í landinu 
og þá ekki síst skógurinn veldur mestu 
um það hvort landið, sem mótað hefur 
og fóstrað þjóðina í meira en þúsund ár, 
verður ræktað og fullnægir þörfum 
þjóðarinnar á komandi árum svo að 
brauð bætist með barni hverju, þ .e . 
framleiðslan aukist eftir því sem fólkinu 
fjölgar. 

Sagan segir: Landið var viði vaxið 
milli fjalls og fjöru. Skóginum hefur 
verið eytt að mestu. Harðindi komu, 
fénaður féll, fólkið dó úr hungri. Talað 
var um að flytja 38 þús. sálir, sem eftir 
lifðu, suður á Jótlandsheiðar. Hundrað 
ár liðu — aftur komu harðindi. Rán-
yrkjan var rekin, landið blés upp , fén-
aður féll og fólkið flúði úr mörgum 
sveitum, sumt til Ameríku. Þjóðinni 
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fækkaði, en það var vöknuð þjóðrækni 
og trú á landið. Samt var gróðurinn 
urinn svo að býli fóru víða í eyði. Nú 
hefur verið góðæri um langt skeið, hag-
ur fólksins hefur batnað. ísland er við-
urkennt sem frjálst og fullveðja lýð-
ræðisríki, framfarir eru á öllum sviðum. 
Samt heldur rányrkjan áfram. Málrófs-
menn tala um gróður landsins með lítils-
virðingu, t.d. gagnslausar hríslukræklur 
o.s.frv. Því er haldið fram að „búfjár-
rækt og beitarbúskapur hér á landi sé 
eina leiðin til þess að hagnýta til bless-
unar fyrir þjóðina þá gjöf guðs og 
nát túrunnar , sem er fjalla- og öræfa-
gróðurinn." Samt eiga þessir sömu 
menn að þekkja hálendi íslands austan 
frá Jökuldal og vestur á Kaldadal. 
Dimmifj allgarður, Möðrudalsöræf i, 
Mývatnsöræfi, Odáðahraun , Sprengi-
sandur, blásin lönd fram af Bárðardal , 
Stórisandur, Geitland, Kaldidalur, 
Reykjanesfjallgarður, Tungnamannaaf-
réttur, Hreppaafrét tur , Þjórsárdalur, 
Landsveit og Rangárvellir eru lönd sem 
ekki þola mikla beitarörtröð og upp-
blásturinn hefur gert þau á stórum 
svæðum að gróðurlausri öræfaauðn. 
Maður sem þekkir öll þessi öræfi, sem 
hér hafa verið nefnd, og alla þá gróður-
eyðingu og uppblásturshættu sem frá 
þeim hefur stafað og stafar enn í dag, 
virðist grunnfær í hugsun og ábyrgðar-
laus í tali ef hann hvetur bændur til þess 
að byggja framtíð sína á beitarbúskap á 
þessum löndum. Til eru þó afréttarlönd 
sem nota má til beitar að skaðlausu ef 
skynsamlega er með þau farið, t.d. 
Arnarvatnsheiði og Tvídægra o.fl. sem 
ekki eru á svæði eldgosa og uppblásturs. 
Vonandi verður farið að taka alvarlega 
til athugunar beitarþol landsins svo að 
bætt verði úr því vandræðaástandi, að 
beita land svo til auðnar dragi. Beitar-
búskapur á því aðeins rétt á sér að hann 
sé rekinn með viti, svo að fénaðurinn 

hafi nóg fóður og gróður landsins bíði 
engan hnekki af beitinni. Það er hin 
mesta nauðsyn að vernda gróður lands-
ins og rannsaka beitarþol hinna ólíku 
landshluta, sem áður hefur verið vikið 
að hér að framan. Það er eitt nauð-
synjamálið sem hefur of lengi verið 
óleyst. 

