
24. Gróðurvernd 
Andrés Arnalds 

I aldanna rás hefur íslenska vistkerfið orðið fyrir miklum skakkaföllum. Ætla 
má að meta en 3 milljómr hektara lands hafi orðið örfoka frá landnámi og líklega 
hefur engin þjóð á jarðríki glatað jafn stórum hluta af upphaflegum gróðurlendum 
sínum á sögulegum tíma. Allstór hluti þess gróðurs sem eftir stendur er auk þess í 
óviðunandi ástandi. Enn stafar umhverfi okkar víða hætta af geigvænlegri gróður-
og jarðvegseyðingu sem óhikað má telja alvarlegasta umhverfisvandamálið hér á 
landi. 

Með fyrstu grein laga um landgræðslu er Landgræðslu ríkisins falið af stjórn-
völdum að koma í veg fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs og græða upp eydd og 
vangróin lönd. í lögum þessum, sem leggja þungar skyldur á herðar Landgræðsl-
unnar, er einnig kveðið á um að gróðureftirlit sé eitt af meginverkefnum 
stofnunarinnar. Landgræðslunni ber að fylgjast grannt með nýtingu gróðurs og 
vinna gegn ofbeit og hvers konar skemmdum á gróðurlendum. Hér á eftir verður 
gerð grein fyrir starfi Landgræðslunnar að gróðurverndarmálum. 

Gróður og jarðvegur 
Gróður og jarðvegur á íslandi er víða 

mjög viðkvæmur og hættara við eyðingu 
en þekkist í þeim löndum sem við 
berum okkur helst saman við. Til þess 
liggja margar ástæður. Jarðvegur á 
þurrlendi er yfirleitt gjóskublandinn og 
grófur og skortir svo til alveg leir og 
aðrar fíngerðar agnir til þess að binda 
hann. Gróðurinn og rótarkerfi hans 
gegna því mikilvægu hlutverki við að 
vernda jarðveginn og verja hann eyð-
ingu, en vatn og vindar ná auðveldlega 
yfirtökunum ef gróðurhulan veikist af 
einhverjum orsökum. 

Við þá stórfelldu jarðvegseyðingu 
sem hér hefur orðið frá því er land 
byggðist hefur víða allur jarðvegur horf-

ið og eftir stendur nakin jökulurðin. í 
greinum eftir Ólaf Arnalds, sem birtast í 
Náttúrufræðingnum 1988, er fjallað um 
jarðveg á örfoka landi og hugtök og 
markmið í uppgræðslu. Þar bendir 
Ólafur á að örfoka land er hér um margt 
einstakt miðað við önnur lönd. Fara 
verður til jaðars gróðurlendis á heim-
skautasvæðunum eða eyðimerkursvæða 
til að finna hliðstæður hvað varðar 
gróðurleysi og lágt innihald af lífrænum 
efnum í jarðveginum. Fræforði er lítill, 
umsetning lífrænna efna í jarðveginum 
hæg, lítið er af mikilvægum næringar-
efnum í yfirborðslögum örfoka lands og 
það einkennist af ofþornun. Þessir 
þættir, ásamt fleirum, leggjast á eitt við 
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Rannsóknir eru mikilvœgur þáttur í landgrœðslu. 
Hér er verið að setja upp tæki til að mæla áfok og 
uppblástur (á Mývatnsöræfum 1988). Ljósm. 
Hörður Sigurbjarnarson. 

að hamla endurheimt gróðurlendis á 
íslandi. Sjálfgræðsla lands getur af þess-
um sökum verið mjög hæg hér á landi. 
Aratugir geta liðið áður en örfoka land 
fer að gróa upp aftur og aldir eru síðan 
sum svæði, sem nú eru ógróin, urðu 
örfoka. Uppgræðsla með fræi og áburði 
getur einnig verið mjög erfið við þær 
aðstæður sem einkenna örfoka land 
víðast hvar. 

