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Verkefnið bændur græða landið er samstarfsverkefni Lr og
bænda um að stöðva rof og græða upp land með áburði og fræi.
Lr styrkir bændur um 85% af verði þess áburðar sem dreift er auk
þess að útvega fræ þar sem þess þarf. Árið voru 688 skráðir
þátttakendur og af þeim sátu 612 virkir. Þeir báru á 985 tonn af
áburði og um sáðu um 9 tonnum af fræi.
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Bændur græða landið
Allt frá árinu 1990 hefur Landgræðsla ríkisins haft samstarf við og leiðbeint bændum og öðrum
landeigendum um uppgræðslu í heimalöndum þeirra í verkefninu Bændur græða landið (BGL).
Til þess að geta tekið þátt þurfa landeigendur að undirgangast skilyrði sem Landgræðslan setur um
að landið sé lítið gróið eða ógróið og að beitarálag sé hóflegt. Starfsmenn Landgræðslu ríkisins sjá
síðan um faglega ráðgjöf og eftirlit með verkefnum allt þar til þeim telst formlega lokið. Landgræðslan greiðir einnig þátttakendum í verkefninu sem nemur um 85% kostnaðar vegna áburðarkaupa og lætur þeim í té grasfræ þar sem þess er talin þörf.

Styrkir
Síðustu ár hafa orðið gríðarlegar hækkanir áburðarverði sem einnig hafa komið fram í mikilli
hækkun styrkja sem bændum eru veittir í BGL. Árið 2007 nam upphæð styrksins kr. 22.500 pr.
tonn en árið 2013 var styrkupphæðin kr. 66.500 sem er nær 200% hækkun á aðeins sex árum. Árið
2012 nam styrkurinn kr. 64.600 þannig að hækkun milli ára var 2,9%. Styrkurinn er ætlaður til að
standa straum af um 85% af innkaupsverði umsamins áburðarmagns og upphæð hans miðuð við
meðalverð nokkurra tvígildra áburðartegunda þegar styrkupphæðin er ákveðin.

Þátttaka og framkvæmdir
Framkvæmd verkefnisins “Bændur græða landið” sumarið 2013 var með hefðbundnu sniði, líkt og
undanfarin ár. Að loknu uppgjöri í
lok árs kom í ljós að 987 tonn af áburði voru borin á og 9.001 kg af
fræi var sáð. Í lok árs 2013 voru 597
skráðir í verkefnið Bændur græða
landið en af þeim voru 533 virkir og
því 64 sem sátu hjá. Þetta er næst
lægsta hjásetuhlutfall frá upphafi eða
tæp 11%. Árið 2012 var þetta hlutfall
tæp 17% og tæp 22% árið 2011.
1997-2010 var hjásetuhlutfallið 13Uppgræðsla á Lækjarbugum í Borgarbyggð
19% að undanskildu árinu 2008 sem
var metár hvað þátttöku varðar en þá var hjásetuhlutfallið aðeins 9%. Árið 2013 dreifði hver
virkur þátttakandi að meðaltali 1,9 tonnum af áburði og sáði 17,4 kg af fræi. Áburðartalan er
svipuð og árið 2012 en þá lækkaði þá töluvert miðað við árin á undan. Fræmagn á hvern þátttakanda helst nokkuð stöðugt. Í töflu 1 er gerð grein fyrir þátttökuhlutfalli, áburðar- og fræ notkun á
hvert héraðssetur og meðalnotkun á hvern virkan þátttakanda.
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Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir héraðssetrum árið 2013, dreift magn áburðar og fræs auk meðaltals.
Virkir þátttakendur

Áburður

Fræ

Héraðssetur

Fjöldi
þátttakenda

Fjöldi

%

Magn tonn

%

Meðalmagn
(tonn) á hvern
virkan

Magn kíló

%

Meðalmagn
(kíló) á hvern
virkan

Gunnarsholt

135

111

82,2

185

18,8

1,7

1.250

13,8

11,3

Hvanneyri

139

123

88,5

213

21,7

1,7

1.025

11,3

8,3

Sauðárkrókur

139

125

89,9

233

23,6

1,9

2.460

27,2

19,7

Húsavík

116

97

83,6

255

25,9

2,6

3.460

38,3

35,7

Egilsstaðir

69

56

81,2

99

10,0

1,8

846

9,4

15,1

Samtals

598

512

85,1

985

100

1,9

9.041

100

18,0

Mynd 1. Hlutfallslegur fjöldi þátttakenda og hlutfallsleg notkun áburðar og fræs eftir héraðssetrum.

Mynd 1 sýnir hlutfallslegan fjölda þátttakenda og hlutfallslega notkun áburðar og fræs eftir
héraðssetrum. Hlutföllin eru sambærileg og síðustu ár. Efnisnotkunin er misjöfn milli landshluta
sem má rekja til mismunandi aðstæðna og áherslna í hverjum landshluta fyrir sig. Frænotkun er
minnst á hvern þátttakanda hjá héraðssetrinu á Hvanneyri. Þetta má rekja til að þar er einkum
verið að fást við stöðuga mela sem hafa að geyma strjálan gróður sem tekur vel við áburðargjöf
og þéttir sig í kjölfarið. Flestir virkir þátttakendur heyra undir héraðssetrin á Hvanneyri og Sauðárkróki en starfssvæði þeirra héraðssetra spanna Vesturland, Vestfirði og Norðurland vestra. Uppgræðsluverkefni á þessum hluta landsins fara að stærstum hluta fram á heimalöndum bænda í
gegnum BGL, en á öðrum svæðum er þátttaka bænda meiri í öðrum landgræðsluverkefnum auk
BGL. Á mynd 2 má sjá staðsetningu og dreifingu þátttakenda um landið árið 2013.
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Mynd 2. Staðsetning þátttakenda í BGL árið 2013.

