
8 o Rányrkja og ræktun 
Runólfur Sveinsson 

JXunólfur Sveinsson vai sandgræðslustjóri 1947—1954. Hann var mikill 
áhugamaður um framfarir í landbúnaði og leit á aukinn ræktunarbúskap sem far-
sælustu leiðina til gróðurríkrar framtíðar. Hér fer á eftir síðari hluti erindis sem 
Runólfur flutti í útvarpi íjúlí 1947 þegar hann var nýlega tekinn við starfi. 

Sagt er að synir Njáls hins spaka á 
Bergþórshvoli hafi ekið skarni á hóla, 
og þótti það í frásögur færandi. E. t .v. er 
það upphaf ræktunar á íslandi. Þá er 
gerð tilraun til að færa moldinni aftur 
nokkuð af þeim efnum, sem tekin höfðu 
verið með gróðrinum er notaður hafði 
verið til fóðurs búsmalanum. 

í margar aldir, eftir daga Njáls á 
Bergþórshvoii, er þó að heita má engin 
ræktun, sem því nafni er hægt að nefna 
á landi hér. Rányrkjan er í algleymingi, 
gróður landsins minnkar og eyðist víða 
með öllu. Landið blæs upp. Þetta er 
ekkert einsdæmi fyrir ísland. Víða um 
heim hefur sama sagan átt sér stað, og 
sums staðar í ennþá stærri stíl. Land-
nemar Ameríku fóru svipað að og for-
feður okkar hér. Skógarnir voru 
brenndir og ruddir, landið var beitt 
skipulagslaust og miskunnarlaust og 
endaði á einn og sama veg, gróðurinn 
eyddist á stórum svæðum með öllu. 
Landið blés upp. Bandaríkjamenn 
vinna nú í stórkostlegri stíl en nokkur 
önnur þjóö að endurgræðslu lands síns 
og um leið að hinni fullkomnustu rækt-
un og fullkomnu skipulagi á beit 
landsins. 

Við skólaslit. Runólfur Sveinsson var skólastjóri 
Bœndaskólans á Hvanneyri 1936—1947. 

Á síðustu áratugum hefur jarðræktin 
hér á landi hafið innreið sína svo um 
munar. Rányrkjan hefur minnkað að 
sama skapi og nokkuð af landi hefir 
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Hross eiga að vera vel rœkluð og ekki haldin á rányrkju landsins. Ljósm. Sigurður Sigmundsson. 

verið grætt upp að nýju. En betur má ef 
duga skal. Því ennþá er rányrkjan við 
lýði í öllum sveitum Iandsins. Einkan-
lega á því sviði, að beitarþoli landsins er 
misboðið, svo að landspjöll hljótast af. 

Landbúnaður okkar byggist fyrst og 
fremst á búfjárrækt. Eru nautgripir, 
sauðfé og hross ríkjandi í búfjárrækt hér 
á landi. Tilvera þessara búfjártegunda 
er komin undir gróðri landsins, og alveg 
fram á síðustu áratugi hefur tilvist þeirra 
að mestu leyti byggst á óræktuðu landi, 
þ .e . rányrkju. Þetta er þó að breytast, 
einkanlega hvað viðkemur nautgripa-
ræktinni. Mjólkurkýrnar eru nú víðast 
hvar fóðraðar að vetrinum til á heyi sem 
aflað er á ræktuðu Iandi. Yfir sumartím-
ann er þeim víðast beitt á óræktað land. 
Til er það þó, að mjólkurkúnum hér á 
landi sé eingöngu beitt á ræktað land. 
Ég hygg að þeir bændur og aðrir, sem 
byrjað hafa á því að beita kúnum sínum 
á ræktað land, hætti því ekki aftur. Til 
þess liggur sú höfuðástæða að kýrnar 

skila meiri mjólk, meiri arði í hendur 
bóndans, þegar þeim er beitt á ræktað 
land. Á óræktuðu landi, og misjafnri 
beit, geta mjólkurkýrnar yfirleitt ekki 
náð því fóðri, sem þær annars gætu étið 
og umsett í mjólk. Auk þess rása þær oft 
um hagana, er þær ganga þar óhindrað, 
og eyða á þann hátt tíma frá beitinni. 
Mjólkurkúm á því yfirleitt ekki að beita 
á óræktað land. Það kemur í veg fyrir 
rányrkju lands, tryggir meiri arð af 
nautgripunum og auðveldar ræktun 
þeirra. 

