
- BGL fréttamolar 2008- 
 
Hér berast fréttir af samstarfsverkefninu Bændur græða landið. Verkefnið hófst árið 1990 og er í 
dag eitt öflugasta uppgræðsluverkefni landsins, byggt á árangursríku samstarfi Landgræðslunnar 
við bændur og aðra landeigendur um uppgræðslur á heimalöndum. 

  Þáttakendur Áburður Fræ 

Héraðssetur Heildarfj. 
Þar af 
virkir Magn(t) % 

Á virkan 
þáttt. Magn kg % 

Á virkan 
þáttt. 

Gunnarsholt og Árnes 92 74 144 11,5 1,9 2.181 19,7 29,5 

Hvanneyri 139 118 233 18,6 2,0 895 8,1 7,5 

Hólar 135 120 230 18,4 1,9 2.525 22,8 21,0 

Húsavík 131 116 395 31,6 3,4 3.807 34,4 33,0 

Egilsstaðir 79 64 133 10,6 2,1 790 7,1 12,0 

Kirkjubæjarklaustur 74 62 116 9,3 1,9 875 7,9 14,0 

Samtals 650 554 1.250 100,0 2,3 11.073 100,0 20,0 
Yfirlit yfir þátttakendur og aðgerðir á þeirra vegum sumarið 2007 

Af 650 þátttakendur verkefnisins hættu/luku 19 þeirra verkefni sínu, 77 sátu hjá en 554 voru 
virkir. Viðvarandi þurrkar frá júní fram í ágúst síðasta sumar höfðu eflaust mikil áhrif á hversu 
margir ákváðu að sitja hjá á síðasta ári.  

Hækkanir á áburðarverði 
Þær gríðarlegu verðhækkanir á áburði sem blöstu við í upphafi árs voru þungt högg fyrir 
Landgræðsluna, eins og aðra áburðarkaupendur. Stofnunin ákváð engu að síður að snúa vörn í 
sókn og gera það sem í hennar valdi stæði til að viðhalda og efla það árangursríka samstarf sem 
Landgræðslan á við BGL þátttakendur víðs vegar um landið.  

Hækkuð endurgreiðsla til þátttakenda 
Árið 2007 greiddi Landgræðslan sem nam 22.500 kr. á tonn af áburði til þátttakenda 
verkefnisins. Til að koma til móts við stóraukinn kostnað þátttakenda í ár ákvað Landgræðslan 
að hækka þessa greiðslu í 42.400 kr. á tonn. Þetta er um 85% endurgreiðslu 
hlutfall af heildarverði sem er svipað og miðað hefur verið við frá upphafi verkefnisins. 

Magnaukningum frestað 
Vegna breyttra rekstarforsendna sem hlutust af áburðarverðshækkunum, sá Landgræðslan sig 
tilneydda til að fresta öllum magnaukningum einstakra aðila um óákveðin tíma og greiddur 
styrkur til hvers og eins sumarið 2008 miðast því við sama magn og árið 2007. 

Eingöngu túnvingull 
Af ófyrirsjáanlegum aðstæðum mun Landgræðslan eingöngu geta afgreitt túnvingul í stað 
fræblöndu handa þeim þátttakendum sem eiga inni fræ fyrir komandi sumar. 

Nýr verkefnisstjóri 
Á liðnu hausti tók Þórunn Pétursdóttir héraðsfulltrúi á Vesturlandi og Vestfjörðum við 
verkefnisstjórn BGL af Sigþrúði Jónsdóttur héraðsfulltrúa á Suðurlandi. Fyrirkomulag 
verkefnisins mun engu að síður verða áfram með svipuðu sniði þar sem það hefur til þessa reynst 
afskaplega vel. Allar upplýsingar um BGL verkefnið eru vistaðar á heimasíðu Landgræðslunnar 
og eru þátttakendur hvattir til að skoða hana reglulega.  
 

Slóð að heimasíðu Landgræðslunnar: land.is 

Landgræðsla ríkisins  www.land.is 


