
13. Landgræðslan í 80 ár 
1907—1987 

É 
A Anð 1904 verða langþráð þáttaskil í sögu þjóðarinnar. Landið fær heima-

stjóm. í stað íslandsráðherra í Kaupmannahöfn kemur íslenskur ráðherra, Hannes 
Hafstein, með búsetu hér á landi. Landstjórnin er orðin innlend og almenn 
framfaráþrá og þjóðarvitund vaknar til lífs líkt og blóm á vordegi. 

Frumbýlingsárin (1907—1946) 

Skriður fer um síðir að komast á 
landgræðslumálin. Á þinginu 1907 
Ieggur landstjórnin fram frumvarp til 
laga um skógrækt og varnir gegn upp-
blæstri lands. Hannes Hafstein fylgir 
frumvarpinu úr hlaði á þingfundi 5. júlí 
og mælir: „Þetta frumvarp má skoða 
sem nokkurs konar mælikvarða fyrir 
trúnni á framtíð þessa lands og viljann 
til að leggja nokkuð á sig fyrir þá, sem 
hér eiga að lifa á ókomnum t ímum." 
Ekki gekk þó þrautalaust að koma 
þessu merka frumvarpi í gegnum þing-
ið, en lögin voru Ioksins samþykkt um 
haustið og höfðu þá tekið allmiklum 
breytingum. Þau voru síðan staðfest af 
konungi 22. nóvember 1907 og tóku 
gildi 1. janúar 1908. Með lögum þessum 
er hornsteinninn lagður að skipulegu 
starfi að landgræðslu og skógrækt hér á 
landi. 

Segja má að þessi lög hafi fremur 
markast af þeirri ungmennafélagshug-
sjón aldamótaáranna að nú skyldi 
„rækta nýjan skóg" en raunverulegum 
vilja stjórnvalda til að hefta sandfokið. 
Lögin voru stutt og einföld og með þeim 

Hannes Hafstein fylgdi úr hlaði frumvarpi til laga 
um skógrœkt og varnir gegn uppblœstri lands á 
þingfundi 5. júlí 1907. 

voru skógrækt og sandgræðsla sett undir 
sömu yfirstjórn. 

í fyrstu grein laganna segir: „Skóg-
rækt skal hefja með því markmiði að 
friða og bæta skóga þá og skógarleifar, 
sem enn eru hér á landi, rækta nýjan 
skóg og leiðbeina landsmönnum í með-
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ferð skógs og gróðursetningu. í sam-
bandi við það skal stund leggja á varnir 
gegn uppblæstri lands og sandfoki, þar 
sem því verður við komið. Yfirstjórn 
skógræktarmála og sandfoksmála hefur 
Stjórnarráðið". 

í annarri grein laganna er kveðið á 
um að skipa skuli forstjóra fyrir skóg-
ræktarmál landsins, sem nefnist skóg-
ræktarstjóri, og skuli hann einnig hafa á 
hendi forstjórn sandgræðslumála. Tekið 
er fram að þessi maður verði að hafa 
stundað skógrækt á Norðurlöndum og 
að hann skuli fá að launum 3.000 kr. á 
ári. 

í þriðju grein segir að ráðherra skipi 
skógarverði eftir þörfum, þeir skuli hafa 
aflað sér þekkingar á skógrækt og að 
meginstarf þeirra skuli vera að efla 
skóggræðslu í landinu. Einnig er kveðið 
á um að fela megi þessum skógarvörð-
um athugun og skráningu sandfoks-
svæða og eftirlit með framkvæmd sand-
foksráðstafana er gerðar kunni að 
verða. í fjórðu grein segir að Stjórnar-
ráðið skuli setja reglugerð um störf og 
starfssvið skógræktarstjóra og skógar-
varða. 

Það er ljóst að hefting sandfoks, sem 
þá ógnaði mörgum byggðum, er hálf-
gerð hornreka í þessum lögum og hefur 
það háð starfinu verulega framan af. 
Rætur þess má e.t.v. rekja til danskra 
áhrifa, en þar voru aðstæður allt aðrar 
en hér og skógrækt mikilvægur liður í 
sandgræðslustarfi. 

Á árunum 1900—1906 var hér á 
sumrum skógfræðingur að nafni C.E. 
Flensborg frá danska Heiðafélaginu. 
Hann ferðaðist um landið og rann-
sakaði skóglendi og uppblástur 
landsins. 

Sumarið 1906 kom hingað út á vegum 
stjórnarinnar danskur skógfræðingur, 
A .F . Kofoed-Hansen. Honum var ætl-
að að kynna sér skógrækt ogIandbúnað 

A.F. Kofoed—Hansen, skógrœktarstjóri, var 

fyrsli yfirmaður sandgrœðslumála á íslandi. 

hér á landi. Fyrirhugað var að Flens-
borg hætti störfum hér og skipaður yrði 
fastur embættismaður til að annast 
skógræktarmál og sandgræðslu á ís-
landi. Kofoed-Hansen tók við starfi sem 
fyrsti skógræktarstjóri landsins þann 1. 
mars 1908 og gegndi því í 27 ár, eða til 1. 
mars 1935. 

Fyrir gildistöku laganna höfðu fjórir 
Islendingar verið styrktir til skógarvarð-
arnáms í Danmörku og komu þeir allir 
heim til starfa á næstu árum. Þeir voru 
Stefán Kristjánsson, Einar E. Sæmund-
sen, Sumarliði Halldórsson og Gutt-
ormur Pálsson. Samkvæmt lögunum var 
meginstarf skógarvarðanna að „efla 
skóggræðslu í landinu" og þeir virðast 
lítið sem ekkert hafa skipt sér af sand-
græðslumálum, enda má segja að lögin 
hafi varla gert ráð fyrir því. 

Til sandgræðslustarfa var ráðinn sér-
stakur maður. Gunnlaugur Kristmunds-
son tók við því verkefni árið 1907 að 
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lokinni námsdvöl í Danmörku og vann 
síðan ótrauður að heftingu sandfoks allt 
til ársloka 1946. Hann stundaði þó jafn-
framt kennslu á vetrum þar til hann var 
skipaður sandgræðslustjóri 1941. 

í landgræðslunámi sínu í Danmörku 
sá Gunnlaugur hversu aðstæður allar 
voru óðruvísi þar en á Islandi. Hann 
taldi einnig að þær starfsaðferðir sem 
notaðar voru í Danmörku við sand-
græðslu, m.a. gróðursetning trjáplantna 
sem aldar höfðu verið upp í græðireit-
um, hentuðu ekki á íslandi. Það vakti 
sérstaklega athygli hans hve sandarnir 
voru stranglega friðaðir. Sandsvæðin 
sjálf voru ógirt, en þeir sem áttu búfé 
urðu að hafa það í öruggri vörslu. Laus 
skepna var ófriðhelg. 

Gunnlaugur hóf fyrst vinnu við vega-
gerð þegar hann kom heim en fékk svo 
skeyti um að vera tilbúinn til ferðalags 
með Kofoed-Hansen 10. maí 1907. Það 
undirstrikar áhuga ráðherra á að hefja 
skipulega baráttu gegn landeyðingunni 
að þarna eru þeir Kofoed-Hansen og 
Gunnlaugur báðir komnir til starfa áður 
en lögin höfðu verið samþykkt af AI-
þingi. Farið var um Árnes- og Rangár-
vallasýslur. í Landsveit sýndi Eyjólfur 
Guðmundsson í Hvammi þeim sand-
fokshættuna sem vofði yfir sveitinni. 
Gunnlaugi varð þá þegar ljóst að sand-
fokið yrði að stöðva, ella væri hætta á 
að uppblásturinn mundi ná að eyða 
öllum gróðri allt til sjávar. f þessari 
yfirlitsreið sinni komu þeir einnig við á 
Reykjum á Skeiðum, en þar ógnaði 
sandfok miklum hluta sveitarinnar. 

Við komuna aftur til Reykjavíkur 
hófst undirbúningur að sandgræðslu-
starfi sumarsins. Fjármunir voru af 
skornum skammti, sem setti starfinu 
skorður. Fjárveiting ríkissjóðs til sand-
græðslu þetta fyrsta ár nam aðeins kr. 
2000 en var 1908 hækkuð í kr. 4000. Það 
sýnir e.t.v. best hve þetta fjármagn var 

lítið að árslaun skógræktarstjóra voru 
kr. 3000, samkvæmt lögum, eða þúsund 
kr. hærri en það sem ætlað var í laun 
sandgræðslumanns og allt framkvæmda-
fé. 

Að fyrirmælum Kofoed-Hansens 
skyldi hefja landgræðslustarfið í Land-
sveit. Gunnlaugur réð einn mann, OI-
geir Jóhannesson, sér til aðstoðar. Einn 
vagn höfðu þeir og tvo hesta, annan 
fyrir vagninum en hinn með hnakk og 
sátu þeir félagarnir á honum til skiptis 
til að hvíla sig. 

Ekki blés byrlega fyrir sandgræðslu-
starfinu þetta fyrsta ár og hefði margur 
maðurinn gefist upp í sporum Gunn-
laugs. „Klittagplöntur" frá Danmörku , 
sem Gunnlaugi var fyrirskipað að 
gróðursetja í Landsveit, reyndust allar 
dauðar þegar þangað kom. Fræi af 
ýmsum tegundum frá Danmörku var 
sáð í sandinn hjá Stóra- Hofi á Rangár-
völlum. Ofurlítið kom upp af því, en dó 
fljótlega út. Hleðsla grjótgarða var haf-
in við enda Skarðsfjalls í Landsveit. 
Styrkur, sem Landmenn höfðu veitt 
vilyrði fyrir til hleðslunnar og treyst 
hafði verið á, brást hins vegar þegar til 
kom. Tók þá Gunnlaugur upp tjald sitt í 
fússi og flutti að Reykjum á Skeiðum. 
Varð þar aðalstarfssvæði sandgræðsl-
unnar um mörg ár. 

Sumarið eftir og tvö þau næstu var 
Egill Erlendsson kennari að störfum 
með Gunnlaugi. Egill hafði farið til 
Danmerkur til sandgræðslunáms ári 
síðar en hann. Gunnlaugur fékk því 
framgengt að girt var á Reykjum á 
Skeiðum til að unnt væri að hefja þar 
sáningu og raunhæfa sandgræðslu og 
var það fyrsta girðingin sem sett var upp 
á vegum Sandgræðslunnar. Melfræ var 
keypt frá Þórði Guðmundssyni á Hala í 
Holtum og reyndist það vel. Fleiri sand-
fokssvæði voru síðan girt af á næstu 
árum. 
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Strax á fyrstu árunum aflaði Gunn-
laugur sér melkorns að haustinu og lét 
sá því í sandgræðslugirðingarnar að vori 
eftir því sem efni og ástæður leyfðu. 
Auk þess voru gerðir garðar innan girð-
inganna, bæði úr grjóti og timbri, þvert 
á verstu vindáttina til skjóls nýgræð-
ingnum, 

Bændur við foksvæðin voru flestir 
mjög vantrúaðir á að til nokkurs væri að 
ætla að „stöðva sandfokið með því að 
girða fyrir sandinn með gaddavír". En 
fljótt kom í ijós að friðunin hafði þau 
áhrif að landið fór að gróa innan girð-
inganna þótt hægt færi. Var það einkum 
íslenski melurinn (Elymus arenarius) 
sem fyrstur og drýgstur var að festa 
rætur í foksandinum. Bændur og aðrir 
urðu því brátt að viðurkenna að þar sem 
melgrasið náði að gróa að nokkru ráði 
stöðvaðist sandfokið, a.m.k. í bili. 