Sem betur fer eru mikil landflæmi 
enn gróðri vafin. Þau skipta verulegu 
máli fyrir skipulag landbúnaðarfram-
leiðslunnar. Stórauka þarf rannsóknir á 
nýtingu láglendisgróðurs til beitar því 
að í þeim felst möguleikinn á því að létta 
á viðkvæmum eða illa förnum afréttum í 
sumum héruðum. 

Skilgreiningaskortur á ýmsum sviðum 
hefur mjög háð umræðunni um landnýt-
ingarmál. Það á einnig við um jarðvegs-

eyðinguna og þá hafa margir einblínt á 
uppblásturinn. Hér á landi eru þrjár 
megintegundir jarðvegseyðingar af-
kastamestar ef litið er á landið í heild. 

Dílarof er það kallað þegar jarðvegur 
eyðist úr litlum sárum sem myndast 
hafa í gróðursvörðinn. Slík jarðvegs-
eyðing, sem er oft upphaf uppblásturs, 
er ótrúlega algeng en fæstir veita henni 
athygli. 

Mikið hefur eyðst vegna vatnsrofs 
sem er mjög algengt en oft lítill gaumur 
gefinn. Vatnsrofið opnar iðulega leiðina 
fyrir vindrofið. Erlendar rannsóknir 
hafa sýnt fram á að vatnsrof er mjög 
háð ástandi gróðurs og beitarálagi. 

Vindrof eða uppblástur er mest áber-
andi, einkum þegar rykmökkurinn 
byrgir sýn. Algengt er að menn veiti 
síður athygli öðrum tegundum jarðvegs-
eyðingar. 

Til að geta snúið vörn í sókn og 
endurheimt það sem hefur glatast er 
áríðandi að skilgreina orsakavaldana, 
það er þá þætti sem ráða mestu um 
ástand gróðurs og jarðvegs hér á landi. 
Lítum fyrst á eldvirkni og veðurfar. 

Tíð eldgos valda því að jarðvegur á 
þurrlendi er víðast hvar öskublandinn 
og grófur og hefur litla samloðunar-
eiginleika. Aðeins í fáum löndum í 
heiminum er að finna jafn rofgjarnan 
jarðveg og hér. Það þarf sterka og 
samfellda gróðurhulu til að verja þenn-
an viðkvæma jarðveg fyrir eyðingar-
mætti vatns og vinda. 

Veðurfarssveiflur hafa orðið miklar 
hér á landi alla tíð og þær hafa mikil 
áhrif á viðnámsþrótt planta. Mat á 
beitarþoli þarf því að miðast við þann 
bústofn sem landið getur borið í hörð-
um árum. Það má ekki miða við góðær-
ið. A Islandi er vindasamara en á flest-
um öðrum byggðum bólum. Hinir 
miklu og tíðu stormar valda líklega 
mestu um það hve hamslaus jarðvegs-
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Aðeins í örfáum löndum í heiminum er þurrlendisjarðvegur jafn rofgjarn og hér. 

eyðingin getur orðið ef gróðurhulan 
rofnar, einkum þegar bindieiginleikar 
jarðvegsins riðlast vegna frostþurrkun-
ar. 

Náttúruöflin eru ekki á okkar valdi. 
Af hinum mörgu samverkandi eyðing-
aröflum skipta hin margvíslegu áhrif bú-
setunnar því langsamlega mestu máli. 
Þeim ræður maðurinn og er í sjálfsvald 
sett að stemma stigu við gróður-
skemmdum af þeirra völdum. Landið er 
viðkvæmt fyrir beit, einkum sauðfjár og 
hrossa. Tjón getur einnig hlotist af 
umferð og mannvirkjagerð. Þá mætti 
einnig rifja upp skógarhögg og hrísrif 
forfeðranna, svo eitthvað sé nefnt. Þó 
að ekki megi gera of lítið úr þætti nátt-
úruaflanna þá má ekki gleyma því að 
mestallt landið er nytjað til beitar, og 
beitin er nú veigamesti áhrifavaldurinn 
sem er á færi mannsins að stjórna. 

