
Fylgt úr hlaði 

Blessað veri grasið 
sem grœr kringum húsin 
bóndans og les mér 
Ijóð hans, 
þrá og sigur 
hins þögula manns. 

Blessað veri grasið 
sem blíðkar reiði sandsins 
grasið 
sem grœðir jarðar mein. 

Blessað veri grasið, 
blessað vor landsins. 

Snorri Hjartarson 

í ávarpi sem Halldór Laxness flutti á Þingvöllum á þjóðhátíð 1974 talaði 
hann um að náttúruspjöll af manna völdum hefðu hér orðið meiri en í 
nokkru öðru landi í Evrópu. Okkur bregður jafnan í brún við slík orð, hvort 
heldur við heyrum þau oftar eða sjaldnar. Líklega vegna þess að augað venst 
öllu sem það sér í nútímanum. Við vitum ekki hvernig landið leit út áður fyrr, 
en nú erum við alvön því að horfa á örfoka mela og rytjuleg rofabörð. Við 
tökum varla eftir því að landinu hafa verið veitt stór sár, nema við séum 
minnt á það sérstaklega. Kannski ræður þessu vond samviska. Við vísum 
málinu frá. Við höfum tilhneigingu til að kenna náttúruöflunum sjálfum um 
það hvernig fór, eða þá fyrri kynslóðum. Og var þeim þó mikil vorkunn: þeir 
menn vissu miklu færra en við, á öldum fátæktar og skorts var landið þeim 
fjandsamlegt og þeir neyddust tii að svara í sömu mynt. Of sjaldan og of 
stutta stund í senn höfum við þrek til að skoða gróðureyðingu og önnur 
náttúruspjöll og játa: Sekur er ég, ættjörð mín góð. Og þó erum við rík og 
höfum mörg ráð böl að bæta. Við þurfum ekki lengur að vera hrædd við 
óblíða náttúru landsins, því landið hefur snúist til vináttu við okkur með 
þeirri kunnáttu sem nýtir fallvötn og hveri og auð lífríkisins. Við vitum miklu 
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betur en áður hvernig við getum gert gróður jarðar okkur hagkvæmari án 
þess að tortíma honum um leið. 

En samt er stríðinu um landið og — þótt skömm sé frá að segja — gegn 
landinu, ekki lokið. Landgræðslumenn okkar hafa unnið merkilega sigra á 
liðnum áratugum. Þeir hafa „blíðkað reiði sandsins" eins og skáldið segir, 
þeir hafa reist við skóga og auðgað þá nýjum tegundum. En ósigrarnir hafa 
líka verið margir og herfilegir, á stórum svæðum höfum við horft á hinn 
græna möttul þynnast og rakna og slitna og víkja fyrir auðninni grárri og 
brúnni. Og þótt við höfum fyrir löngu lært að skilja fegurð og búsæld, lært að 
meta fegurð nakinna fjalla og úfins hrauns — þá er eitthvað í okkur sem 
andmælir því að kalla þær auðnir fagrar sem mannfólkið skapar sjálft með 
umstangi sínu. Það er eitthvað ónotalegt við það landslag, eitthvað sem er 
blátt áfram siðferðilega rangt. 

Má vera að við höfum átt erfiðara en skyldi að koma okkur niður á stefnu í 
landgræðslumálum vegna þess hve áherslur hafa breyst. Nálægt aldamótum 
vildu landgræðslumenn fyrst og fremst bjarga nytjalandi, stækka tún, byggja 
upp atvinnuveg. Nú á t ímum mikillar framleiðni höfum við miklu síður 
hugann við þær hagrænu hliðar þessa máls sem mældar eru á hagskýrslum. 
Við hugsum minna en áður um gróður landsins sem auðlind sem skal lúta 
þörfum okkar, en þá fremur sem heimkynni, sem undursamlegan vettvang 
lífs okkar, þá dýru eign sem gerir okkur að forréttindafólki í heiminum. Og 
þá eflist vonandi sú viðleitni meðal okkar að reyna að skilja þarfir landsins, 
leggja rækt við þær. Sem betur fer eru þetta hyggindi sem í hag koma. Með 
slíkri afstöðu eigum við betri von um skjól og hlýju, yndi og þroska okkur 
sjálfum til handa. Með því að lúta þörfum landsins leggjum við rækt við það 
skásta í okkur sjálfum. 

Mörg okkar hafa ræktað fagra garða hið næsta sér og uppskera gleði og 
stolt yfir svo farsælum afskiptum af hinum sýnilega heimi. Við þurfum að 
halda áfram, leita út fyrir blettinn í kringum húsið, skapa það hugarfar að 
þjóðin líti á allt landið sem sinn garð. Með þeirri auðmýkt þó, að náttúruna 
þarf ekki að betrumbæta, heldur er henni nóg að fá vinsamiega liðsemd. 

Vigdís Finnbogadóttir 
forseti íslands 
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