Árangurinn sást í verki, en vantrúin á 
störf sandgræðslumannanna var lífseig. 
Hún lýsir sér vel í orðum sem gömul 
kona lét falla við Gunnlaug haustið sem 
Reykjasandur var girtur: „Þið eruð 
alltaf að basla, en ekkert sést stráið". 
Langan tíma og margs konar fyrirhöfn 
kostaði að fá því framgengt að stærstu 
og skaðvænlegustu sandsvæðin væru 
girt af og tekín til græðslu. Melgróður-
inn og víðivöxturinn, sem upp kom víða 
við friðunina, freistaði einnig manna og 
skepna og reyndist oft amasamt að 
halda svæðunum fjárlausum. 

Nokkur þáttaskil verða í sand-
græðslustarfinu árið 1914 er samþykkt 
voru fyrstu sérlögin um „sandgræðslu". 
Skógræktarstjóri lét þá af stjórn sand-
græðslumála, en við tók Búnaðarfélag 
íslands sem fól Einari Helgasyni garð-
yrkjumanni og búnaðarráðunaut yfir-
umsjón þeirra. Samkvæmt þessum 
lögum var landstjórninni heimilt að láta 
girða uppblásin svæði sem uppblásturs-
hætta gat stafað af. Skyldu þau svæði 

Sigurður Sigurðsson varð búnaðarrnálastjóri 1923 

og komst þá meiri skriður á sandgrœðslumálin. 

ganga fyrir þar sem landeigendur legðu 
fram fé til girðinga. 

Með lögum sem sett voru 1923 er 
starfsemin loks styrkt í sessi og jafn-
framt auðvelduð á ýmsan hátt. Þá fyrst 
verður til staða sérfróðs sandgræðslu-
manns sem landstjórnin skipar. Gunn-
laugur Kristmundsson var þá sjálfskip-
aður í s töðuna. Búnaðarfélag íslands 
fór áfram með „forstjórn opinberra ráð-
stafana til sandgræðslu og varnar gegn 
uppblæstri og sandfoki" og var sand-
græðslumaðurinn í þjónustu þess. 

Fyrstu girðingar um sandgræðslu-
svæði munu hafa verið settar án laga-
ákvæða og formlegra samninga. Með 
lögunum frá 1923 fengust mikilsverðar 
starfsheimildir og umráðarét tur yfir 
sandgræðslusvæðunum sem girt voru. 
Kveðið var á um að kostnaður við 
girðingu, græðslu og viðhald foksvæðis 
eða sandgræðslusvæðis skyldi greiddur 
að hálfu úr ríkissjóði en að hálfu af 
Iandeiganda. Þau fólu einnig í sér heim-
ild til þess að taka uppblásturssvæði 
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Sandurinn bundinn svarðreipum. Sigurður Sigurðsson búnaðarmátastjóri og Gunn/augur Kristmundsson 
sandgræðslustjóri. 

eignarnámi ef eigendur þeirra gátu eða 
vildu ekki kosta sinn hlut í friðun þeirra 
og græðslu. Kveðið var á um að land-
eigandi skyldi fá umráð yfir slíku landi 
að uppgræðslu lokinni, en bera fulla 
ábyrgð á að uppblástur hæfist ekki að 
nýju. Ella var honum gert að græða það 
aftur á sinn kostnað nema hann gæti 
sannað að uppblásturinn væri ekki með-
ferð hans eða vanrækslu að kenna. Lítið 
mun hafa reynt á þetta ákvæði. 

Gunnlaugur segir í grein sinni í ritinu 
„Sandgræðslan 50 ára" að fram að setn-
ingu þessara laga hafi verið algengt að 
landeigendur hafi talið sig hafa fullan 
rétt til umráða og afnota af þeim sand-
græðslusvæðum sem girt höfðu verið. 
Þeir ættu landið og mættu því beita og 
slá innan girtra sandgræðslusvæða auk 
þess sem þeim fannst kostnaðurinn við 
sandgræðsluna vera sér óviðkomandi. 

Við gildistöku laganna 1923 voru 
sandgræðslugirðingarnar orðnar 10, all-
ar í Árnes- og Rangárvallasýslu nema 
tvær. Nú fer starfinu hins vegar að miða 

betur og á árunum 1925 — 1930 voru 
girt 15 ný svæði. Nokkuð var um að 
bændur á sandfokssvæðunum hefðu 
ekki bolmagn til að taka þátt í girðingar-
kostnaði sem varð til þess að Sand-
græðslan eignaðist allmikið land. 

Allmargar sandgræðslugirðingar voru 
settar upp í Landmannahreppi á árun-
um 1919—1946. Fyrst voru þau svæði 
tekin sem lágu næst bæjum og slægju-
löndum. Sumar girðinganna voru marg-
teknar upp, fluttar út og sandgræðslu-
svæðin smástækkuð á þann hátt eftir því 
sem bolmagn sandgræðslunnar jókst . 
Um 1950 var land frá 21 býli innan 
girðinga sandgræðslunnar í Landsveit. 

Sandgræðsla íslands keypti Gunnars-
holts- og Brekknaland í Rangárvalla-
hreppi árið 1926 og var þá byrjað á 
girðingarframkvæmdum þar. Um 1950 
var land frá 17 eyðibýlum innan girð-
inga þar, auk lands frá mörgum hjá-
leigum sem komnar voru í eyði. Byggt 
var upp á jörðinni á nýjum stað á 
árunum 1928—29 og var það í fjórða 
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,Á landið að blása upp?" Hákon Bjarnason skógrœktarstjóri hafði mikil áhrif á þjóðina með skrifum 

sínum um ástand og meðferð landsins (í Pjórsárdal 1943). Ljósm. Porsteinn Jósepsson. 

sinn sem bæjarhúsin voru færð undan 
sandfoki. Aðalhvatamenn að endur-
reisn Gunnarsholts voru Gunnlaugur 
Kristmundsson sandgræðslustjóri og 
Sigurður Sigurðsson búnaðarmálastjóri 
og var tilgangurinn sá að þar yrði höfuð-
ból sandgræðslunnar. Gunnarsholti eru 
gerð skil í sérstakri grein hér í ritinu. 

Fyrstu sandgræðslugirðingarnar 
norðanlands voru settar upp í Suður-
Þingeyjarsýslu árið 1928. Það voru tvær 
smágirðingar til varnar uppblæstri og 
sandfoki á tún, báðar í Bárðardal . 

Á fyrstu áratugum sandgræðslu var 
lögð mikil áhersla á að stöðva sandfok í 
verstöðvum og öðrum kauptúnum. 
Sandgræðslugirðingar voru settar upp 
við Eyrarbakka 1911—22, Bolungarvík 
1914, Vík í Mýrdal 1933—45, Kirkju-

bæjarklaustur 1934, Kópasker 1934, 
Þorlákshöfn 1935 og Sandgerði 1939. Á 
öllum þessum stöðum var sandfok og 
var fólkið sem þar bjó í vonlausri bar-
áttu við sandfokið og skemmdir af völd-
um þess. Það þurfti að moka foksand og 
flytja í burtu frá húsum og af túnum og 
sandfokið skemmdi fisk í sjávarpláss-
um. Vel hefur gengið að stöðva sand-
fokið á þessum stöðum eftir að landið 
var friðað. 

Nokkur breyting var gerð á sand-
græðslulögunum árið 1941. Yfirumsjón 
sandgræðslumála var falin landbúnaðar-
ráðherra, en forstjórn þeirra Búnaðar-
félagi íslands. Með þessum lögum varð 
Gunnlaugur að „sandgræðslustjóra", 
skipaður af ráðherra, með heimild til að 
ráða sandgræðslumenn og sandgræðslu-
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verði eftir þörfum. Upp úr þessu varð 
sandgræðslan að sjálfstæðri ríkisstofn-
un, Sandgræðslu íslands. 

Gunnlaugur gegndi starfi sand-
græðslustjóra til ársloka 1946. Hann hóf 
starf sitt með tvo hesta, einn vagn og 
smávegis af handverkfærum, en óbil-
andi þrautseigju og trú á málefnið. 
Þegar hann lét af störfum var Sand-
græðslan orðin að raunverulegu afli í 
þjóðfélaginu og starf hennar löngu virt 
og viðurkennt. 

Grunnurinn treystur (1947—1957) 
Runólfur Sveinsson tók við embætti 

sandgræðslustjóra 1. apríl 1947 og flutti 
þá austur í Gunnarsholt með fjölskyldu 
sína. Runólfur var áður skólastjóri 
Bændaskólans á Hvanneyri og hafa það 
verið mikil umskipti að flytja úr gróður-
sælu landbúnaðarhéraði til uppblásturs-
svæðanna á Rangárvöllum. Heklugos 
hafði auk þess hafist nokkrum mánuð-
um áður og umhverfi Gunnarsholts var 
víðast orpið vikri og ösku, kolsvört 
auðn. 

Verkefnin blöstu hvarvetna við, ekki 
aðeins í Gunnarsholti heldur um land 
allt. Nýi sandgræðslustjórinn hafði 
traustan grunn að byggja á þar sem var 
starf Gunnlaugs Kristmundssonar. 
Runólfur fékk Gunnlaug til ferðalaga 
með sér um landið meðan hans naut við 
og nam af honum fróðleik og reynslu 
því að hann var nákunnugur staðháttum 
um allt land. 

Með komu Runólfs til starfa voru 
tekin upp ýmis nýmæli í sandgræðslu. 
Hann var áhugamaður um framfarir í 
landbúnaði og vildi að búskapur og 
sandgræðsla gætu þrifist hvort með öðru 
í farsælu sambýli. í þeim tilgangi flutti 
Runólfur inn ýmsar grastegundir frá 
Bandaríkjunum, Alaska, Kanada og 
Svíþjóð og að undirlagi hans hófust 

fjölbreyttar uppgræðslurannsóknir á 
vegum Atvinnudeildar Háskólans (síðar 
R A L A ) . Báru þær tilraunir það góðan 
árangur að hafist var handa um stór-
fellda ræktun örfoka lands. Enn sjást 
merki um þessa fyrstu tilraunareiti í 
Gunnarsholti . Páll, bróðir Runólfs, sem 
hafði áður starfað hjá Sandgræðslunni, 
gerðist fastur starfsmaður fljótlega eftir 
að Runólfur tók við starfi sandgræðslu-
stjóra. Þeir bræðurnir vildu sýna það og 
sanna að unnt væri að reka búskap í sátt 
við landið og að stórfelld uppgræðsla 
gæti farið fram samtímis. A þessum 
árum urðu höfuðstöðvar Sandgræðsl-
unnar að stórbýli. Hinir miklu landvinn-
ingar í Gunnarsholti hafa jafnan vakið 
mikla eftirtekt ferðamanna, innlendra 
sem erlendra. Glæstur árangur upp-
græðslu þar hefur fært mönnum heim 
sanninn um hversu auðvelt er að græða 
örfoka lönd ef viljinn er fyrir hendi. 

Skömmu eftir 1950 fer heldur að rofa 
til í fjárveitingum til sandgræðslumála. 
Verkefnin sem þá var brýnast að takast 
á við voru í Meðallandi í V-Skaftafells-
sýslu, á Vestfjörðum og á Hólsfjöllum. 