Jarðvegseyðing verður oft í s tökkum í 
kjölfar áfalla. Nægir þar að minna á 
páskahretið mikla 1882 þegar fjöldi býla 

fór í eyði í Landsveit, á Rangárvöllum 
og víðar vegna sandfoks. Hæfni gróð-
ursins til að standa af sér áföllin er að 
langmestu leyti háð því hvert ástand 
hans er. Vegna hins einstæða samspils 
veðurfars, eldvirkni og beitaráhrifa, 
sem ríkir hér á landi, er meiri aðgátar 
þörf við beit búfjár en í nokkru öðru 
landi. Varfærni í landnýtingu er enn 
mikilvægari fyrir það hve torvelt er að 
endurheimta horfin landgæði hér á 
landi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að 
ástand gróðurs og breytingar á gróður-
fari almennt fara mjög eftir álagi beitar 
á landið. Af þeim sökum er markviss 
stjórn á beit langárangursríkasta leiðin 
til að vernda og efla gróður hér á landi 
og margfalt ódýrari en að reyna að bæta 
spjöll á gróðri eftir á. 

Markmið gróðurverndar 
Á undanförnum árum hefur verið 

ötullega starfað að landgræðslu- og 
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Samverkandi áhrif veðurfars, eldvirkni og búsetu eru einstœð á íslandi og því er meiri aðgátar þörf við 
landnýtingu en í nokkru öðru landi. 

gróðurverndarmálum og mikið áunnist. 
Umfangsmikið verkefni er þó framund-
an ef ekki er einungis miðað við að 
halda í horfinu heldur stefnt að land-
vinningum með uppgræðslu og gróður-
bótum, — að klæða landið á ný. Mark-
miðið hlýtur að vera að stöðva þá 
gróðureyðingu sem enn á sér stað, 
stækka gróðurríkið og gera landið blóm-
legra til búsetu. Varðveisla og endur-
heimt landgæða ætti að vera forgangs-
verkefni. Fjármunir hafa hins vegar 
verið af skornum skammti og allt of 
hægt gengur miðað við umfang þeirra 
vandamála sem við er að etja. En nú á 
tímum eiga Islendingar ekki að þurfa að 
sætta sig við þá tötrum klæddu ásýnd 
sem við blasir svo víða um land. 

Það er ekki sjálfgefið að við viljum 
eða getum endurheimt sams konar 
gróður og hér var við landnám. Það 
samrýmist ekki landnýtingarþörfum 
okkar nú nema að nokkru leyti. Einnig 

hefur frjósamt land víða orðið að nokk-
urs konar þurrkaeyðimörk vegna jarð-
vegseyðingarinnar og erfitt mun reynast 
að klæða það varanlegum gróðri að 
nýju. Því þarf að skilgreina hvernig við 
viljum nýta hvert einstakt svæði og 
hvers konar gróðurfar eigi að ríkja þar. 

„Þekktu óvin þinn", hljóðar fornt 
spakmæli. Til að sigra þarftu að vita 
eins mikið um óvininn og mögulegt er. 
Þannig hefst reyndar kynning á ná-
kvæmum kortum sem Ný-Sjálendingar 
hafa gefið út til að lýsa jarðvegseyðing-
unni í landi sínu. Aukin þekking á eðli, 
útbreiðslu og virkni jarðvegseyðingar, 
svo og hættu á jarðvegseyðingu vegna 
jarðvegs- og umhverfisþátta, er for-
senda þess að við getum sigrast á alvar-
legasta umhverfisvandamáli okkar. 
Þessi þáttur hefur ekki verið ræktur sem 
skyldi hér á landi. Við höfum einblínt á 
uppskeruna og nýtingu hennar við mat 
á hæfilegu beitarálagi, en í öðrum 
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lpndum er þróunin sú aö jarðvegs-
eyðing vegur öðrum þáttum þyngra við 
ákvarðanatöku. Við erum þó að fara 
inn á þessa braut. Þá geta komið upp 
kröfur um lokun illa farinna beitilanda, 
t .d. sumra afrétta á móbergssvæðinu, 
óháð uppskeru þeirra. 