fslendingar eru, miðað við íbúatölu, 
hrossflesta þjóð heimsins. Á meðan 
hestar voru notaðir hér mikið, til flutn-
íngs á vörum og fólki, var samt ekki 
nema lítill hluti hrossana taminn og 
notaður. Nú (þ.e. 1947) hafa bifreiðarn-
ar tekið aö mestu við hlutverki hestanna 
til mannflutninga og dráttarvélar og 
jeppar eru á góðum vegi með að yfir-
taka aðra vinnu er hrossin voru notuð 
til. 
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Ég hygg að sauðfjárrækt okkar 
eigi eftir og þurfi að breytast 
mikið. Til þess liggja fleíri ástæð-
ur, sem ekki verða raktar hér. 
Aðeins vil ég benda á, að nú 
hlýtur að vera of dýrt að eltast 
við íslensku sauðkindina upp um 
fjöll og firnindi vor og haust: Og 
ef reka á sauðfjárrækt hér á iandi 
sem ræktunarbúskap, og ekki 
sem rányrkju og hálfgerðan hirð-
ingjabúskap, þá þarf að hafa 
sauðféð í girðingum og einhvers 
konar aðhaldi og að einhverju 
leyti á ræktuðu landi. 

Langmestur hluti íslensku hrossanna 
hefir verið og er enn fóðraður á órækt-
uðu landi, þ .e . fyrst og fremst á beit, 
bæði sumar og vetur. Hér er um mikinn 
fjölda hrossa að ræða, eða nú sennilega 
yfir 70.000. Þessi mikli hrossafjöldi þarf 
mikið fóður — mikla beit. I sumum 
héruðum landsins hefur beitarþoli gróð-
ursins verið ofboðið af hrossabeit. Af-
leiðing þess er ævinlega ein og hin 
sama, gróðurinn eyðist og landið blæs 
upp. 

Enn þann dag í dag er í sumum 
hrossahéruðunum þessi gamla sorgar-
saga að endurtaka sig. Slíkt er ennþá 
átakanlegra nú, þar sem mestur hluti 
þessara hrossa er óþarfur með öllu, 
óræktaður, ótaminn og til einskis nýtur. 
Þetta er eitt af því sem þarf skjótra 
endurbóta í búfjárrækt okkar. Hrossun-
um þarf að fækka stórkostlega í landinu, 
og þau tiltölulega fáu hross sem ástæða 
er til og þörf að hafa eiga að vera vel 
ræktuð og ekki haldin á rányrkju 
landsins. 

Sauðfjárrækt okkar hefur löngum 
verið einn aðalþáttur búfjárræktar 
þessa lands. Enda er víða á Islandi gott 
sauðland, sem kallað er, eða með 
öðrum orðum gott beitiland fyrir sauð-
fé. Ekki er þó að efa, enda fullar 
sannanir fyrir, að oft hafa landsmenn 
ofnotað og misnotað sauðbeitina. Hefur 
það þó sérstaklega gengið út yfir skóga 
og kjarr og einnig beint og óbeint allan 
gróður. Vafalaust er hægt að beita 
mörgu fé hér upp um fjöll og heiðar án 
þess að beitarþoli landsins sé misboðið. 
íslenska sauðkindin er líka óefað vel til 
þess fallin að afla sér þessa fjalla- og 
heiðagróðurs. En takmörk eru fyrir því, 
hvað afréttarlönd, heiðar og heimahag-
ar þola mikla beit. Sé farið yfir þau 
mörk erum við um leið komin yfir í 
rányrkju og á hættumörk gróðursins, 
sem ævinlega endar á einn og illan veg. 

Þegar við höfum komið búfjárrækt 
okkar allri í það horf að við þurfum ekki 
að misbjóða og ofbjóða gróðri landsins 
með henni, þá er rányrkjan kvödd og 
landið fer ekki lengur í auðn af okkar 
völdum. Það er þó ekki nóg. Við verð-
um líka að bæta fyrir syndir feðranna og 
græða sár þau er nú standa opin og 
ógróin víðs vegar um landið. Mikið er af 
eyðisöndum og uppblásnu landi í byggð, 
sem hægt er að græða upp, klæða gróðri 
á fáum árum, ef efni og ástæður leyfa. 
Til þess þarf í fyrsta lagi friðun landsins. 
í öðru lagi sáningu á fræi og í þriðja lagi 
mikinn áburð. Þetta kostar mikið fé, 
svo mikið, að ekki eru tök á að vinna að 
þessu nema smátt og smátt. 

Nú er allmikið af uppblásnu landi 
friðað fyrir ágangi búfjár og nokkuð af 
því hefur gróið upp aftur, bæði vegna 
friðunarinnar og þess sem sáð hefur 
verið. En mikil verkefni eru framundan 
á þessu sviði. Stór landsvæði þarf enn 
að friða og mikils þarf að afla af fræi og 
áburði til að græða auðnirnar. 

Við sem trúum á mátt moldarinnar. 
trúum á landið okkar og þykir vænt um 
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það, teljum þeirri fyrirhöfn og því fé vel 
varið sem fer til að græða landið. 

En umfram allt þurfa bændurnir að 
skilja muninn á rányrkju og ræktun. 

Rányrkjan stefnir til eyðingar og til 
auðnar og örbirgðar, en ræktun á jörð 
og búfé stefnir til velmegunar og gróð-
urríkrar framtíðar. 
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