Leiðvallargirðingin í Meðallandi 
hafði verið girt 1943 og varði hún 
byggðina gegn sandágangi úr norðri. 
Runólfur ferðaðist um Meðallandið 
1947 og taldi hann að fokhætta úr norðri 
heyrði þá sögunni til, aðeins fjórum 
árum eftir að girt var. Það var mikill 
sigur því að þar hafði áður verið gífur-
legt sandfok. En þá var eftir allt fok-
svæðið sunnan byggðarinnar milii 
Kúðafljóts og Eldvatnsins og um það 
segir Runólfur: „ ... Þar eru leifar 
nokkurs melgróðurs, einkum austan til. 
Undanfarið hefur sauðfé gengið mjög í 
þessum mellöndum, og eru þau nú svo 
eydd af þeirri beit, að allt bendir til að 
þau hverfi brátt með öllu með áfram-
haldandi ágangi búfjárins. Sandfok er 
nú orðið mjög mikið á þessum slóðum, 
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einkum austan til, og gengur ört vestur 
á bóginn og eyðir grónu landi. Stefnir 
uppblásturinn nú á bæinn Lynga og er 
þegar svo nærri bænum, að vel getur svo 
farið, að í einum sandbyl fari Lyngar í 
eyði. Ef ekkert er að gert til varnar 
sandfoki þessu mun, samkvæmt allri 
reynslu undangenginna ára, endirinn 
verða þessi. Hins vegar er það undir 
veðráttu hvers vetrar komið, hvort 
eyðileggingin dregst árinu lengur eða 
skemur. 

Sandfokið og uppblásturinn mun 
halda áfram út eftir Meðallandinu, 
þannig að eftir að Lyngar eru eyddir, 
færi Langholt, sem er næsti bær, og svo 
hver af öðrum". 

í lok skýrslunnar slær Runólfur fram 
djörfu útspili. Hann segir einfaldlega að 
nú verði ráðamenn að hugsa sig um og 
gera það upp við sig hvort halda eigi við 
byggð í Meðallandinu eða láta það fara í 
auðn. Það megi sjálfsagt reikna það út 
að ekki borgi sig að viðhalda byggðinni, 
en dæmið sé þó ekki svo einfalt. Mikl-
um fjármunum hafi verið varið til sand-
græðslunnar í Meðallandinu og enn 
meira fé sé bundið í vegum, ræktun og 
byggingum. Líta þurfi einnig til þess hve 
mörgum mannslífum hafi verið bjargað 
á þessum slóðum af s trönduðum skipum 
vegna þess að byggð var í sveitinni. 

Runólfur reiknaði dæmið rétt. Vitan-
lega gátu forráðamenn ekki dæmt 
byggðina til eyðingar og 1953 segir 
Runólfur í skýrslu til Búnaðarþings: 

Lokið var við að girða stórgirðingu 
sunnan Meðallandsins í Skaftafells-
sýslu. 10—12 bæir í Meðallandi voru í 
yfirvofandi hættu vegna sandfoks frá 
sjávarströndinni og sandmelum þeim, 
sem sunnan og suðaustan Meðal-
landsins liggja. Allmikill og kröftugur 
melgróður hefur oft verið á þessum 
söndum, en nú var hann að mestu 
uppurinn vegna sauðfjárbeitar. Við 

friðunina eina mun melurinn fljótt 
færast í aukana á ný og hlífa byggð-
inni fyrir sandfoki. Hvergi á landinu 
hef ég séð melgrasið vaxa eins fljótt 
og vel og í Meðallandi. 
Segja má að með þessari girðingu 

sunnan Meðallandsins hafi unnist fullur 
sigur í baráttunni við sandinn í þessu 
byggðarlagi sem áratugum — og þó öllu 
heldur öldum saman — var ofurselt 
eyðingunni og lengi var talið vonlaust. 
með öllu að yrði bjargað. 

Á Vestfjörðum hagar allvíða svo til 
að sandur fýkur upp úr sandfjörum og 
eyðir grónu landi. Verst var þet ta og er 
enn við Patreksfjörð. Runólfur ferðað-
ist um Vestfirði 1952 og kannaði að-
stæður. Það var mikið ferðalag á þeim 
tíma. Hann mun hafa farið á skipi 
vestur á ísafjörð og þaðan suður firði 
bæði með bátum og á hestum en mikið 
fór hann þó fótgangandi milli fjarða. í 
kjölfar þessarar ferðar var svo girt bæði 
í Kollsvík og í Breiðuvík. Sandgræðslu-
starfið var eflt í Sauðlauksdal en skelja-
sandsflæmin þar voru erfið til upp-
græðslu. Á öllum þessum stöðum voru 
girðingarstæði mjög erfið og fullkomin 
friðun þessara svæða fyrir beit hefur því 
ekki tekist. 

í Norður-Þingeyjarsýslu var sand-
fokshættan sem vofði yfir byggðinni í 
Kelduhverfi og Öxarfirði ekki ósvipuð 
og í Meðallandi. Mikill sandágangur var 
frá allri sjávarströndinni í botni Öxar-
fjarðar og hafði um miðja þessa öld eytt 
víðáttumiklum gróðurlendum. En gróð-
ureyðingin var einnig í algleymingi á 
hálendi Norður-Þingeyjarsýslu. Á Hóls-
fjöllum hafa þúsundir hektara eyðst á 
þessari öld og stefndi uppblást-
ursgeirinn hratt til norðurs . Þegar kom 
fram um 1950 var ekki annað sýnna en 
að byggðin í Öxarfirði yrði sandinum að 
bráð. Runólfur hóf því undirbúning að 
friðun norðurhluta Hólsfjalla. 
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Sandgrœðsla hófst í stórum stíl á Skógasandi 1955. Ljósm. Gunnar Rúnar. 

Fyrir botni Skjálfandaflóa var einnig 
mikið sandfok upp frá ströndinni sem 
eyddi blómlegum trjágróðri í Aðaidals-
hrauni. Ströndin var friðuð með girð-
ingu árið 1953. 

Á Suðurlandi hófst á þessum árum 
undirbúningur að friðun Landeyja-
sanda, svo og uppgræðslu Skógasands 
og Sólheimasands til túnræktar og 
beitar. 

Á fyrstu árum sjötta áratugarins voru 
töluverðar umræður um að fá aðstoð 
F .A .O . , Matvæla- og landbúnaðar-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna, til 
margvíslegra framfara á sviði landbún-
aðar og skógræktar. Málum þessum eru 
gerð greinagóð skil í „Sandgræðslan 50 
ára". Þar kemur fram að snemma árs 
1953 ritaði Runólfur landbúnaðarráðu-
neytinu bréf og fylgdi því greinargerð 
um orsakir gróðureyðingar og leiðir til 

uppgræðslu. Fívatti hann þar eindregið 
til aukinna rannsókna á því sviði og 
markvissari stjórnar á beit. 

Runólfur Sveinsson féll frá 4. febrúar 
1954. Bróðir hans, Páll Sveinsson, tók 
þá við forystuhlutverki Sandgræðslunn-
ar og hélt ótrauður áfram starfinu á 
þeirri braut er Runólfur hafði markað. 
Hólssandur og Landeyjasandar voru 
girtir og friðaðir, hvor tveggja mjög 
stór girðing. Sandgræðsla var hafin í 
stórum stíl á Skógasandi og Sólheima-
sandi. Árið 1956 hófust svo friðunarað-
gerðir í Mývatnssveit þegar girt var á 
Röndum. Það var aðeins byrjunin á 
geysilega miklu landgræðslustarfi í Mý-
vatnssveit, baráttu sem stendur enn og 
er engan veginn útkljáð. 

f framhaldi af beiðni Runólfs um 
aðstoð frá F . A . O . kom Kanadamaður-
inn J .B . Campbell hingað til Iands árin 
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1952 og 1956. Hann ferðaðist víða um 
landið og samdi tvær skýrslur um störf 
sín. Þar koma fram margar gagnmerkar 
tillögur um aðgerðir í landgræðslu og 
beitarmálum sem margar hverjar hafa 
orðið að veruleika. Meðal annars færir 
hann gild rök að því að miðstöð 
rannsókna í „bithagamálum" skuli vera í 
Gunnarsholti . Það telur hann vera for-
sendu þess að tillögur hans um úrbætur 
á sviði landgræðslu og gróðurverndar 
komi að einhverjum notum. 

Margar aðrar athyglisverðar ábend-
ingar og tillögur koma þar fram, m.a. er 
þar sagt að sauðfjárfjöldi ætti alls ekki 
að fara yfir 750.000 fjár og hrossum 
skyldi ekki fjölgað. Lögð er áhersla á að 
ekki liggi þó fyrir nein vitneskja um 
beitarþol landsins og Campbell leggur 
til „að komið verði lagi á rannsóknir 
beitarlands og annars lands frá hagrænu 
sjónarmiði". í framhaldi af þessum 
ábendingum Campbells hófust svo 
fyrstu gróðurmælingarnar árið 1953, 
framkvæmdar af Búnaðardeild At-
vinnudeildar Háskólans í samvinnu við 
Sandgræðsluna, á sandfokssvæðum fyrir 
norðan Heklu. 

Þegar Páll hafði verið þrjú ár í starfi 
sandgræðslustjóra var komið að hálfrar 
aldar afmæli sandgræðslu á fslandi og 
tímabært að líta yfir farinn veg, meta 
árangurinn af starfinu, og marka jafn-
framt framtíðarstefnuna. 

Landgræðslan 50 ára (1957) 
Þann 24. júlí 1957 skipaði þáverandi 

landbúnaðarráðherra, Hermann Jónas-
son, fimm manna nefnd undir forsæti 
Björns Kristjánssonar fyrrverandi al-
þingismanns til þess að „endurskoða öll 
lög, er lúta að sandgræðslu, í þeim 
tilgangi að lögin verði samræmd nútíma 
framkvæmd sandgræðslu, og athuga 
möguleika á að auka starfsemi hennar . " 

Það var síðan Árni G. Eylands sem 
reifaði það á fundi nefndarinnar að 
gefið yrði út minningarrit um 50 ára 
starf Sandgræðslu íslands. Arnór Sigur-
jónsson ritstýrði verkinu í samvinnu við 
aðra nefndarmenn, aðallega Steingrím 
Steinþórsson, og var stefnt að því að um 
yrði að ræða eins konar greinargerð 
með tillögum nefndarinnar um nýja 
löggjöf fyrir Sandgræðsluna. Ritið 
„Sandgræðslan 50 ára" kom út í ársbyrj-
un 1958 og var þá merkasta ritsafn sem 
gefið hafði verið út hér á landi um 
gróðursögu og sandgræðslustörf. 

Tillögur nefndarinnar voru síðar 
lagðar fram sem frumvarp á Alþingi 
árið 1958 og endurfluttar þar árið 1959 
en náðu ekki að verða að lögum. 

Aður en saga starfseminnar frá 1957 
verður rakin frekar er fróðlegt að huga 
að því hver Páll Sveinsson og aðrir þeir 
sem í eldlínunni stóðu töldu vera helstu 
framtíðarstefnumálin á sviði land-
græðslu á þeim tíma. 