Ástand landsins er ákaflega misjafnt 
frá einum stað til annars. Á þessu sviði 
háir okkur reyndar mjög skilgreiningar-
skortur sá sem einkennir umfjöllun um 
landnýtingarmál. Mat á ástandi er háð 
þeim forsendum sem lagðar eru til 
grundvallar, en þær hafa i r3.uninni 6kki 
verið nægjanlega vel skilgreindar. Auk 
þátta eins og ástands jarðvegs, upp-
skeru og gróðurskilyrða þyrfti m.a. að 
taka tillit til þess hvort við erum að 
meta gróðurinn til beitar, skjóls, prýði 
eða útivistar. 

Kröfur almennings um aðlaðandi 
gróður til útivistar fara vaxandi og virð-
ist augljóst að taka verður tillit til 
þeirra. Af þeim sökum getum við t.d. 
talað um ofbeit á ýmsum vinsælum 
stöðum ef féð heldur „ferðamanna-
gróðrinum" niðri. Þjóna ber þjóðinni 
allri og við þurfum að skilgreina betur 
landnot og markmið ef við eigum að 
geta farið að tala sama tungumálið í 
þessum efnum og hætt að deila um keis-
arans skegg. 

„Búskapur, sem gengi á dýrmœtasta 
kaþttal landsins; sjálfa gróðurmold-
ina, myndi\ jqðra við glæp gagnvari 
komandí kýnslððum, og ekki er 
þekkingarleysið lengur til afsökun-
ar". 

Sigurður Þórarinsson 1961. 

Áhrif beitar á gróður og jarðveg hafa 
mikið verið til umræðu á undanförnum 
árum. Margir eru farnir að átta sig á því 

Andrés Arnalds hóf störf árið 1982 sem fulltrúi 

landgrœðslusljóra og umsjónarmaður gróður-

verndar. 

að óhófleg beit getur valdið gróðurrýrn-
un og jarðvegseyðingu. Hins vegar 
vantar því miður mikið á að bændur geri 
sér almennt grein fyrir áhrifum beitar-
þunga og skipulags beitarinnar á afurðir 
og arðsemi í búrekstrinum. Þeim mun 
fleiri kindum sem beitt er á landið þeim 
mun minni beitargróður kemur í hlut 
hverrar skepnu. Fallþungi lamba 
minnkar að sama skapi, rétt eins og 
silungur er smár í ofsetnum vötnum. 
Fjölmargar tilraunir með beit sauðfjár í 
úthaga og á ræktað land, bæði hér á 
landi og erlendis, staðfesta hin nei-
kvæðu áhrif of mikillar fjölgunar búfjár 
í haga á afurðir. Á sama hátt er arður af 
búrekstrinum, eða vinnulaun bóndans, 
algerlega háður fjölda í högum og álagi 
beitarinnar á gróðurinn. Ljóst er að við 
þær aðstæður sem nú ríkja í sauðfjár-
ræktinni vegna takmarkana á fullvirðis-
rétti hlýtur að vera æskilegt að ná 
hámarksarði af hverri kind sem beitt er 
á landið. Það er því aðeins hægt að 
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beitarálagið sé innan hóflegra marka. 
Það má því með sanni segja að í þes'sum 
efnum fari saman hagsmunir gróðurs-
ins, búfjárins og bóndans og vel skipu-
lagður og arðsamur búskapur sé besta 
gróðurverndin. 

Gróðureftirlit Landgræðslu 
ríkisins 

Starf Landgræðslunnar að gróður-
verndarmálum hefur frá upphafi eink-
um tengst landbúnaðinum, enda er beit 
búfjár sá af þeim þáttum sem við getum 
stjórnað sem mest áhrif hefur á gróður 
landsins. Gróðurskemmdir af manna-
völdum geta þó einnig hlotist af mann-
virkjagerð og akstri utan vega. Nýjasta 
vandamálið af þessu tagi er fjórhjólafár-
ið sem greip ýmsa landsmenn um tíma 
en af gáleysislegum akstri þessara tor-
færutækja urðu miklar skemmdir á 
gróðri. Það er erfiðleikum bundið að 
græða upp aftur það sem tapast. 

