
Landið er undirstaðan 
Samstarfsverkefnið „Bændur græða landið” er öflugt uppgræðsluverkefni sem 
byggir á samstarfi Landgræðslunnar við bændur og landeigendur um allt land. 
Það þarf vart að tíunda að árangurinn er víðast mjög góður og fjölmargir hafa 
bætt lönd sín og breytt ógrónu landi í vel nothæft beitiland, búið það undir 
skógrækt eða einfaldlega klætt land í tötrum með gróðurhulu sem sárlega skorti. 
Þess vegna er mikilvægt að verkefnið njóti krafta ykkar nú sem endranær. Með 
því er lagt inn á höfuðstól þeirrar undirstöðu mannlífs sem landið okkar er.   
 
Þátttaka á réttu róli 
Þátttaka í verkefninu er svipuð því sem verið hefur á liðnum árum, en þó ber á 
því að þátttakendur sitja í auknum mæli hjá. Í fyrra voru skráðir þátttakendur 
634 og þar af sátu 85 hjá, en árið 2008 voru 643 skráðir og af þeim sátu 56 hjá. 
Ástæða þessa er ljós, þ.e. þrengingar 
í efnahag landsins. Mikilvægt er að 
halda áfram með verkefnin og 
Landgræðslan hefur reynt að leita 
allra leiða til að standa vörð um þau. 
Rétt er að taka fram að ef setið er 
hjá í 2 ár fellur viðkomandi 
þátttakandi úr verkefninu, nema ef 
sérstaklega er samið um annað. Ef 
menn sjá ekki fram á að geta tekið 
þátt í verkefninu á komandi sumri 
þarf að láta héraðsfulltrúa vita.   
 
Komið til móts við þátttakendur með hærri styrk 
Enn hefur endurgreiðsluupphæðin verið aukin við þátttakendur, en í ár styrkir 
Landgræðslan þátttakendur um 55.700 kr. á tonn í stað 51.500 kr .í fyrra. Miðað 
hefur verið við að styrkurinn standi straum af um 85% af meðalverði 
landgræðsluáburðartegunda, en þá er átt við tvígildan áburð á borð við Fjölmóða 2 
23-12, Sprett 23-13 eða NP 26-6 frá Yara.  
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Héraðssetur Landgræðslunnar og starfsmenn sem sinna BGL verkefnum: 
 
Hvanneyri  Jóhannes B. Jónsson  488 3048 856 0234 
  Björk Harðardóttir 488 3047 856 0233 
Hólar  Bjarni Maronsson  455 6372 856 0235 

Húsavík  Stefán Skaftason 464 1924 856 0237 
  Daði Lange Friðriksson 488 3045 856 0239 
  Þorlákur P. Jónsson 894 7744 
Egilsstaðir  Guðrún Schmidt 471 2121 856 0240 
Gunnarsholt  Gústav Ásbjörnsson 488 3039 896 1342 
  Garðar Þorfinnsson 488 3040 897 3025 
   Sigþrúður Jónsdóttir 488 3027 856 0230 
 Starfsstöð á Höfn Grétar Már Þorkelsson 470 8088 864 6487 

 Starfsstöð á Kirkjub.kl. Valgerður Erlingsdóttir 486 1827 892 9749 
 
Skrifstofa Landgræðslunnar Gunnarsholti  488 3000 

Héraðssetur Landgræðslunnar   
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Hafið samband 
Best væri ef þið skráið niður allt sem ykkur dettur í hug og komið síðan 
hugmyndum ykkar á framfæri við héraðsfulltrúa annaðhvort í gegnum síma, 
tölvupóst, bréf, heimsókn á skrifstofu eða við hina árlegu úttekt héraðsfulltrúans á 
BGL verkefninu. Héraðsfulltrúar safna þessum hugmyndum og síðan verður unnið 
úr þeim. Þetta er hugsað sem forkönnun og það væri áhugavert og gagnlegt að fá 
fram sem flestar hugmyndir. Hvað varðar framfylgd á rannsóknahugmyndunum 
þá munu fjárhagur og mannafl að sjálfsögðu ráða ferðinni en eitt er víst að þessi 
könnun meðal ykkar mun gefa okkur mikilvægan grunn til þess að byggja 
rannsóknarstarfsemi Landgræðslunnar á og efla samstarfið við ykkur sem eruð að 
vinna að landbótum. 
 