Þá má ekki gleyma veiðivötnum, fiski 
í ám og fiskimiðum við ströndina. Sand-
fok og sandburður í vatni og sjó drepur 
oft vatnagróður og svifið í sjónum. 
Bölið af uppblæstrinum og tjónið af of-
beitinni kemur víða við og veldur miklu 
og margbreyttu tapi. 

Það er talað um nýsköpun, aukna vél-
tækni og meiri framleiðslu, en þessi 
aukna framleiðsla byggist víða á rán-
yrkju en ekki ræktun. Gamalt búskap-
arlag er víða ríkjandi. Þó að stjórnmála-
flokkarnir vilji hver um sig eiga ný-
sköpunarhugmyndina, þá er þó rán-
yrkja rekin og gróður landsins urinn, 
eins og sýnt hefur verið hér að framan. 
Það er því hugsandi mönnum áhyggju-
efni hvort þjóðin heldur frelsi og landið 
sjálfstæði í framtíðinni ef innbyrðis 
ófriður helst í stjórnmálum og rányrkja 
er rekin til sjós og lands. 

ísland er land allra íslendinga, en 
ekki pólitískra flokka eins og það var á 

Hrossum ætti að fækka og 
sauðfjánæktina verður að skipu-
leggja þannig að beitarfénaður sé 
tnjög taktnarkaður á eldgosa- og 
uppblásturssvæðum iandsins. Öll 
slík svæöi á að taka til rannsókn-
ar, bæði við sjó og upp til fjalla. 
Hálendið, fjöll og öræfi á eld-
gosasvæðunum á að friða fyrir 
beit eftir því sem mögulegt er. 
Aukist gróöur á öræfunum er 
minni hætta á ösku- og vikurfoki 
þaðan þó að eldgos komi. 
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Öll þjóðin verður að skilja að gróðurinn er undirstaða mannlífs í landinu. 

Sturlungaöld. Það er landið sem álitið 
var að guðirnir hefðu gefið þjóðinni til 
að byggja og rækta. Það er landið sem 
íslendingar hafa háð á sína hörðu bar-
áttu um aldaraðir, hér hafa þeir fæðst 
og starfað, og hér vilja þeir flestir bera 
beinin. Það er landið sem þjóðin innst í 
eðli sínu elskar. Það er landið sem 
niðjarnir eiga að erfa, byggja og rækta. 
Framtíð þjóðarinnar fer eftir því hvern-
ig hún ræktar landið og hvort hún öll í 
einlægni og af heilum hug verndar gæði 
þess, frá ystu miðum til efstu tinda. 

í heilögu samstarfi moldar og manns 
býr máttur hins rísandi dags. 
í fögnuði stritsins býr frjóvgunarmagn 
til frelsandi kynslóða hags. 
Þau geymast til eilífðar átökin hans, 
er erjaði grænkandi svörð, 
og starfsemdarlaunin að lokum hann fær 
þó löng væri brýnan og hörð. 

(Einar P. Jónsson.) 

íslenska þjóðin öll í einingu þarf að 
fá réttan skilning á gæðum landsins 
og frjómætti moldarinnar, sem marg-
ir hafa vanmetið og lítilsvirt og látið 
fjúka út í veður og vind. Það er synd 
sem bakað hefur byggðum böl, og 
bæta verður fyrir. 

Markmið í búnaði, sem á að keppa 
að, er fyrst það að vernda gróður 
landsins, gæta þess að beitarþoli þess 
sé ekki ofboðið. En fjarlægara og 
fullkomnara er framtíðarmark land-
búnaðarins, sem er það að reka bú-
skapinn eingöngu á ræktuðu landi og 
hverfa frá allri rányrkju. Lofa lífsa-
flinu og frjómagni moldarinnar að 
klæða fjöll og öræfi aftur frumstæðum 
gróðri eins og landið var í öndverðu, 
en rækta það land sem í byggðum er 
og nota þarf til framleiðslu fyrir þjóð-
ina í daglegum búskap. Kjörorð 
bóndans á að vera í framtíðinni „rœkt-
un en ekki rányrkjau. 
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