Páll ræðir í greinargerð sinni í „Sand-
græðslan 50 ára" um nýtt verkefni, 
þ.e.a .s . verndun og uppgræðslu hinna 
víðáttumiklu afrétta og beitilanda. 
Hann leggur áherslu á að verndun og 
uppbygging gróðursins annars vegar og 
búfjárrækt hins vegar verði að vera 
samstiga. Það sé mjög hættuleg kenning 
sem hafi verið haldið að bændum, að 
þeir eigi og þurfi að stækka túnin og 
fjölga búfénu, en jafnframt sé ekkert 
gert til að örva áhuga bænda á því að 
fullnægja fóðurþörf búfjárins þann tíma 
sem það gengur sjálfala. Síðan ræðir 
hann um fjölgun búfjárins og segir: 

„Þessi þróun hefur orðið til þess, að 
þrengst hefur í högum og afréttar-
löndum. Meðan þessu heldur áfram og 
ekkert er gert fyrir okkar dýrmætu 
afréttarlönd, er voði fyrir dyrum. Hér 
þarf meira til en orðin ein. Bændur 
þurfa að Iæra að meta og skilja þær 
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auðlindir sem felast í afréttarlöndum og 
það er þau (afréttarlöndin) sem þeir 
geta alira síst án verið." 

Það voru því ofsetin afréttarlönd sem 
voru Páli efst í huga þegar hann horfði 
til næstu ára á 50 ára afmæli Sand-
græðslunnar. Hann sá það helst til ráða 
að auka ræktun og uppgræðslu afréttar-
landanna og segir: 

„Nú á 50 ára starfsafmæli sand-
græöslunnar eru í undirbúningi 
kaup á flugvél, sem nota skal til 
áburðardreifingar á afréttarlönd, 
enda má fullyrða að svo um-
fangsmikið starf verður ekki 
hugsanlegt án flugvélar." 

Svipuð viðhorf koma einnig fram hjá 
Arnóri í grein hans, „Það sem koma 
verður", og í greinargerð bandaríska 
beitarsérfræðingsins, J .B . Campbells, 
sem hingað kom til lands á vegum 
F . A . O . , þ .e . að auka yrði ræktun veru-
lega til þess að vega upp á móti fjölgun 
búfjárins. 

Páll lagði samt áherslu á að hefting 
sandfoks yrði að vera aðalviðfangsefni 
Sandgræðslunnar enn um skeið, „og 
skiptir engu máli hvort heldur foksvæð-
in eru byggð eða óbyggð." Páll taldi 
brýnt að friða mörg hundruð þúsund 
hektara til viðbótar því sem þegar hafði 
verið friðað víðs vegar um landið. Enn-
fremur hvatti hann mjög til frekari 
innflutnings á nýjum grastegundum til 
uppgræðslu. 

Aætlun Páls um friðun sandfoks-
svæða var framfylgt á næstu árum eins 
og kostur var á. Á árunum frá 1957— 
1965 voru girt og friðuð allmörg svæði á 
landinu, einkum þó í V-Skaftafellssýslu. 
Víðast hvar voru þetta þó til þess að 
gera fremur lítil svæði nema Þeista-

reykjagirðing í Suður-Þingeyjarsýslu og 
Haukadalsheiði í Árnessýslu. Þetta var 
á fyrstu árum landgræðsluflugsins og 
ljóst er að verulegur hluti fjárveitinga á 
þeim árum hefur runnið til uppgræðslu 
með henni. Hins vegar varð ekki mikið 
um stórfelldar uppgræðsluframkvæmdir 
með áburðarflugvélinni á afréttum eins 
og áætlað hafði verið, hún var mun 
meira notuð í byggðum landsins. Á 
þessum árum var mikil áhersla lögð á að 
sá meffræi í Landeyjasand og eins á 
Þeistareykjum. 

Landgræðslulögin 1965 
Nefnd sú sem Hermann Jónasson 

skipaði 1957 til að endurskoða löggjöf 
um heftingu sandfoks og græðslu lands 
skilaði frumvarpi til nýrra sandgræðslu-
laga í lok febrúarmánaðar 1958 og fylgdi 
frumvarpinu rækileg greinargerð og 
afmælisrit Sandgræðslunnar. Landbún-
aðarráðherra lagði frumvarpið fyrir 
Búnaðarþing, sem mælti með megin-
atriðum þess en gerði nokkrar breyting-
artillögur. Þegar það dróst að landbún-
aðarráðherra legði frumvarpið fyrir Al-
þingi tók einn nefndarmanna, 
Steingrímur Steinþórsson, það óbreytt 
til flutnings. Frumvarpið kom seint 
fram á þinginu og varð ekki útrætt. í 
þinglokin flutti landbúnaðarnefnd neðri 
deildar nýtt frumvarp um „heftingu 
sandfoks, græðslu lands og varnir gegn 
gróðureyðingu", þar sem aðeins voru 
lagðar til smávægilegar breytingar á 
gildandi lögum um sandgræðsluna, en 
það varð heldur ekki útrætt. 

Frumvarp „sandgræðslunefndarinn-
ar" var síðan lagt fram hvað eftir annað 
á næstu árum en hvorki gekk né rak 
með að setja nýja löggjöf. í greinargerð 
með „frumvarpi til laga um heftingu 
sandfoks og græðslu lands", sem Björn 
Fr. Björnsson og Gísli Guðmundsson 
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Runólfur Sveinsson flutti í Gunnarsholt 1947 og gerði höfuðstöðvar Sandgrœðstunnar að stórbýu. 

Landgrœðsluflug hófst þaðan árið 1958 að tilstuðlan Páls Sveinssonar. Ljósm. Gunnar Rúnar. 

fluttu á Alþingi 1963, er þess getið að 
málið sé flutt í fimmta sinn og „má 
þykja að kominn sé tími tii að það hljóti 
afgreiðslu". Svo varð þó ekki og enn 
flytur Arnór Sigurjónsson „Frumvarp 
til laga um gróðurvernd og land-
græðslu" á þinginu 1964. Það sem eink-
um virðist hafa orðið að ásteytingar-
steini var að sum ákvæði laganna voru 
talin grípa inn á afkomumöguleika land-
búnaðarins, en einnig var deilt um leiðir 
til að afla fjár til landgræðslustarfsins. 
Meðai tillagna um fjármögnun, sem litu 
dagsins ljós, má nefna sérstaka auka-
álagningu á tóbak og áfengi, toll á 
innfluttan fóðurbæti og sérstakt gjald á 
búfé sem skv. fyrsta frumvarpinu skyldi 
nema kr. 1,00 á kind sem sett var á 
vetur og kr. 10,00 á nautgrip og hross. 

Það var svo vorið 1963 að þáverandi 
landbúnaðarráðherra, Ingólfur Jóns-
son, fól Pálma Einarssyni landnáms-
stjóra ásamt Pétri Gunnarssyni, Ingva 

Porsteinssyni og Páli Sveinssyni það 
hlutverk að semja nýtt frumvarp til laga 
um heftingu sandfoks, gróðurvernd og 
landgræðslu. Samstaða náðist ekki 
innan nefndarinnar. Áður höfðu Björn 
Sigurbjörnsson og Hákon Bjarnason 
samið „drög að lögum um landgræðslu 
og gróðurvernd" að tilhlutan landbún-
aðarráðherra. 

Árið 1964 skipaði landbúnaðarráð-
herra enn á ný nefnd til að endurskoða 
sandgræðslulögin og var Hákon Bjarna-
son þáverandi skógræktarstjóri formað-
ur hennar. Auk hans áttu sæti í nefnd-
inni Benedikt Gröndal , Jónas Jónsson, 
Ólafur E. Stefánsson og Ragnar Jóns-
son. Ingólfur Jónsson mælti fyrir frum-
varpi nefndarinnar sem hlaut loksins 
það brautargengi sem til þurfti. „Lög 
um landgræðslu" voru staðfest 24. apríl 
1965 og eru þau enn í gildi. 

Þessi lagasetning markaði þáttaskil í 
sögu landgræðslunnar. Verkefni og 
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markmið stofnunarinnar voru aukin 
verulega og það staðfest að höfuðstöðv-
ar stofnunarinnar skyldu vera í Gunn-
arsholti. Heiti laganna var breytt í lög 
uin landgræðslu og nafni stofnunarinn-
ar í Landgræðsla ríkisins. Lög þessi fólu 
í sér miklar breytingar frá eldri lögum 
sem miðuðust fyrst og fremst við heft-
ingu sandfoks. Meiri áhersla er nú lögð 
á fyrirbyggjandi ráðstafanir og upp-
græðslu. Samkvæmt 1. gr. laganna er 
tilgangur þeirra í fyrsta lagi „að koma í 
veg fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs" 
og í öðru lagi „að græða upp eydd og 
vangróin lönd". Þessi stefnumið eru enn 
í gildi. 

Viðfangsefni landgræðslunnar voru 
þarna skilgreind á nýjan hátt með hlið-
sjón af breyttum viðhorfum. Lögunum 
var síðan breytt árið 1975 í samræmi við 
Landgræðsluáætlun I (Þjóðargjöfina, 
sjá síðar) og var þá m.a. bætt við 
ákvæðum um eftirlit með gróðri lands-
ins. Heimilað var 1965 að setja á fót 
gróðurverndarnefndir í öllum sýslum 
landsins, en með lögum sem sett voru 
1975 var það gert að skyldu. Breytingar 
voru gerðar á nokkrum greinum land-
græðslulaganna 1982 og 1983. 

Starfsemin greinist nú í eftirtalda 

þætti: 

í lögunum 1965 var heimild til þess að 
ráðherra skipaði fulltrúa landgræðslu-
stjóra. Fyrsti landgræðslustjóri var skip-
aður Páll Sveinsson og Ingvi Þorsteins-
son fulltrúi hans. Ingvi veitti jafnframt 
forstöðu rannsóknum beitilanda og 
gerð gróðurkorta á vegum Rannsókna-
stofnunar landbúnaðarins ( R A L A ) . 

í starfsskýrslu sinni fyrir árið 1965 
segir Páll Sveinsson eitthvað á þá leið 
að með nýju lögunum muni ekki verða 
nein stefnubreyting í landgræðslumálum 
heldur séu lögin fyrst og fremst til þess 
sett að samræma hin ýmsu verkefni sem 
Sandgræðslan hafi unnið að. Höfuðá-
hersla verði sem fyrr lögð á að hefta 
uppblástur, en að sjálfsögðu verði gróð-
urvernd aukin með tilkomu sér-
menntaðs manns á því sviði, Ingva Þor-
steinssonar, og hann boðinn velkominn 
til þeirra starfa. 

Reynslan sýnir þó að með þessum 
lögum urðu þáttaskil í starfseminni á 
margan hátt. Lögð var áhersla á að 
virkja almenning meira til starfa í 
gróðurverndarmálum og að sýna fram á 
að hófleg nýting gróðurs væri ein af 
undirstöðum landgræðslustarfsins. 
Áhugi landsmanna á gróðurvernd jókst 
og leiddi það m.a. til stofnunar Land-
verndar, landgræðslu- og náttúruvernd-
arsamtaka íslands, og síðar til undir-
búnings landgræðsluáætlana. Gróður-
verndarnefndir voru skipaðar í öllum 
sýslum landsins og hafa víða unnið gott 
starf. 

