
Formálsorð 

Saga skipulegrar landgræðslu hér á landi er ekki löng, aðeins áttatíu ár. 
Hún hófst með lögum sem samþykkt voru á Alþingi 22. nóvember 1907. 
Síðan hefur smám saman mikið áunnist í baráttunni við eyðingaröflin og 
gróðurlendi verið endurheimt sem komin voru í auðn. 

Segja má að landgræðslustarfið sé þó aðeins rétt að hefjast. Mikið verk er 
framundan við að stöðva jarðvegseyðingu sem enn á sér stað og vinna á ný 
landgæði sem glatast hafa. í þessu starfi verður öll þjóðin að vera 
þátttakandi. Til þess þarf hún að vita hvað þegar hefur verið gert, hvað gera 
þarf og við hvaða erfiðleika er að etja. 

í ársbyrjun 1987 var ákveðið að minnast 80 ára afmælis Landgræðslunnar 
með því að gefa út afmælisrit í tilefni þeirra t ímamóta. Þótti við hæfi að þetta 
rit yrði fyrst og fremst helgað sögu og starfi Landgræðslunnar og var Andrési 
Arnalds falin ritstjórn. 

Mikill vandi var á höndum um val á efni bókarinnar því að af nógu var að 
taka. Líklega gerir sú kynslóð, sem nú lifir í landinu, sér litla grein fyrir þeirri 
geigvænlegu jarðvegseyðingu sem leiddi til stofnunar Sandgræðslu Islands, 
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síðar Landgræðslu ríkisins. Því mun verða rakinn stuttlega aðdragandi og 
upphaf skipulegs landgræðslustarfs og minnst nokkurra þeirra manna sem 
ruddu brautina á þeim vettvangi. 

Gróðursögu landsins eru gerð nokkur skil því mikilvægi hennar felst ekki 
hvað síst í því að hún minnir okkur á að nýta ber gróðurinn af meiri varfærni 
en forfeðrum okkar var auðið. Gróðursagan setur okkur einnig markmið til 
að keppa að og gefur jafnframt viss fyrirheit um árangur. 

Auk þess að lýsa starfi Landgræðslunnar var ákveðið að fjalla sérstaklega 
um landgræðsluaðgerðir í héraði höfuðstöðva Landgræðslunnar, sem eru í 
Gunnarsholti á Rangárvöllum. 

Það er ljóst að sú ákvörðun að fjalla fyrst og fremst um Landgræðsluna og 
leita einungis í örfáum tilvikum út fyrir stofnunina eftir efni hefur orðið til 
þess að umfjöllun skortir um sitthvað sem lýtur að landgræðslustarfinu. 
Einkum hefði verið æskilegt að gera betri skil tengslum Landgræðslunnar við 
ýmsar stofnanir og starfsemi á sviði landbúnaðar og annarra umhverfismála 
svo sem Búnaðarfélag íslands, rannsóknir í þágu landgræðslu og landnýting-
ar, skógrækt, náttúruvernd o. fl. En vonandi gefst tækifæri til þess síðar. 

Ætlunin er að afmælisrit þet ta , Græðum ísland, verði upphaf ársrits um 
starfsemi Landgræðslu ríkisins. Með þetta í huga er stefnt að því að fjalla á 
næstu árum um landgræðsluaðgerðir í héruðum þar sem hvað mest hefur 
verið unnið fram til þessa og að Árnessýsla verði næst fyrir valinu. 

Myndir í ritinu eru úr fórum Landgræðslunnar nema annað sé tilgreint. 
Kort teiknaði Jean Pierre Biard. Flestar greinarnar um sögu og störf 
landgræðslunnar eru samdar í sameiningu af Sveini Runólfssyni land-
græðslustjóra, dr. Andrési Arnalds gróðurverndarfulltrúa og Stefáni H. 
Sigfússyni landgræðslufulltrúa. A ð öðru leyti ber ritið með sér hverjir hafa 
samið einstaka kafla þess. 

Við lok þessa verkefnis er mér efst í huga þakklæti til þeirra sem hafa gert 
útgáfu þessa afmælisrits að veruleika og ber þar fyrst að nefna ritstjórann, 
Andrés Arnalds. Ásdís Arnalds og Halldór J. Jónsson lásu yfir handrit 
bókarinnar og leiðréttu prófarkir. Ari Trausti Guðmundsson veitti holl ráð 
við uppsetningu ritsins. Þeim og öðrum sem aðstoðuðu við útgáfu bókarinn-
ar, bæði hjá Landgræðslunni og Ríkisprentsmiðjunni Gutenberg, ásamt 
fjölmörgum ljósmyndurum, eru færðar sérstakar þakkir. 

Það er Landgræðslunni mikill heiður að forseti fslands, frú Vigdís Finn-
bogadóttir, og Jón Helgason landbúnaðarráðherra skyldu taka að sér að 
fylgja ritinu úr hlaði og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. 

Sveinn Runólfsson 
landgrœðslustjóri 
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