Þróun verkefnisins
Áburðarnotkun þátttakenda í BGL jókst stöðugt á árunum 1997-2008, úr tæpum 800 tonnum í um
1.250 tonn (mynd 3). Eftir það hefur notkunin dregist nokkuð saman sem helst má rekja til
hækkunar á áburðarverði.

Mynd 3. Breytingar á áburðarnotkun í BGL árin 1997-2013.
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Fróðlegt er að skoða breytingar í áburðar- og frænotkun þátttakenda í BGL á milli ára á landsvísu
(mynd 4). Frá árinu 1997 jókst meðaláburðarnotkun úr 1,8 tonni á hvern þátttakanda í 2,3 tonn árið
2011 en hefur svo aftur farið lækkandi og er nú í 1,9 tonn á þátttakanda að meðaltali. Meðalfrænotkun var hins vegar mest í byrjun en við upphaf uppgræðslu er fræþörfin jafnan mest en minnkar
svo. Það er einnig líklegt að frænotkun hafi minnkað að fenginni þeirri reynslu að fræþörf melasvæða er víða ekki eins mikil og ætlað var, þar sem gróðurtoppar eru til staðar á melum og einhver
fræframleiðsla á sér stað. Með hóflegri áburðargjöf á slík svæði nýtist áburðurinn þeim litla gróðri
og fræi sem fyrir er.

Mynd 4. Meðal áburðar- og frænotkun á þátttakanda í BGL á árunum 1997-2013.

Um árabil var hæg en stígandi aukning á þátttöku í BGL. Nú síðustu ár virðist sem nokkurt jafnvægi hafi náðst. Ýmsar skýringar kunna að vera á þessu, en trúlega vega hátt áburðarverð og erfitt
efnahagsástand einna þyngst.
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Mynd 5. Þátttaka sundurliðuð eftir virkum og óvirkum þátttakendum árin 1997-2013.
Hlutfall virkra þátttakenda hefur aftur hækkað frá árinu 2011 þegar það var í lágmarki. Þetta má
einkum rekja til þess að eftir að hafa setið hjá í ákveðin tíma, detta þátttakendur sjálfkrafa af skrá.

Kostnaður
Sértekjur vegna verkefnisins voru eingöngu framlög sveitarfélaga sem námu kr. 2.340.000.
Kostnaður vegna verkefnisins var kr. 87.744.287 og er sundurliðaður í töflu 2.
Tafla 2. Sundurliðaður kostnaður við BGL verkefnið árið 2013
Kr.
64.906.810
6.149.288
6.216.925
2.411.790
344.052
1.533.740
59.988
6.121.694
87.744.287

Styrkir til bænda
Fræ
Laun
Ferðakostnaður
Verktakar
Kostnaður á hérðassetrum
Auglýsingar og prentun
Umsjón og bókhald
Samtals
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%
74,0
7,0
7,1
2,7
0,4
1,7
0,1
7,0
100,0

Sveitarfélög sem styrktu BGL árið 2013

Tafla 3. BGL styrkir frá sveitarfélögum 2013
Árneshreppur
Borgarbyggð
Bláskógabyggð
Dalabyggð
Djúpavogshreppur
Eyjafjarðarsveit
Fljótsdalshérað
Grímsnes-og Grafningshreppur
Grundarfjarðarbær
Grýtubakkahreppur
Hrunamannahreppur
Hvalfjarðarsveit
Hörgársveit
Ísafjarðarbær

Langanesbyggð
Mýrdalshreppur
Norðurþing
Rangárþing eystra
Rangárþing ytra
Skútustaðahreppur
Snæfellsbær
Svalbarðshreppur
Sveitarfélagið Horna
Sveitarfélagið Ölfus
Vesturbyggð
Vopnafjarðarhreppur
Þingeyjarsveit

Mikilvægt verkefni
BGL er samfélagslegt verkefni sem ekki er í raun hægt að meta til fjár. Verkefnið er grundvöllur
öflugs og náins samstarfs Landgræðslunnar
og bænda um allt land. Þó svo að Landgræðslan leggi til fjármuni í verkefnið í formi
fjárstyrkja til áburðarkaupa, skipulagningu og
ráðgjöf þá er ljóst að mótframlag bænda í
formi eigin vinnu, vélavinnu, lífræns áburðar
o.fl. er stór hluti kostnaðar við verkefnið.
BGL er mjög hagkvæmt verkefni, fyrir
bændur, Landgræðsluna og ekki síst landið
sjálft. Tengslamyndunin er mjög mikilvæg en
með henni miðlast þekking á báða bóga.
Hugsanlegt er að sá kostnaður sem fellur á
Uppgræddur sandbakki í Belgsholti í Hvalfjarðarsveit
bændur og landeigendur vegna þessa verkefnis sé farin að hafa neikvæð áhrif á þátttöku þeirra í verkefninu, vegna hækkunar á áburði, eldsneytisverði o.fl. Það er því mjög brýnt að að reyna að lágmarka þann skaða sem efnahagsástandið
kann að valda. Sérstaklega á tímum aðhalds og niðurskurðar í rekstri ríkisstofnana er brýnt að
skerða verkefnið sem allra minnst svo afraksturinn glatist ekki; hvorki sá vistfræðilegi né sá samfélagslegi.
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