Árið 1967 tók Landgræðslan að sér 
uppgræðslu við byggingarframkvæmdir 
Búrfellsvirkjunar sem í raun eru í skóg-
ræktargirðingunni í Þjórsárdal. Það ár 
var sáð í 50 hektara af vikurdyngjum og 
tókst sú uppgræðsla afbragðs vel. Var 
þetta upphafið að gifturíku samstarfi 
Landgræðslunnar og Landsvirkjunar. 
Við Búrfell hafa alls verið ræktaðir upp 
um 250 hektarar. í Heklugosinu 1970 

1. Sandgræðslu, sem er hefting 
jarð- og sandfoks og græðsla 
gróðurlausra og gróðurlítilla 
landsvæða. 

2. Gróðurvernd, sem stuðlar 
að efiingu gróðurs til að 
auka mótstöðuafl lands gegn 
eyðingu. 

3. Gróðureftirlit sem fylgist 
með notkun gróðurs, vinnur 
gegn ofnotkun hans og hvers 
konar skemmdum á gróður-
lendum. 
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Ingvi Þorsteinsson var fulltrúi landgrœðslustjóra 
1965—1970 og ötull talsmaður aukinnar gróður-
verndar. 

fór allt það graslendi undir gjósku en 
náði sér furðufljótt aftur. Land hefur 
mikið gróið upp af sjálfsdáðum út frá 
þessari sáningu. Fróðlegt hefur verið að 
fylgjast með framvindu gróðurs þar, en 
nú er víðir að byrja að skjóta rótum í 
uppgræddum vikurdyngjunum. 

Á næstu árum voru allmörg land-
græðslusvæði tekin til friðunar. í Rang-
árvallasýslu voru það Keldnahraun og 
Landmannaafréttur og er gerð nánari 
grein fyrir þeim svæðum á öðrum stað í 
þessu riti. í Árnessýslu var unnið að 
stækkun landgræðslusvæðisins á Hauka-
dalsheiði, girt var í samvinnu við Lions-
klúbba inn við Hvítárvatn og girt var við 
Gullfoss á austurbakka Hvítár árið 
1970. I Skaftáreldahrauni í Vestur-
Skaftafellssýslu var sandfokssvæði 
friðað. Allmörg svæði voru einnig girt í 
Þingeyjarsýslum. Þetta voru yfirleitt 
stór sandfokssvæði, sérstaklega í Skútu-

staðahreppi, en þar hafði gróðurvernd-
arnefnd sýslunnar í trekað lagt til friðun 
verst förnu svæðanna. Nú, tuttugu árum 
síðar, eru sum þessara landgræðslu-
svæða með allra bestu melskurðar-
stöðum. Árið 1972 var fyrsta land-
græðslugirðingin girt á Austurlandi en 
það voru sjávarsandar í Hjaltastaða-
þinghá milli Lagarfljóts og Selfljóts. 

Landgræðslan hélt áfram að styrkja 
bændur til félagsræktunar á söndum. 
Árin 1966 og 1968 var sá stuðningur 
aðallega við bændur í Austur-Skafta-
fellssýslu en óvíða hér á landi hefur 
orðið eins mikil bylting í búskaparhátt-
um og gróðurfari og þar. Einnig var 
félagsræktun styrkt í Kolbeinsstaða-
hreppi á Snæfellsnesi. 

Arið 1970 lætur Ingvi Þorsteinsson af 
störfum sem fulltrúi landgræðslustjóra, 
en hélt áfram starfi sínu að gróðurrann-
sóknum og kortlagningu beitilanda á 
vegum R A L A . Við starfi hans tók 
Sveinn Runólfsson en hann hafði áður 
verið ráðsmaður í Gunnarsholti í sumar-
leyfum sínum frá 1963. Haustið 1971 
fékk Sveinn leyfi frá störfum til þess að 
leggja stund á framhaldsnám í land-
græðslu. Stefán H. Sigfússon kom þá til 
starfa í hans stað jafnframt því sem hann 
hélt áfram störfum sínum hjá Fóður- og 
fræframleiðslunni í Gunnarsholti en þar 
hafði hann starfað frá 1962. 

Páll Sveinsson andaðist í júlí 1972 og 
var Sveinn Runólfsson þá settur land-
græðslustjóri og skipaður í það embætti 
1973. Stefán gegndi störfum land-
græðslustjóra fyrri hluta ársins 1973 á 
meðan Sveinn lauk námi og var skipað-
ur fulltrúi landgræðslustjóra í ágúst 
sama ár. 

Þrátt fyrir stóraukin umsvif stofnun-
arinnar á næstu árum, einkum vegna 
tilkomu Douglas-landgræðsluflugvélar-
innar 1973 og Þjóðargjafarinnar 1975, 
var ekki fjölgað föstu starfsliði Land-
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græðslunnar, en Hermann Sveinbjörns-
son var ráðinn til t ímabundinna starfa á 
árunum 1978—79. Það var svo ekki fyrr 
en 1982 að fulltrúastöðunum var fjölg-
að. Andrés Arnalds var þá ráðinn gróð-
ureftirlitsmaður og tók við umsjón 
gróðurverndarþáttar Landgræðslunnar. 
Andrés hafði starfað að þeim málum 
hjá stofnuninni sumarið 1981, en var 
áður sérfræðingur i uppgræðslu- og 
beitarþolsrannsóknum á vegum R A L A . 

Eftir setningu laganna um land-
græðslu 1965 var hafist handa við að 
setja á fót gróðurverndarnefndir sem 
eiga að starfa í öllum sýslum landsins. 
Þeim er ætlað að vera nokkurs konar 
tengiliðir milli heimaaðila og Land-
græðslu ríkisins. Með breytingu sem 
gerð var á lögunum 1982 er kveðið á um 
að slíkar nefndir skuli einnig starfa í 
öllum kaupstöðum landsins. Sýslu-
nefndir og bæjarstjórnir kjósa nefnd-
irnar til fjögurra ára í senn. Gróður-
verndarnefndunum er ætlað nokkuð vítt 
hlutverk og þær eiga, m.a. í samvinnu 
við landnýtingarráðunaut Búnaðarfé-
lags íslands sem hóf störf 1977, að 
fylgjast með notkun afrétta og heima-
landa í viðkomandi sýslum, vera ráðgef-
andi fyrir stjórnendur fjallskilamála um 
notkun og meðferð beitilanda og að-
stoða Landgræðslu ríkisins við verndun 
og eflingu gróðurs. Einnig hefur verið 
lögð áhersla á náið samstarf við héraðs-
ráðunauta, en margir þeirra hafa unnið 
mikið og gott starf að landgræðslu- og 
gróðurverndarmálum á undanförnum 
árum. 

Þjóðareining 
Áður hefur verið vikið að því að á 

síðustu árum sjöunda áratugarins voru 
landgræðsla og gróðurvernd mjög til 
umræðu í þjóðfélaginu. Þrátt fyrir það 
hækkuðu fjárveitingar lítið til þessara 
mála, e.t.v. vegna þess að skoðanir 

Sveinn Runólfsson tók við starfi landgræðslusljóra 

árið 1972. 

voru skiptar um markmið og leiðir. Það 
var því gleðiefni þegar í ljós kom að í 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Ólafs Jó-
hannessonar, er mynduð var síðla sum-
ars 1971, var kveðið á um gerð heildar-
áætlunar um alhliða landgræðslu og 
skipulega nýtingu landsgæða. 

Með bréfi dagsettu 30. nóvember 
1971 skipaði þáverandi landbúnaðar-
ráðherra, Halldór E. Sigurðsson, sjö 
menn í nefnd til þess að semja þessa 
áætlun. Nefndin skyldi miða störf sín 
við að unnt yrði að minnast 11 alda 
byggðar landsins með stórátaki í land-
græðslu og gróðurvernd, svo og alhliða 
skipulagningu á landsnytjum. 

I nefnd þessa voru skipaðir: Eysteinn 
Jónsson alþingismaður, sem var for-
maður, Haukur Ragnarsson tilrauna-
stjóri, Ingvi Þorsteinsson sérfræðingur 
hjá R A L A , Jónas Jónsson aðstoðar-
maður landbúnaðarráðherra, Pálmi 
Jónsson alþingismaður, Sigurður 
Blöndal skógarvörður og Þorvaldur G. 
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Árið 1974 var samþykkt samhljóða á hálíðarfundi Alþingis á Pingvöllum að minnasl 1100 ára húsetu í 
landinu með „landgrœðslu- og gróðurverndaráœtlun". Ljósm. Kristján Magnússon. 

Jónsson, þá fóðureftirlitsmaður. Jónas 
Jónsson var ritari nefndarinnar en Arni 
Reynisson, þá framkvæmdastjóri Land-
verndar, vann fyrir nefndina og síðar 
þeir Sveinn Runólfsson og Stefán H. 
Sigfússon frá Landgræðslunni. 

Nefndin leitaði víða fanga og safnaði 
miklum upplýsingum. Leitað var til 
gróðurverndarnefnda og búnaðarsam-
banda um landið allt og þess farið á leit 
að þessir aðilar ynnu sameiginlega álits-
gerð um ástand lands með tilliti til 
uppblásturs, annarrar landeyðingar og 
beitarálags. Haldnir voru fundir í öllum 
héruðum með aðilum um þessi mál og 
greinargerðir bárust frá þeim eins og 
um var beðið. Haldnir voru fundir með 
forsvarsmönnum stofnana og félaga-
samtaka er málin iétu sig skipta, en 
nánust samvinna var höfð við Land-
græðslu ríkisins, Skógrækt ríkisins og 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 

Nefndin skilaði áliti 22. janúar 1974 
með ýtarlegri skýrslu í 210 bls. riti: 

„Landgræðsluáætlun 1974—1978. Álit 
landnýtingar- og landgræðslunefndar". 

Auk megintillögunnar um fimm ára 
landgræðslu- og gróðurverndaráætlun 
skilaði nefndin tillögum um breytingar á 
lögum um afréttarmálefni og fjallskil og 
um breytingar á lögum um landgræðslu, 
og frumvarpi til laga um heftingu land-
brots og varnir gegn ágangi fallvatna. 

Frumvörp þessi urðu öll að lögum. í 
landgræðslulögunum voru m.a. tekin 
upp ákvæði um aukna gróðurvernd og 
gróðureftirlit, svo og um stuðning við 
landgræðslu á vegum sveitarfélaga. í 
samræmi við ákvæði um gróðureftirlit 
var síðar ráðinn fulltrúi til að vinna að 
gróðurverndarmálum en þó ekkí fyrr en 
1982, eins og áður er greint. 

Eftir að ríkisstjórnin hafði fjallað um 
álit og tillögur nefndarinnar varð að 
samkomulagi að formenn allra þing-
flokka flyttu tillögu til þingsályktunar 
um framkvæmd áætlunarinnar á hátíð-
arfundi Alþingis sem haldinn skyldi á 
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Þingvöllum 28. júlí 1974. Sú tillaga var 
eina mál hátíðarfundarins og var sam-
þykkt með atkvæðum allra 60 þing-
manna þjóðarinnar. 

Alyktun Alþingis „um landgræðslu-
og gróðurverndaráætlun til minningar 
um 1100 ára búsetu í landinu" var í fullu 
samræmi við álit nefndarinnar. Sam-
kvæmt henni skyldi á árunum 1974— 
1978 verja einum milljarði króna til 
landgræðslu og gróðurverndar. Þetta 
hefur verið nefnt „Þjóðargjöfin". 

Landgræðsluáætlun I, 
Þjóðargjöfin 1974 

Landgræðsluáætlunin var í fjórum 
meginliðum og miðuð við fimm ára 
tímabil: 
1. Til gróðurverndar og landgræðslu á 
vegum Landgræðslu ríkisins voru veittar 
alls 705 milljónir króna. 
2. Til skógverndar og skógræktar á 
vegum Skógræktar ríkisins voru veittar 
165 milljónir króna. 
3. Rannsóknir á sviði gróðurverndar, 
landgræðslu og gróðurnýtingar á vegum 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins 
og fleiri aðila fengu 80 milljónir króna. 
4. Til annarra verkefna skyldu renna 50 
milljónir króna. Þar var veitt fé í fyrsta 
sinn til að Búnaðarfélag íslands gæti 
ráðið ráðunaut í landnýtingu. Auk þess 
var verulegum fjármunum varið til að 
stuðla að gerð afréttar- og útivistarvega 
og nokkur stuðningur veittur samtökun-
um Landvernd. 

