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Landgræðsla ríkisins

Metin slegin
Skráðir þátttakendur í BGL voru fleiri en nokkru sinni fyrr og aldrei hafa eins
margir tekið þátt í uppgræðslu í nafni verkefnisins og árið 2005. Alls var unnið
að landbótum á 564 jörðum. Á hinn bóginn voru óvenju margir þátttakendur
sem einhverra hluta vegna báru ekki á sín landgræðslusvæði síðastliðið sumar.
Fjölmargar ástæður liggja þar að baki. Það er rétt að ítreka þær reglur verkefnisins að þeir sem ekki sinna því tvö ár í röð falla út, nema sérstaklega sé um
annað samið. Ef menn sjá fram á að geta ekki tekið þátt í verkefninu í sumar
þurfa þeir að láta umsjónarmann (Sigþrúði Jónsdóttur) eða héraðsfulltrúa vita.
Er BGL mikilvægt?
Það kemur æ betur í ljós hversu mikilvægt verkefnið er fyrir bændur og landið í
heild. Í vinnu Landgræðslunnar vegna landnýtingarþáttar gæðastýringar í sauðfjárrækt hefur það sýnt sig að margar jarðir hefðu ekki staðist þær kröfur sem gerðar
eru til beitilands hefði ekki verið unnið þar markvisst að uppgræðslu og landbótum.
Ennfremur virðast þátttakendur í verkefninu standa feti framar, þegar kemur að
skilningi á þróun gróðurfars á jörðunum og gera sér betur grein fyrir þeim möguleikum sem búa í landbótaaðgerðum. Verkefnið er einnig mikilvægt tæki í þeim
úrbótaáætlunum sem gerðar hafa verið vegna gæðastýringarinnar.
Í þessu blaði eru viðtöl við tvo stórhuga landgræðslubændur. Jarðir þeirra voru illa
farnar. Á annari jörðinni voru mikil rofsvæði með rofabörðum og örfoka melum. Hin
jörðin var rík af flagmóum og bar merki langvarandi ofnýtingar. Verkefni þessara
bænda eru óvenju umfangsmikil og hafa krafist mikillar vinnu manna og véla.

Stórhuga BGL bóndi
Páll Kjartansson er fjárbóndi í Víðikeri í
Þingeyjarsveit og býr þar með eiginkonu sinni, Sigríði Baldursdóttur. Þau
eiga fjögur uppkomin börn. Páll er
fæddur og upp alinn í Víðikeri.
„Ég byrjaði í BGL 1994 en var löngu
áður farinn að græða hér upp mela
með skít. Ég tók raunar þátt í því frá
blautu barnsbeini. Hef dreift um 6
um BGL. Frá vinstri Guðjón Magnússon,
tonnum af áburði á ári, auk þess að Skrafað
Páll í Víðikeri og Stefán Skaftason (Ljósm. JRB).
bera á um 2 tonn vegna landgræðsluverkefnis með stuðningi Landbótasjóðs Landgræðslunnar“.

Hvernig hefur gengið? „Það er mjög háð veðurfari hvernig til hefur tekist.
Síðustu tvö þurrkasumur hafa verið erfið, en yfirleitt er árangurinn býsna góður“.
Undanfarin ár hefur Páll fengið styrk úr Landbótasjóði Landgræðslunnar til að
brjóta niður rofabörð á Fljótsheiði, milli Víðikers og Svartárkots með gríðargóðum
árangri. Hann hefur sjálfur brotið börðin niður með dráttarvél og ekið stórum hluta
þess búfjáráburðar sem til fellur á búinu í sárin auk þess að nota áburð og fræ.
Samkvæmt tölum Landgræðslunnar hefur Páll grætt upp um 120 ha. lands
eða um 10 ha. á ári. Það verður að teljast stórkostlegur dugnaður og þrautseigja.
Páll er á því að BGL verkefnið sé ómetanlegt á landsvísu. „Það sem ég þekki til
í kring um mig hefur BGL verkefnið víðast skilað góðu“ sagði Páll að lokum.

Heydreifing. Árangursrík aðferð til að græða upp rofabörð. (Ljósm. SJ)

Melur í uppgræðslu. (Ljósm. JRB)

Af hverju stundar þú uppgræðslustörf, Ingólfur? „Mig vantaði nauðsynlega beit fyrir hrossin. Um 50 – 60 ha. voru handónýtt land til
beitar, melar og flagmóar. Ég hafði spurnir af BGL verkefninu og
sótti um þátttöku í því. Í upphafi hafði ég ekki mikla trú á því að
hægt væri að rækta upp flagmóana

en var bent á að valta þá niður og bera síðan á þá. Ég hef valtað þá alla
niður með jarðýtu og þungum valta þegar landið er rakt á vorin”.

Hvað viltu segja um árangur aðgerðanna? „Landið hefur gjörbreyst á stuttum tíma.
Nú er ég búinn að koma gróðri í þessa 50 eða 60 ha. en þarf að fylgja árangrinum
eftir með gróðurstyrkingu á næstu árum til að landið verði sjálfbært”.
Hvaða aðferðum hefur þú beitt við uppgræðsluna?
„Þær eru margvíslegar. Ég dreifi að lágmarki 4 tonnum af áburði árlega,
flest ár þó miklu meira. Nota líka fræ á gróðursnauðustu svæðin. Einu sinni
keypti ég aukalega tvo bílfarma af gölluðum áburði og dreifði með skítadreifara. Svo nota ég mikinn búfjárburð, bæði frá mínu búi og frá nágrannabæjum. Einnig nota ég moð, ónýtar heyrúllur og ull. Ullin dregur úr
frostlyftingu og gróðurinn vex upp í gegnum hana. Ég legg þó áherslu á að
mér finnst best að nýta hrossin til uppgræðslu”.

Viltu skýra það nánar? „Ég gef 50- 60 hrossum út á melana yfir veturinn og
færi gjafasvæðin til og frá um uppgræðsluna. Fóðurleifar og tað blandast
saman og mynda þann jarðveg sem gróðurinn þarf á að halda til að þrífast.
Til að nýta sprettutímann og tryggja árangur aðgerðanna friða ég uppgræðslusvæðið fyrir beit frá því í maí og fram í septemberlok”.

Eitthvað að lokum Ingólfur?
„Mér finnst BGL verkefnið mjög hagnýtt, það eflir einnig landlæsið og eykur
skilning á réttri landnotkun og svo eru uppgræðslustörfin ákaflega
skemmtileg”.

Símanúmer héraðssetra:
Hvanneyri
488 3046
Hólar
455 6372
Húsavík
464 1924, 488 3045
Egilsstaðir
471 2121
Kirkjubæjarklaustur
487 4875
Gunnarsholt 4883040, 488 3039
Árnes
488 3047
Höfuðstöðvar
Landgræðslunnar
488 3000
(Ljósm SJ)
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Ingólfur við jarðýtuna sem hann notar til að valta
flagmóana (Ljósm. BM).

Kraftmikill hrossabóndi
Ingólfur Helgason og Unnur Sveinbjörnsdóttir búa á Dýrfinnustöðum í
Akrahreppi í Skagafirði ásamt
tveimur dætrum sínum. Þau keyptu
jörðina og hófu þar sauðfjár- og
hrossabúskap árið 1997. Haustið
2000 keyptu þau svo jörðina YtriBrekkur I í sömu sveit, en hún er um
160 ha. að stærð. Árið 2001 hóf
Ingólfur uppgræðslu á Ytri-Brekkum
með þátttöku í BGL.