Fara má margar leiðir til að ná betri 
stjórn á þeirri miklu en viðkvæmu auð-
lind sem beitilöndin eru. Almennt talað 
eru áhrif beitar á gróður í beinu sam-
hengi við fjölda búfjár á beit og lengd 
beitartíma, en einnig skiptir verulegu 
máli hvenær beit hefst að vori og hve-
nær henni lýkur að hausti. Hér á eftir 
verður gerð grein fyrir höfuðmarkmið-
um gróðureftirlits Landgræðslunnar við 
stjórn á nýtingu beitilanda og hvaða 
áhrif hinar ýmsu leiðir hafa á gróður og 
búrekstur. 

Ein meginforsenda fyrir árangri í 
landgræðslu og gróðurvernd er að bú-
fjárbeit verði innan þeirra marka sem 
beitarþol og ástand gróðurs leyfir. Yfir-
leitt eru vandamál af þessum toga eink-
um bundin einstökum jörðum, en oft er 
þó um heil svæði að ræða, t.d. afrétti 
sem sumir hverjir eru ofsetnir. Ein 
leiðin til úrbóta er að koma á ítölu í 

beitilönd, en hún grundvallast meðal 
annars á rannsóknum á beitarþoli og 
ástandi gróðurs og jarðvegs. Slíkar 
rannsóknir eru gerðar af Gróðurnýting-
ardeild Rannsóknastofnunar landbún-
aðarins, sem Landgræðslan hefur víð-
tækt samstarf við. I lögum um afrétt-
armálefni, fjallskil og fleira frá 1969 eru 
ákvæði sem heimila gerð ítölu í afrétti 
og heimalönd fyrir heilar sýslur, einstök 
sveitarfélög og hreppshluta eða ein-
stakar jarðir. í tölu hefur enn sem kom-
ið er aðeins verið komið á fyrir 6 afrétti 
3g allar jarðir í tveimur hreppum. Þörf 
er á að endurskoða sumar þessara ítölu-
gerða vegna hugsanlegs ofmats á beitar-
þoli. 

Styrr . hefur staðið um sumar ítölu-
gerðanna sem er í sjálfu sér ekki óeðli-
legt. Með ítölu er verið að ákvarða 
sóknarþunga í beitilönd, líkt og gert er 
með kvótaskiptingu afla í sjávarútvegi. 
Þarna geta því rekist á stundarhagsmun-
ir þeirra sem nýta beitilöndin annars 
vegar og svo verndun auðlindarinnar og 
framtíðarhagsmunir bænda og þjóðar-
innar allrar hins vegar. í sjávarútvegin-
um stóð mikill styrr um kvótann og 
aðrar stjórnunaraðgerðir til verndar 
fiskistofnunum á sínum tíma. Nú eru 
allir hins vegar sammála um að slíkar 
aðgerðir hafi verið nauðsynlegar. Þær 
hafi forðað fiskistofnum frá hruni og 
muni auka arðsemi atvinnugreinarinnar 
þegar fram í sækir. Nákvæmlega sömu 
lögmál gilda um nýtingu beitilanda þótt 
erfiðar hafi gengið að vekja skilning 
bænda á nauðsyn beitarstjórnunar. 

Gerð ftölu hefur ekki reynst einhlít 
leið til að vernda gróður því að beitar-
þol og álag beitar á gróður er mjög háð 
búskaparlagi manna og aðstöðu til að 
hafa stjórn á beitinni. Gerð ítölu er 
einnig flókin og tímafrek og árangur 
með tilliti til gróðurverndar er háður 
vilja sveitarstjórna til að framfylgja ítöl-
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unni. Af þessum sökum er vænlegra að 
leita eftir frjálsu samkomulagi við 
bændur um að fækka fé eða hrossum 
eða draga úr beitarálagi á annan hátt , 
með aukinni ræktun eða betri stjórn 
beitarinnar, á jörðum eða svæðum þar 
sem gróður og jarðvegur er viðkvæmur 
eða grunur leikur á ofbeit. Sauðfé virð-
ist þurfa að fækka talsvert á næstu árum 
vegna markaðsaðstæðna. Mikilvægt er 
að sem allra mest tillit verði tekið til 
æskilegrar landnýtingar við þá fækkun 
því gróðurinn er ein verðmætasta auð-
lind landsins. 