í ályktun Alþingis segir ennfremur: 
„Árlegar fjárveitingar af ríkisfé til 

áætlunar þessarar miðast við, að hún 
haidi núverandi framkvæmdagildi sínu 
hliðstætt því, sem gildir um jarðræktar-
lög samkvæmt 12. gr. jarðræktarlaga, 
og að áætlunin komi til framkvæmda í 
jöfnum árlegum áföngum á árunum 
1975—1979. Fjárveitingar til áætlunar-

innar skulu ekki blandast saman við 
venjulegar fjárveitingar til þeirra mála-
flokka sem áætlunin nær til og ekki rýra 
þær." 

Þá var lagt til að landbúnaðarráð-
herra setti á fót samstarfsnefnd til þess 
að efla samvinnu þeirra stofnana er 
hefðu með höndum framkvæmd áætlun-
arinnar. Skipað var í nefndina í ágúst 
1974 og var Jónas Jónsson, núverandi 
búnaðarmálastjóri, formaður en auk 
hans störfuðu í fyrstu nefndinni dr. 
Björn Sigurbjörnsson forstjóri R A L A , 
dr. Halldór Pálsson búnaðarmálastjóri , 
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri og 
Hákon Bjarnason skógræktarstjóri, en 
síðar Sigurður Blöndal. Nefnd þessi 
fylgdist með framkvæmd áætlunarinnar 
og fjárveitingum til hennar en því miður 
urðu nokkrar brigður á að fjárveitingar 
fylgdu því sem í þingsályktuninni sagði. 

Landgræðsla ríkisins friðaði á árunum 
1975—1979 14 ný svæði, mörg mjög 
stór. Samtals voru þau að flatarmáli 843 
ferkílómetrar og eru það 3 8 % af öllu því 
landi sem friðað var á 70 fyrstu starfsár-
um Landgræðslunnar. 

Nýjar girðingar, settar upp á tímabil-
inu, voru 146 km að lengd en samanlögð 
lengd landgræðslugirðinga var orðin 
1150 km í lok tímabilsins. Áburðar-
dreifing með flugvélum og sáning mel-

Landgrceðsluflugvélin Páll Sveinsson var lekin í 
notkun 12. maí 1973. Ljósm. Jón Karl Snorrason. 

115 



Gerðar hafa verið umfangsmiklar tilraunir me mismunandi grasstofna í Gunnarsholti og víðar. 

gresis og grasfræs þrefaldaðist frá því 
sem var fyrir áætiunina. 75—80% af 
áburðinum fór á friðuð svæði innan 
eldri og yngri landgræðslugirðinga en 
annað til uppgræðslu á afréttum og 
beitarlöndum þar sem sveitar- eða upp-
rekstrarfélög greiddu áburðinn að hluta 
eða öllu leyti en Landgræðslan annaðist 
dreifinguna. Samfara þeirri bylgju 
áhuga og velvildar almennings á Iand-
græðslu sem reis á árunum undir lok 
sjöunda áratugarins fóru bæjar- og 
sveitarstjórnir í vaxandi mæli að láta 
þessi mál til sín taka og eiga beinan þátt 
í framkvæmdum. 

Rannsóknir í þágu landgræðslu 
og landnýtingar 

I upphafi baráttunnar við sandfokið 
var lítið um eiginlegar rannsóknir sem 
unnt var að hafa að leiðarljósi, en menn 
fikruðu sig áfram í ljósi fenginnar 
reynslu. Þegar kom fram undir miðbik 
aldarinnar fór áhugi hins vegar vaxandi 

á því að styrkja starfsemina sem allra 
best með skipulegum rannsóknum. Þá 
var tekið að kanna aðferðir við upp-
græðslu eyðisanda og mela, einkum á 
vegum Atvinnudeildar háskólans og 
síðar Rannsóknastofnunar landbúnað-
arins. Tilraunir þessar hófust með sán-
ingu ýmissa grastegunda í sand á Rang-
árvöllum að undirlagi Runólfs Sveins-
sonar, þáverandi sandgræðslustjóra, en 
hann fékk sent fræ frá Bandaríkjunum 
og víðar af ýmsum tegundum. Einnig 
kom dr. Sturla Friðriksson með mikið 
úrval fræs frá Kanada og Bandaríkjun-
um og sáði í Geitasand í Gunnarsholti 
1950. 

Samhlíða því gerði dr. Björn Jóhann-
esson áburðartilraunir á sama sandi. 
Niðurstöður þessara tilrauna lofuðu það 
góðu að þær urðu hvati að þeirri stór-
felldu ræktun sem nú má sjá á söndum 
og melum á Rangárvöllum og víðar. 
Um svipað leyti unnu þeir dr. Halldór 
Pálsson og Runólfur Sveinsson að 
haustbeitartilraunum í Gunnarsholti . 
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Kristinn Jónsson tilraunastjóri á Sámsstöðum uppsker beringspunt í Gunnarsholti. 

Nokkru síöar (1952) tók Klemenz Krist-
jánsson að gera tilraunir með ræktun 
grasfræs og byggs á Geitasandi og má 
segja að þær hafi verið upphafið að 
löngu og gifturíku samstarfi við Til-
raunastöðina á Sámsstöðum, sem hefur 
eflst að mun á síðari árum. Dr . Björn 
Sigurbjörnsson hélt áfram innflutningi 
og athugunum á ýmsum erlendum gras-
tegundum og rannsakaði jafnframt ís-
lenska melgresið ýtarlega. U m 1960 
voru gerðar haust- og vetrarbeitartil-
raunir í Gunnarsholt i undir stjórn dr. 
Sturlu Friðrikssonar og Páls Sveins-
sonar. Miðuðu þær að því að sá grasteg-
undum er héldu fóðurgildi sínu langt 
fram á vetur. 

í kjölfar þessara tilrauna hóf Rann-
sóknastofnun landbúnaðarins ( R A L A ) 
síðan uppgræðslu- og áburðarathuganir 
á hálendinu og voru þær aðallega fram-
kvæmdar af dr. Sturlu Friðrikssyni og 
Ingva Þorsteinssyni. Svipuðum tilraun-
um hefur æ síðan verið haldið áfram. 

Umfangsmestu rannsóknirnar eru nú á 
uppgræðslusvæðum við Blöndu. Á 
síðari árum hefur aukist mjög Ieit að 
hentugum stofnum og tegundum jurta 
til uppgræðslu og hefur verið sáð til 
fjölda grastegunda og afbrigða þeirra í 
tilraunareiti á Geitasandi og víðar. Þá 
hafa starfsmenn R A L A unníð að ýms-
um rannsóknum á verkun og spírunar-
hæfni melfræs í Gunnarsholt i . 

Árið 1974 hófst samvinna milli Nátt-
úrufræðistofnunar íslands og Land-
græðslunnar um gróðurfarsrannsóknir í 
fjölmörgum landgræðslugirðingum og 
vann dr. Elín Gunnlaugsdóttir að þess-
um rannsóknum á árunum 1974—1980. 
Þær fólust aðallega í því að fylgjast með 
breytingum á gróðurfari valdra reita á 
uppgræðslusvæðum Landgræðslunnar, 
bæði friðuðum og beit tum. Reitirnir eru 
vandlega merktir þannig að auðvelt er 
að fylgjast með framvindu gróðurs við 
mismunandi áburðargjöf og ólík gróð-
urskilyrði. 
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Einn af áhersluþáttum Þjóðargjafar-
innar var aukin frærækt af innlendum 
og erlendum stofnum helstu grasteg-
unda sem landgræðslan hefur notað til 
uppgræðslu. Þetta verk hefur verið unn-
ið í samvinnu R A L A og Landgræðsl-
unnar, sem hefur annast verklegar 
framkvæmdir og áburðargjöf, en Til-
raunastöðin á Sámstöðum hefur séð um 
sáningu, uppskeru og meðhöndlun fræs-
ins. Reynslan af þessu verkefni hefur 
verið góð, ekki hvað síst að því er 
varðar ræktun fræs af beringspunti sem 
fluttur var til landsins frá Alaska fyrir 
nokkrum árum. 

Gróðurverndarþátturinn hefur einnig 
byggst mjög á rannsóknum. Ber þar 
hæst rannsóknastarf Atvinnudeildar 
Háskólans og síðar Gróðurnýtingar-
deildar R A L A , sem unnið hefur að 
gerð gróðurkorta og öðrum gróður-
rannsóknum frá því um 1960, en nú er 
búið að kortleggja gróðurfar megin-
hluta landsins. Á síðari árum hafa 
einnig aukist mjög rannsóknir á ástandi 
gróðurs og jarðvegs á afréttum og í' 
heimalöndum í samráði við Landgræðsl-
una. A þessum rannsóknum grundvall-
ast ákvörðun beitarþols, sem er mat á 
því hve margt búfé er óhætt að hafa í 
högum án þess að gróðurfar þeirra 
spillist. 

Þjóðargjöfin 1974 olli straumhvörfum 
í starfsemi Landgræðslu ríkisins auk 
þess sem starfsemi Skógræktar ríkisins 
efldist verulega. Alhliða rannsóknir á 
gróðurlendum og meðferð þeirra tóku 
einnig mikinn vaxtarkipp. Eitt af þeim 
rannsóknarverkefnum sem þá var 
hrundið af stað voru stóru beitar- og 
landnýtingartilraunirnar sem Land-
græðslan tók virkan þátt í en þær 
mörkuðu á margan hátt t ímamót í 
rannsóknastarfseminni og umræðu um 
nýtingu beitilanda. Beitartilraunir þess-
ar eru þær umfangsmestu sem gerðar 

hafa verið hér á landi og hafa treyst 
mjög grunn skynsamlegar nýtingar lág-
lendis og hálendis til beitar og búskapar 
yfirleitt. 

