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Mikilvægt verkefni
Verkefnið Bændur græða landið er einn af burðarásunum í starfi Landgræðslu
ríkisins og mikilvægt landbótaverkefni hvernig sem á það er litið. Mikilvægi þess í
tengslamyndun starfsmanna Landgræðslunnar við bændur og aðra landeigendur
er dýrmætt og hefur án efa aukið og bætt gagnkvæman skilning á viðfangsefnum
allra samstarfsaðila í áranna rás. Þessu til viðbótar að þá er trúlega leitun að
hagkvæmari leið til uppgræðslu lands.
Þátttakendur eru hvattir til að halda sínu góða starfi áfram og Landgræðslan mun
hér eftir sem hingað til leitast við halda verkefninu gangandi.
Vakni spurningar um verkefnið eða annað tengt gróður-, jarðvegsverndar– og/eða
beitarmálum þá eru þátttakendur hvattir til að hafa samand við starfsmenn
Landgræðslunnar á sínum svæðum.

Ábm: Jóhannes B. Jónsson

Landgræðsla ríkisins

Bændur græða landið
Verkefnið “Bændur græða landið”
hefur nú formlega verið við lýði í um
17 ár en því var ýtt úr vör 1994. Í dag
eru þátttakendur um 650 á landsvísu.
Frá því að verkefnið hóf göngu sína
hefur mikið unnist og þegar allt er talið
þá er víða meira grætt upp en
formlegar áburðartölur segja til um.
Margir þátttakendur í verkefninu höfðu
unnið að uppgræðslu fyrir tíð
verkefnisins og þá einkum með lífrænum efnum á borð við heymoð, ónýtar rúllur
og húsdýraáburð og gera enn.
Þrjú og hálf Þingvallavötn
Landgræðslan hefur á liðnum árum unnið að kortlagningu þessara verkefna.
Markmiðið er að átta sig betur á umfangi þeirra og fá betri yfirsýn yfir þá vinnu
sem farið hefur fram í áranna rás. Nú hefur rúmur helmingur jarða í verkefninu
verið frumkortlagður og er stefnt að því að ljúka því verki að mestu á þessu ári.
Nú þegar hafa tæpir 15 þúsund hektarar uppgræðslusvæða verið kortlagðir. Ef
þessi svæði eru þokkalegt þversnið af þeim svæðum sem á eftir að kortleggja,
má reikna með að um 28 þúsund hektarar lands séu undir í verkefninu. Er þá um
að ræða bæði svæði í vinnslu og þau sem lokið er við að græða. Þetta eru heilir
280 ferkílómetrar eða landsvæði sem svarar til 3,5 Þingvallavatna að flatarmáli.
Kortagögnin sem aflað er á vettvangi hjá bændum, eru skráð og teiknuð í
stafrænan landupplýsingagrunn og má vænta þess að í náinni framtíð muni
þátttakendur geta nálgast og skoðað þessar upplýsingar í vefsjá. Meira er fjallað
um kortlagningu BGL verkefna í opnu fréttabréfsins.
Styrkupphæð hækkuð
Það er orðið fastur liður að aðföng hækki milli ára. Þetta á við um áburðarverð sem
hækkað hefur gríðarlega á liðnum árum. Vegna þessa hefur verið ákveðið að

hækka endurgreiðsluupphæð til þátttakenda. Verður hún nú 63.300 á tonnið.
Verkefnið verður að öðru leyti með óbreyttu sniði og það áburðarmagn sem
Landgræðslan styrkir þátttakendur um verður óbreytt frá fyrra ári nema um annað
hafi verið rætt. Þess má geta að í fyrra hljóðaði styrkupphæðin upp á 55.700 og
árið 2009 var hún 51.700. Styrkurinn á að standa straum af um 85% aburðarverðs
og miðast við meðalverð tvígilds, fjölkorna áburðar (N+P).
Meira um kortlagningu BGL
Bændur græða landið er verkefni sem haldið er úti um allt land. Í jafn viðamiklu
og dreifðu verkefni er mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir stöðuna hverju sinni.
Til þess að auðvelda starfsmönnum Landgræðslunnar allt utanumhald eru
þátttakendur skráðir í gagnagrunn. Þar er meðal annars haldið utan um
almennar upplýsingar um þátttakanda, fyrri verk þátttakanda og áætlun
komandi árs. Þar eru einnig aðgerðasvæði þátttakanda skráð sem betur er vikið
að hér á eftir. Landsnúmer þátttakanda er jafnframt skráð og er það lykillinn að
tengingu við kortagrunn um bújarðir. Með þessum upplýsingum má t.d. sýna
dreifingu þátttakenda svart á hvítu eins og sjá má á Íslandskortinu hér fyrir
neðan. Þar sést hvernig dreifing þátttakenda er nokkuð jöfn umhverfis landið.
Íslandskort sem sýnir staðsetningu og dreifingu þátttakenda í verkefninu Bændur græða
landið árið 2011. Staðsetning hvers þátttakanda er sýnd með bláum punkti.

Þess má geta að verkefnin eru almennt stærst á landsvæðum sem liggja nærri
eldvirka beltinu. Þannig eru stærstu verkefnin flest í Þingeyjarsýslum og í NorðurMúlasýslu og
á svæðinu frá
uppsveitum Árnessýslu og austur um
Skaftafellssýslur.
Kortlagning uppgræðslusvæða
Fjölmargir þátttakendur í Bændur græða landið hafa aðstoðað starfsfólk
Landgræðslunnar við kortlagningu uppgræðsluverkefna sinna á liðnum árum. Við
kortlagningu eru öll uppgrædd svæði ásamt svæðum í vinnslu dregin upp á
loftmynd og númeruð. Samhliða þessu er upplýsingar á borð við upphafsár,
lokaár, tegund aðgerða og landgerð skráð í þar til gert eyðublað. Þessar
upplýsingar eru í framhaldinu skráðar og teiknaðar í landupplýsingakerfi og
gagnagrunn þar sem haldið er utan um þær.
Ætlunin er að hver þátttakandi fái í framhaldinu útprentaða loftmynd með
svæðum sínum. Svæðin verða númeruð, flatarmál sýnt í hekturum og á myndinni
verður tafla sem geymir allar upplýsingar um viðkomandi svæði. Dæmi um slíka
mynd má sjá hér að neðan. Þessar upplýsingar ættu að gagnast þátttakendum við
að glöggva sig betur á umfangi og stærð svæða, áburðarþörf, skipulagningu
uppgræðsluaðgerða o.fl.
Dæmi um kortlagt uppgræðsluverkefni á ótilgreindri jörð. Svæðin eru númeruð
og á myndinni er tafla með nánari upplýsingum um svæðin.