Heimildir til ítölugerðar í núgildandi 
löggjöf eru þungar í vöfum. Heimild til 
t ímabundinna takmarkana á beit, sem 
samsvara skyndilokun fiskimiða í sjáv-
arútveginum, var hins vegar bætt inn í 
löggjöf um landgræðslu 1982. Þessi 
heimild auðveldar mjög aðgerðir til að 
vernda gróður og hefur verið beitt 
nokkrum sinnum á þann hátt að Land-
búnaðarráðuneytið hefur auglýst tíma-
bundnar takmarkanir á beit á tilteknum 
afréttarlöndum. Þessari heimild til 
skynditakmarkana má einnig beita í 
sambandi við heimalönd sem sums stað-
ar liggja undir skemmdum vegna ör-
traðar. 

Hrossum hefur fjölgað mjög á undan-
förnum árum og ástand hrossahaga er 
víða orðið mikið áhyggjuefni. Vegna 
þunga síns, hvassra hófbrúna og fram-
stæðrar tannstöðu geta hrossin valdið 
meiri og skjótari skaða á gróðri en 
nokkur önnur búfjártegund. Gera má 
ráð fyrir að hross nýti úthagann nú 
orðið meira en sauðfé ef vetrarbeit er 
meðtalin. Gróðurskemmdir vegna 
harkalegrar hrossabeitar fara vaxandi á 
sístækkandi svæði út frá helstu þéttbýlis-
stöðunum og einnig í sumum hrossflestu 
sveitunum. Því miður hefur reynst ákaf-
lega erfitt að ná tökum á nýtingu 
hrossahaga. Landgræðslan mun vinna í 

Gróðurverndarnefndir starfa í óllum sýslum og 
kaupstöðum landsins og hafa unnið ómetanlegt 
gagn (hluti Gróðurverndarnefndar Austur-Húna-
vatnssýslu sumarið 1986). 

vaxandi mæli að stöðvun skemmda 
vegna óhóflegrar hrossabeitar í framtíð-
inni og beita þá heimildum til skyndiað-
gerða ef ekki tekst að ná fram þeim 
viðhorfsbreytingum til bættrar landnýt-
ingar sem til þarf. 

Samkvæmt lögum hefur Landgræðsl-
an yfirumsjón með gróðureftirliti og 
verndun gróðurs. Landgræðslunni til 
aðstoðar eru svo gróðurverndarnefndir 
sem eiga samkvæmt landgræðslulögun-
um að starfa í öllum sýslum landsins. 
Þeim er ætlað að vera nokkurs konar 
tengiiiðir milli heimaaðila og Land-
græðslu ríkisins. Með breytingu sem 
gerð var á lögunum 1982 er einnig 
kveðið á um að slíkar nefndir skuli 
starfa í öllum kaupstöðum landsins. 
Sýslunefndir og bæjarstjórnir kjósa 
nefndirnar til fjögurra ára í senn. Gróð-
urverndarnefndum er ætlað nokkuð vítt 
hlutverk og eiga m.a. í samvinnu við 
landnýtingarráðunauta Búnaðarfélags 
íslands að fylgjast með notkun afrétta 
og heimalanda í viðkomandi sýslu, vera 
ráðgefandi fyrir stjórnendur fjallskila-
mála um notkun og meðferð beitilanda 
og aðstoða Landgræðslu ríkisins við 
verndun og eflingu gróðurs. Náið sam-
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ráöunaulur Búnaðurfélags fslands frá 1977. 

starf við héraösráöunauta er einnig 
mikilvægt því samkvæmt lögum er þeim 
einnig skylt að fylgjast með ástandi og 
nýtingu gróðurs. Fjölmargir ráðunautar 
hafa unniö ómetanlegt starf í gróður-
verndarnefndum og meö starfsmönnum 
Landgræöslunnar á undanförnum 
árum. Sumar gróöurverndarnefndirnar 
hafa unnið ötullega að því að koma 
meðferð og nýtingu afréttarlanda í betra 
horf og orðið þar til ómetanlegs gagns, 
en aðrar hafa verið lítt virkar. A hinn 
bóginn er lagalegt valdsvið nefndanna 
mjög takmarkaö, t.d. þegar tiimælum 
þeirra er ekki hlýtt um upprekstrartíma 
á afrétt. 