Beitartilraunirnar hófust árið 1975 og 
stóðu flestar allt til 1979 og sumar eru 
enn í gangi þó að í breyttri mynd sé. Þær 
voru annars vegar fjármagnaðar af lið 
R A L A á Landgræðsluáætlun I, hins 
vegar lagði Landgræðslan fram mikið 
fjármagn af eigin fjárlagalið, einnig 
nutu þær mikils fjárstuðnings, tækni-
þekkingar og ráðgjafar frá Þróunarsjóði 
Sameinuðu þjóðanna ( U N D P / F A O ) . 
Tilraunir voru gerðar á Hesti í Borgar-
firði, í Sölvaholti í Hraungerðishreppi, í 
Kálfholti í Ásahreppi , í Álftaveri, á 
Auðkúluheiði , á Ásheiði í Kelduhverfi, 
við Sandá á Biskupstungnaafrétti og á 
Eyvindardal í Norður-Múlasýslu. Hér 
var í fyrsta sinn reynt að kanna samtímis 
áhrif mismikils beitarálags á gróðurfar 
annars vegar og á vöxt og þrif búfjár 
hins vegar. Einnig voru könnuð áhrif 
hagabóta, svo sem áburðargjafar bæði á 
hálendi og láglendi og framræslu á lág-
lendi, og á tveim stöðum var beitt á tún 
sumarlangt. Sauðfé var í öllum tilraun-
unum, en einnig hross og nautgripir í 
sumum láglendistilraunanna. Um þetta 
verkefni tókst mikil og góð samvinna 
meðal fjölda fólks frá ýmsum stofnun-
um landbúnaðarins, einkum frá Rann-
sóknastofnun landbúnaðarins, Land-
græðslu ríkisins, Búnaðarfélagi íslands, 
Bændaskólanum á Hvanneyri og Til-
raunastöðinni á Keldum. Að auki tóku 
margir héraðsráðunautar þátt í þessu 
starfi, svo og margir bændur sem lögðu 
til gripi og land þar sem tilraunastöðva 
ríkisins naut ekki við. Ráðgjafi af hálfu 
F . A . O . víð undirbúning og framkvæmd 
tilraunanna var dr. Robert E. Bement , 
beitarsérfræðingur og bóndi frá Colora-
do í Bandaríkjunum. Aðalstjórnandi til-
raunanna var dr. Ólafur Guðmundsson 
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frá Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 
Hlutverk Landgræðslunnar í þessu 

starfi var einkum fólgið í uppsetningu 
allra girðinga í t i l raununum og árlegu 
viðhaldi þeirra. Einnig annaðist Land-
græðslan og kostaði áburðardreifingu á 
þau beitarhólf þar sem verið var að 
kanna áhrif áburðar á gróðurfar, beitar-
þol og þrif búfjárins. 

Óhætt er að fullyrða að niðurstöður 
þessara beitartilrauna hafi aukið mjög 
fræðilega þekkingu á beitarnýtingu hér 
á landi, og koma þær að miklu gagni við 
leiðbeiningar til bænda. Uppgjöri er þó 
ekki lokið til fullnustu og enn má vænta 
mikils af þessum niðurstöðum. Æskilegt 
væri að gera slíkar beitartilraunir á fleiri 
stöðum, láta þær standa lengur en gert 
hefur verið og tengja upplýsingar um 
veðurfar niðurstöðum þeirra. 

Rannsóknir í þágu landgræðslu og 
landnýtingar eru í raun miklu umfangs-
meiri en hér hefur verið lýst. Þær hafa 
rennt styrkum stoðum undir land-
græðslustarfið, en stefnt er að því að 
auka þær enn frekar á næstu árum í 
samvinnu við Rannsóknastofnun land-
búnaðarins. 

Landbrot af völdum fallvatna 
Árið 1979 var breytt nokkuð „lögum 

um heftingu landbrots og varnir gegn 
ágangi vatna." Landgræðslu ríkisins var 
þá falin yfirstjórn þessara mála. 

Þessi liður í starfsemi Landgræðsl-
unnar er í raun mjög umfangsmikill og 
verkefnin eru nær óþrjótandi. Fallvötn 
brjóta víða gróið land og er gróður-
eyðing af þessum sökum allnokkur á ári 
hverju. Talsvert hefur samt áunnist í 
viðleitninni að verja land og einnig 
hefur orðið mikil sjálfgræðsla í skjóli 
varnargarða, sérstaklega í Austur-
Skaftafellssýslu og við Markarfljót. Oft-
ast er reynt að stöðva landbrot og 
gróðureyðingu með grjótvörn, gerð 

Landgrœðslan hefur íekið þátí í umfangsmiklum 
beitartilraunum, meðal annars með beit hrossa í 
Sölvaholti í Flóa. 

samfelldra varnargarða eða með því að 
breyta árfarvegum. 

í lögum (nr. 73/1975 með áorðnum 
breytingum) um heftingu landbrots 
segir svo í 2. gr: „í hverri sýslu skal 
starfa matsnefnd skipuð fulltrúa Búnað-
arfélags íslands og Vegagerðar ríkis-
ins." Matsnefndirnar eru skipaðar um-
dæmisverkfræðingum Vegagerðar ríkis-
ins og viðkomandi héraðsráðunautum 
en starfsmenn Landgræðslunnar hafa 
ferðast með þeim flestum árlega eftir 
því sem tilefni hefur gefist til. 

Eftir að Landgræðslunni var falin 
yfirstjórn þessara mála hafa héraðs-
ráðunautar haft umsjón með flestum 
verkefnunum. Vegagerð ríkisins hefur 
þó alfarið séð um fyrirhleðslur við 
Markarfljót og Héraðsvötn. 

Landgræðsluáætlun II 
1982—1986 

Samstarfsnefnd þeirra stofnana sem 
höfðu með höndum framkvæmd Land-
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Hornafjarðarfljót beisluð. 

græðsluáætlunar I, Þjóðargjafarinnar, 
var falið snemma árs 1979 að gera nýja 
áætlun er tæki við að áætlunartímabilinu 
loknu. Þeirri áætlun var skilað í byrjun 
árs 1980 ásamt ýtarlegri skýrslu um 
framkvæmd áætlunarinnar árin 1975— 
1979 (Landgræðsluáætlun 1981—1985. 
Álit samstarfsnefndar um landgræðslu-
áætlun). Samkomulag var þá orðið um 
að árið 1980 yrði unnið fyrir verðbætur 
ársins 1979 en þær voru jafnan greiddar 
eftir á, og svipuðu fjármagni var varið 
til landgræðslu 1981. 

Landgræðsluáætlun II gerði ráð fyrir 
hliðstæðum framlögum og voru greidd á 
árunum 1975—1979. Hún var samþykkt 
af Alþingi með allmiklum breytingum 
og gilti fyrir árin 1982—1986. Meðal 
breytinga frá fyrri áætluninni má nefna 
að nú voru fyrirhleðslur og sjóvarnar-
garðar meðal þess sem veitt var fé til. 
Að framkvæmdagildi var þessi áætlun 
aðeins fjórðungur af Þjóðargjöfinni. En 
unnið var eftir sama meginmarkmiði, 

þ.e. að stöðva alla hraðfara gróður- og 
jarðvegseyðingu. 

Skipuð var ný samstarfsnefnd til að 
fylgjast með framkvæmd landgræðslu-
áætlunar. í henni áttu sæti fulltrúar 
stjórnmálaflokkanna í fjárveitinga-
nefnd, þeir Árni Gunnarsson, Egill 
Jónsson, Geir Gunnarsson og Þórarinn 
Sigurjónsson. Sveinbjörn Dagfinnsson 
ráðuneytisstjóri var formaður. Nefnd 
þessi hefur starfað í samvinnu við for-
stöðumenn viðkomandi stofnana. Hún 
lagði fram áætlun fyrir árin 1987—1991 
sem samþykkt var á Alþingi 1986. 

Framangreindir aðilar fylgdust með 
framkvæmd Landgræðsluáætlunar II og 
fóru m.a. í kynnisferðir í því sambandi. 
Árið 1984 fóru nefndarmenn um Aust-
ur-Skaftafellssýslu og kynntu sér gróð-
urverndar- og landgræðsluaðgerðir. 
Meðal annars var farið um Skógeyjar-
svæðið sem mun fyrr á öldum hafa verið 
víðáttumikið gras- og kjarrlendi en hef-
ur um langa tíð talist til vatnasvæðis 
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Hornafjarðarfljóta. Foksandur þaðan 
hefur hrjáð íbúa og atvinnulíf á Höfn í 
Hornafirði. „Miklir áfangar í land-
græðslustarfi hafa náðst á því svæði", 
segir í greinargerð nefndarinnar, og þar 
segir einnig: 

„Árið 1985 kynnti nefndin sér land-
græðslu- og gróðurverndaraðgerðir í 
Þingeyjarsýslum og sá glæsilegan árang-
ur af slíku starfi, t .d. á Hólssandi og á 
Ássandi í Öxarfirði. 

Nefndin ferðaðist um Suðurland 
haustið 1986. Kynnti hún sér m.a. fram-
kvæmdir við melskurð og söfnun fræs, 
ástand birkis og annars gróðurs á Al-
menningum og í Þórsmörk, sem þarf að 
friða fyrir búfjárbeit umfram það sem 
nú er ." 

Áhersla var lögð á að aðrar fjár-
veitingar til stofnana, sem aðild áttu að 
framkvæmd landgræðsluáætlunar, 
lækkuðu ekki vegna fjárframlaga til 
áætlunarinnar og að verkefnum sam-

kvæmt nýrri áætlun yrði haldið betur 
aðgreindum frá öðrum viðfangsefnum í 
landgræðslu og skógrækt en verið hafði. 

Uppgræðsla vegna Blöndu-
virkjunar 

Landgræðsla ríkisins hefur staðið 
fyrir umfangsmikilli uppgræðslu á 
Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði 
vegna Blönduvirkjunar. Þessar aðgerðir 
hafa staðið yfir síðan 1981 og eru 
greiddar af Landsvirkjun. 

í samræmi við ákvæði „Blöndusamn-
inga", þ .e . samninga milli heimamanna 
og Rarik, síðar Landsvirkjunar, var haf-
ist handa sumarið 1981 við að græða 
upp 2300—3000 hektara lands í stað 
þess er færi undir vatn vegna miðlunar-
lóna. 

Góð samvinna hefur verið milli Land-
græðslunnar, Búnaðarfélags íslands og 
R A L A annars vegar og Samstarfs-

Sandurinn sigraður. Landgrœðslunefnd ískoðunarferð um Ássand í Kelduhverfi. Þar er kjarr að vaxa upp 

í 25 ára gömlum áburðarröndum. 

121 



nefndar Blönduvirkjunar og viðkom-
andi sveitarstjórna hins vegar um þessar 
framkvæmdir. 

Vorið 1981 var sáð með minni flugvél 
Landgræðslunnar í 150 hektara tilrauna-
svæði á sex stöðum á Auðkúluheiði og 
Eyvindarstaðaheiði. Samhliða þessum 
aðgerðum hófust víðtækar rannsóknir á 
vegum R A L A á ýmsu því sem snerti 
þessar framkvæmdir, svo sem grasstofn-
um, áburðarþörf og beitarþoli. Árið 
1983 hófst svo uppgræðsla í stórum stíl 
og hefur henni miðað áfram eins og 
eftirfarandi yfirlit sýnir. 

Á flestöll svæðin var borið árlega 400 
kg/ha af NP áburði. Á árunum 1986 og 
1987 var dregið úr áburðarskammtinum 
og allt niður í um 200 kg á hektara þar 
sem minnst var borið á 1987. í tilrauna-
reitina 1981 var sáð ýmsum grastegund-
um og stofnum, en síðan hefur mest 
verið notað af túnvingulstofninum Leik, 
sem ekki var notaður sumarið 1981. 

Heimamenn hafa alltaf dreift á nokk-
ur svæði en landgræðsluflugvélin TF-
NPK á hin. Á þremur svæðum hefur 
eingöngu verið borið á hálfgróið land. 

Telja verður að eftir þessar umfangs-

miklu uppgræðslutilraunir á Auðkúlu-
og Eyvindarstaðaheiði sé Ijóst að upp-
græðsla örfoka Iands hafi þar tekist 
framar öllum vonum. Hafa ber í huga 
að þetta land stendur hátt auk þess sem 
veðurfar hefur oft verið kalt á þessu 
tímabili og frekar óhagstætt hálendis-
gróðri. Fé hefur sótt mjög í nýgræðing-
inn á uppgræðslusvæðunum sem hefur 
valdið miklu beitarálagi. Þrátt fyrir það 
hefur gróður dafnað furðuvel. 