Við þökkum ykkur fyrir og hlökkum til að heyra frá ykkur og um leið að efla 
þennan þátt samstarfsins. 

 
 

Vefsíða  
Landgræðslunnar:  

www.land.is 

Ungt birki á landi sem var undirbúið með áburði. 
Í landi Voðmúlastaða í Landeyjum. 



BGL þátttakendur og rannsóknir - Forkönnun 
Guðrún Schmidt, héraðsfulltrúi Landgræðslunnar á Austurlandi 
 
Starfsmenn Landgræðslunnar leita víða fanga í þekkingaröflun sinni. Ein 
uppspretta þekkingar liggur í tengslaneti sem byggst hefur upp í gegnum 
margvísleg samstarfsverkefni stofnunarinnar við bændur og aðra 
landeigendur, þar á meðal „Bændur græða landið“. Landgræðslan leitar nú til 
ykkar, þátttakenda, um tillögur að álitlegum rannsóknarefnum, einkum þeim 
sem kunna að tengjast ykkar verkefnum og spurningum sem vaknað hafa.  
 
Góður árangur og reynslubanki 
Góður árangur í verkefninu „Bændur græða landið“, í verkefnum Landbótasjóðs 
og í samstarfsverkefnum við landgræðslufélögin færir m.a. sönnur fyrir því 
hversu áhrifamikil og mikilvæg virk þátttaka landnotenda er í landbótastarfi. 
Áhugi ykkar á að bæta landið, endurheimta landgæðin og draga úr jarðvegs- og 
gróðureyðingu eflir einnig samkennd, ábyrgð, áhuga og landlæsi. 
Uppgræðslustarf þátttakenda við margvíslegar aðstæður hefur einnig gefið 
stóran og mikilvægan reynslubanka sem hefur haft áhrif á rannsóknir og þróun á 
uppgræðsluaðferðum. Þennan reynslubanka þurfum við að nýta okkur enn 
betur og markvissar. 
 
Þátttaka grasrótarinnar mikilvæg 
Rannsóknir, t.d. í náttúrufræðum, eru oftast unnar af vísindafólki stofnana og 
fyrirtækja án teljandi þátttöku grasrótarinnar eins og t.d. bænda. Það gæti hins 
vegar haft margfaldan ávinning í för með sér að efla þátttöku slíkra aðila á öllum 

stigum milli þess að rannsaka og þróa lausnir og þess að hagnýta þær í verki. Virk 
þátttaka með þeim hætti gæti orðið að mikilvægum hlekk í menntun til sjálfbærni 
og stuðlað að því að auðlindir náttúrunnar verði nýttar með sjálfbærum hætti. 
Þekking og bein upplifun með þátttöku er lykillin, eða eins og segir í gömlu 
kínverskri máltæki: „Segðu mér það – ég gleymi því; sýndu mér það – ég man 
það;  leyfðu mér að fást við það – þá skil ég það.“ 
 
Hugmyndir óskast 
Landgræðslan hefur áhuga á því að nýta sér enn betur þau tækifæri sem gott 
samvinnu-, reynslu- og þekkingarnet verkefnisins „Bændur græða landið“ skapar. 
Einn liður í því er að efla aðkomu og þátttöku ykkar að rannsóknum.  
Með þessu bréfi biðjum við ykkur að hugleiða hvaða þættir það eru sem þið 
munduð vilja sjá rannsakaða á sviði landgræðslu. Hvaða spurningar vakna hjá 
ykkur þegar þið eruð við uppgræðslustörf? Hvað teljið þið áhugavert og 
mikilvægt að rannsaka nánar? Væruð þið jafnvel tilbúin til að taka þátt í einhverri 
rannsókn á einhvern hátt, eins og að leggja til land til rannsóknar, að hjálpa til við 
að setja upp rannsókn og sjá um að einhverju leiti?  
 

Framhald á baksíðu. 

Rannsóknarfólk  að störfum við Grænavatnsbruna í Mývatnssveit. 

Lúpínubreiða á Barðaströnd að breytast í slægjuland með reglubundnum slætti. Dæmi um 
ferli sem gæti verið vert að rannsaka nánar. 