Ein meginástæðan fyrir því hve 
nefndirnar hafa verið misvirkar er aö 
Landgræðslan hafði lengi vel ekki 
mannafla til að sinna þeim nægjanlega. 
Úr þessu var bætt með samþykkt þings-
ályktunar um landgræöslu- og land-
verndaráætlun fyrir árin 1982—1986 er 
Landgræðslan fékk í fyrsta sinn heimild 

til að ráða sérstakan fulltrúa til að vinna 
að gróðurvernd og gróðureftírliti. Er nú 
unnið að því að koma starfsemi gróður-
verndarnefndanna í betra horf. 

Sveitarstjórnir og stjórnir fjallskila-
deilda hafa einnig skyldum að gegna við 
verndun gróðurs. Þeim ber að fylgjast 
með ástandi afrétta og heimalanda og 
hafa um það samráð við gróðurverndar-
nefnd viðkomandi sýslu og Land-
græðslu ríkisins. í lögum um afréttar-
málefni, fjallskil o.fl. frá 1969 er greint 
frá því til hvaða aðgerða stjórnir fjall-
skiladeilda megi grípa ef verndunarað-
gerða er þörf. 

Árangur af starfi gróðurverndar-
nefndanna hefur að miklu leyti byggst á 
góðu samstarfi við þá aðila sem stjórna 
fjallskilamálum þar eð ákvörðunarvald-
ið er að mestu í þeirra höndum. Svo vel 
vili til að flestar leiðir sem farnar eru til 
að bæta meðferð á gróðri hafa í för með 
sér aukna hagkvæmni í búrekstrinum, 
a.m.k. ef til lengri tíma er litið. Það má 
því að vissu leyti líta á nefndirnar sem 
ráðgjafa um beitarstjórnarmál sem hafi 
hóflega nýtingu gróðurs og aukna arð-
semi að leiðarljósi. 

Meðal þeirra verkefna sem gróður-
verndarnefndirnar hafa hvað mest sinnt 
er að koma betri skipan á upprekstrar-
tíma sauðfjár á afrétt á vorin. Miklu 
máli skiptir að beit sé ekki hafin of 
snemma vors. í samræmi við það hefja 
bændur yfirleitt ekki beit á tún fyrr en 
spretta er komin vel á veg. Þetta lögmál 
á einnig við um úthaga og þá ekki síst 
um gróður á afréttum þar sem vaxtar-
tími er stuttur og spretta lítil. 

Plöntur eyða stórum hluta forðanær-
ingar sinnar í að koma upp sprota að 
vori. Ef nálin er bitin áður en forðinn 
hefur náð að endurnýjast missir plantan 
þrótt. Lostætar plöntur verða undir í 
hinni eilífu samkeppni sem er á milli 
plantna um rými og aðra vaxtarþætti. 
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Við þetta eykst hlutfall lélegra beitar-
plantna í gróðurhulunni. Ótímabær vor-
beit getur einnig leitt til þess að gróður-
inn nái sér aldrei á strik og hann verði 
bitinn nokkurn veginn jafnóðum og 
hann vex. Við það minnkar beitarþol og 
afurðir skerðast. 

Viðhorf til upprekstrart íma á afrétti 
eru ákaflega misjöfn frá einni sveit til 
annarrar . Víða á Suður- og Vesturlandi 
hvarflar ekki að bændum að fara með fé 
á fjall fyrr en í júlí og bændur vilja 
hleypa fénu á vel gróna jörð. Sums 
staðar annars staðar er hins vegar knúið 
mjög á um það að hefja beit á afrétti 
sem fyrst á vorin og þá oft löngu áður en 
gróður er tilbúinn til að mæta beitar-
álaginu. Fátt fer jafn illa með gróður, 
auk þess sem mikið afurðatjón getur 
hlotist af ót ímabærum upprekstri. Yfir-
leitt er um að kenna þekkingarleysi á 
vistfræðilegum lögmálum, en þó ef til 
vill fyrst og fremst skorti á góðri að-
stöðu til að halda fé í heimahögum. 
Mikið hefur samt áunnist í þessum efn-
um á síðustu árum. 