Árið 1987 var búið að sá alls í 760 
hektara örfoka lands og bera á 72 
hektara af grónu landi á Auðkúluheiði 

og sá í 417 hektara á Eyvindarstaða-
heiði. Uppgrætt land er því orðið sam-
tals 1177 hektarar og til viðbótar eru 72 
hektarar af grónu, ábornu landi. 

Af beitartilrauninni á Auðkúluheiði 
og af fenginni reynslu á þessum árum er 
ljóst að bera verður árlega áburð á 
nýræktina til þess að hún skili nýtanlegri 
uppskeru. Þetta þarf engan að undra 
þar sem verið er að græða upp næring-
arsnauða mela í fimm til sexhundruð 
metra hæð yfir sjávarmáli. 

Nú er til umræðu að endurskoða ýmis 
ákvæði í Blöndusamningnum, þar á 
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Framkvæmd uppgræffslu og áburSardreifingar í hekturum 1981— -1987: 
Auðkúluheið i Eyvindar-

staðaheiði 

Áburða r -
dreifing á 

Ár 
Uppgræðsla gróið land Uppgræðsla 

Ár ha ha ha 

1981 sáð í t i lraunareiti 80 22 47 

1982 borið á sömu reiti 
1983 var sáð í 360 

1984 var sáð í 80 20 

1985 var sáð í 240 50 160 

1986 borið á öll svæðin 
1987 borið á öll svæðin 

Samtals hek ta ra r 760 72 417 



Við Skógey í Hornafirði er unnið að umfangsmikilli uppgræðslu samkvæmt Landgræðsluáætlun ÍIJ. 

meðal uppgræðsluframkvæmdir. 
Auðvitað orkar það tvímælis að stunda 
uppgræðslu í stórum stíl við svo erfiðar 
aðstæður til þess að framleiða fóður 
fyrir búfé þegar offramleiðsla er á kjöti í 
landinu. Hins vegar verður ekki vikist 
undan því að bæta landinu það ef víð-
áttumikium gróðurlendum er sökkt 
undir vatn. 

Landgræðsluáætlun III 
1987—1991 

Enn varð framhald Þjóðargjafarinnar 
svonefndu með samþykkt þriðju land-
græðsluáætlunarinnar á Alþingi 1986. 
Hún gildir fyrir árin 1987—1991 og er í 
nokkrum grundvallaratriðum frábrugð-
in hinum fyrri, a.m.k. hvað varðar 
Landgræðsluna. Verkefnin eru skýrar 
afmörkuð og starfseminni beint að 8 
aðalstöðum á landinu svo sem hér verð-
ur greint: 

1. Mýrdalssandur, V-Skaftafellssýslu. 
Uppgræðsla Mýrdalssands og stöðv-

un sandfoks þar er brýnt verkefni sem 
mikil ástæða er til að takast á við. Skort 
hefur fjármagn til þess að hefja þar 
Iandgræðsluaðgerðir, en árlega lokast 
hringvegurinn í 15—20 daga vegna 
sandfoks og mikið eignatjón verður á 
bílum. Fyrstu framkvæmdir Land-

græðslunnar þar með sáningu metfræs 
sýna að verkefnið er vel framkvæman-
legt og verður það unnið í samvinnu við 
Vegagerð ríkisins. 

Verkefni: 
a) Friðun. 
b) Sáning melfræs. 
c) Sáning og áburðardreifing. 
d) Skjólgarðar. 

2. Skógey í Hornafirði. 
Landgræðslusvæði sem girt var og 

friðað 1986. Verkefnið hefur verið á 
landgræðsluáætlun síðan 1974. Svæðið 
er í alfaraleið og sandfok þaðan hefur 
lengi hrjáð íbúa á Höfn og atvinnulíf 
þar, einkum fiskverkun. 

Verkefni: 
1. Lenging varnargarða við Horna-

fjarðarfljót. 
2. Sáning melfræs og stöðvun sand-

foks. 
3. Sáning og áburðardreifing. 
4. Plöntun víðitegunda. 
5. Girðingar og sýnireitir. 

3. Krákárbotnar, Þingeyjarsýslu. 
Landgræðslusvæði girt 1986. Frá 

þessu svæði berst mikill foksandur. 
Sandur berst í Kráká og þaðan í Laxá í 
Aðaldal og hefur eyðilagt hrygningar-
svæði laxa og valdið miklu sliti á hverfl-
um Laxárvirkjunar. 
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Verkefni: 
1. Sáning melfræs. 
2. Sáning og áburðardreifing innan 

og utan girðingar. 

4. Mývatnsöræfi, Þingeyjarsýslu. 
Frá Mývatni og austur að Grímsstöð-

um á Fjöllum. Á þessu svæði fer gróðri 
hnignandi. 

Verkefni: 
1. Gróðurverndaraðgerðir og 

beitarstjórnun. 
2. Tímabundnar uppgræðsluað-

gerðir. 

5. Landgræðsla í samvinnu við sveitar-
og bæjarstjórnir. 

Verkefni: 
Girðingar, sáning gras- og lúpíhufræs, 

plöntun og áburðardreifing. 

6. Sandkluftavatn — Ormavellir — 
Uxahryggjaleið. 

Á svæðinu er mikið sandfok og upp-
tök jarðvegsfoks sem oft sést langar 
leiðir að, t.d. frá Þingvöllum. Vegurinn 
verður iðulega ófær vegna sandfoks. 

Verkefni: 
1. Sáning melfræs. 
2. Stjórnun vatnsborðs með varnar-

görðum. 
3. Sáning og áburðardreifing. 
4. Girðingar. 

7. Haukadalsheiði, Árnessýslu: 
Landgræðslusvæði í ofanverðum 

Biskupstungum. Þaðan berst moldar-
mökkur sem leggst yfir Suðvesturlands-
undirlendið í þurrkat íð. 

Verkefni: 
1. Sáning melfræs. 
2. Sáning og áburðardreifing. 
3. Hækkun vatnsborðs Sandvatns og 

áveita. 

8. Kotáraurar, A-Skaftafellssýslu. 

Verkefni: 
1. Varnargarðar. 
2. Sáning og áburðardreifing. 

Eftir þessari áætlun er nú unnið og 
megináhersla lögð á landgræðslu á þeim 
svæðum sem þar eru tilgreind. 

Þjóðargjöfin 1974 varð Landgræðslu 
ríkisins mikil lyftistöng og gerði stofn-
uninni kleift að stórauka framkvæmdir 
á öllum verksviðum hennar . Sem dæmi 
má nefna að fyrir landgræðsluáætlun 
dreífði Landgræðslan að jafnaði sjö til 
átta hundruð lestum af áburði á ári en á 
árum Þjóðargjafarinnar var áburðar-
dreifingin árlega yfir þrjú þúsund lestir. 
Nú er árlega dreift um sextán hundruð 
lestum. 

Fyrst og fremst beinist þó athyglin að 
því hve mikið hefur verið friðað á 
þessum árum af landi sem var í slæmu 
gróður- og jarðvegsástandi, alls um 90 
þúsund hektarar frá 1974. 

Um það hvað annað hefur áunnist 
fyrir þessar landgræðsluáætlanir vísast 
til skýrslna sem gefnar hafa verið út af 
landgræðslunefndum. 

Jafnframt framkvæmd landgræðslu-
áætlananna þriggja hefur verið fylgt 
eftir öðrum verkefnum sem fjármögnuð 
eru af lið fastra fjárveitinga til Land-
græðslu ríkisins. Unnið er skv. áætlun 
að friðun lands, jöfnun og uppgræðslu 
rofabarða, áveitugerð, frærækt og fræ-
öflun af melgresi og lúpínu. Stefnt er að 
auknu forvarnarstarfi til að stemma 
stigu við gróður- og jarðvegseyðingu. 
Frá þessum þát tum er greint nánar hér á 
eftir í þessu riti. 
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14. Gunnarsholt á Rangárvöllum 

JLleimild um fyrstubyggðíCunnarsholtier að finna íLandnámabók, enþar 
segirfrá Gunnari Baugssyni er fyrstur reisti þar bú. Elsta samtímaheimild sem getur 
bæjarins er kirknaskrá Páls biskups Jónssonar frá því um 1200 og litlu yngri eru 
Oddaverjaþáttur og Guðmundar saga dýra. Oddaverjar munu hafa átt jörðina á 12. 
og 13. öld. 

Fyrrum stórbýli 
Bærinn stóð upphaflega sunnan í holtí 

um 300—400 metrum norðan við núver-
andi bæjarstæði. Gunnarsholt lagðist í 
eyði 1836 en byggðist aftur 1839 og var 
bærinn þá reistur austan við lækinn, 
sem rennur neðan elsta bæjarstæðisins. 
Þar stóð hann til ársins 1854 en þá var 
bærinn aftur fluttur vegna sandfoks og 
byggður uppi á háum hól, er nefnist 
Akrahl íð , austur við landamerki 
Brekkna. Sá bær lagðist í eyði 1923. 
Reynt var að hefja búskap að nýju ári 
síðar, en jörðin fór að fullu í eyði vegna 
uppblásturs 1925. Árið 1928 byggði 
Sandgræðsla Islands jörðína upp aftur 
og gerði Gunnarsholt að miðstöð starf-
semi sinnar. 

Af þeim ítökum sem Gunnarsholt átti 
fyrr á öldum má ráða að þar hafi verið 
stórbýli. Kirkja var byggð í Gunnars-
holti fyrir 1200 og var hún í kaþólskri tíð 
helguð Pétri postula og skyldi þar vera 
prestur og djákn. Kirkjan hafði eignast 
fjórðung í heimalandi jarðarinnar og 
Kombrekkum fyrir 1332 og 1475 var 
hún talin eigandi allra Kornbrekkna. 
Eftir siðaskiptin varð kirkjan í Gunnars-
holti útkirkja frá Keldum. Sóknin var 
lögð niður með konungsbréfi dagsettu 

7. júní 1837 og ári síðar var kirkjan rifin. 
Síðar á öldinni blés kirkjugarðurinn upp 
og voru legsteinarnir fluttir á Þjóð-
minjasafnið skömmu eftir aldamót. 

Eftirtektarvert er að í sölubréfi frá 
árinu 1398 er getið um að Gunnarsholt 
hafi átt skógarítök í Næfurholti. Bendir 
það til þess að skógur í Gunnarsholti 
(holt = skógi vaxin hæð) hafi þá verið 
þrotinn. Jarðabókin 1711 segir svo um 
ítök Gunnarsholts: „Skógarítök tvö í 
Næfurholtslandi, sá eini kallaður Gunn-
arsholtstorfa, annað vita menn ekki að 
greina. Skógurinn sá vissi er brúkandi 
til eldingar, ekki kolagjörðar, hefur 
fyrrum nokkuð betri verið, en eyðst 
bæði af yrking manna og vikri úr Heklu. 
Sex hrossa beit um sumar og vetur á 
Kirkjubæjarmýri, þykjast menn heyrt 
hafa þar fyrir skyldi koma viðartekja í 
Hrísteig (Gunnarsholtsveitu), hvar nú 
er enginn viður." Landkostum Gunn-
arsholts er þannig lýst í jarðabókinni 
1711: „Slægjuland utantúns er ekkert . 
Högum grandar blásturssandur. Hætt er 
fénaði fyrir læk nokkrum (sem brúkast 
til vatnsbóls) og ferst þar tíðum fé í." 

í sóknarlýsingu Keldnasóknar 1840 
segir séra Jóhann Björnsson um Gunn-
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