Ein auðveldasta leiðin til að minnka 
álag á beitilönd er að stytta beitar-
tímann. Láta mun nærri að beitarþungi 
á afréttum tvöfaldist frá upphafi beitar-
tíma á afréttum til loka. Er það vegna 
þess hve Iömbin taka mikið til sín þegar 
kemur fram á sumarið. Beitarálagið 
eykst enn meir fyrir það hve fljótt 
gengur á gróður þegar dregur úr 
sprettu. Nauðsynlegt er að visst lág-
mark gróðurs sé skilið eftir að hausti og 
plantan þarf frið til að safna forðanær-
ingu í ræturnar til að tóra af veturinn og 
koma upp nýjum sprota að vori. 

A undanförnum árum hefur Land-
græðslan unnið mikið að því í samvinnu 
við Búnaðarfélag íslands og fleiri aðila 
að fá því framgengt að neðsti hluti 
afrétta sé smalaður aukalega nokkru 
fyrir göngur og eins að göngum verði 

flýtt sem víðast. Vikustytting beitartíma 
að hausti á afrétti sem nýttur er í 10 
vikur gæti samsvarað allt að 20% fækk-
un beitardaga á afréttinum ef miðað er 
við beitarálag. Ýmislegt bendir einnig 
til að arðsemi í sauðfjárræktinni gæti 
aukist ef féð er tekið fyrr af fjalli. Til 
mikils er því að vinna ef unnt er að 
stytta beitartímann á afréttum og öðru 
viðkvæmu landi. 

Horft til framtíðar 
Allvel hefur miðað í gróðurverndar-

og uppgræðslumálum á síðustu árum, 
en þó er ástandið ennþá óviðunandi 
víða um land. Hin mikla uppbygging 
sem átti sér stað í landbúnaðinum á 
síðasta áratug tók lítið sem ekkert mið 
af landkostum. Af þeim sökum er fleira 
sauðfé á mörgum jörðum en þær bera 
og einnig í mörgum af þeim sameigin-
legu beitilöndum þar sem gróður er rýr 
eða jarðvegi hætt við að eyðast. Gróð-
urskemmdir vegna harkalegrar hrossa-
beitar fara einnig vaxandi, bæði í 
sumum hrossflestu sveitunum og á sí-
stækkandi svæði út frá mörgum þétt-
býlisstöðum. 
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Stjórn á beit er að aukast og stefnt er að því að haga landbúnaði í betra samræmi við landgæði. Ljósm. 
Sigurður Sigmundsson. 

Á heilsugæslusviðinu gildir það sjón-
armið að „forvarnarstarfið sé lækningu 
betra". Nákvæmlega sömu lögmál gilda 
um gróðurinn. Erfiðleikarnir við endur-
heimt glataðra landgæða eru það miklir 
að kappkosta verður að varðveita og 
efla þann gróður sem ekki hefur orðið 
eyðingunni að bráð í aldanna rás. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir og aðstoð við 
náttúruna sjálfa eru tvímælalaust ódýr-
ustu og árangursríkustu gróðurverndar-
og landgræðsluleiðirnar þegar til lengd-
ar lætur. í því felst m.a. að stilla álagi 
beitar í hóf og skipuleggja og stjórna 
beitinni í samræmi við þarfir gróðursins. 

I stefnuyfirlýsingu núverandi ríkis-
stjórnar kemur fram eindreginn vilji til 
að efla landgræðslu, skógrækt og gróð-
urvernd. Það er síðan í höndum land-
búnaðarráðuneytisins að fylgja eftir 
stefnu stjórnvalda, m.a. með mótun og 
framkvæmd landbúnaðarstefnunnar. 
Mikilvægt er að vel takist til því að með 

pólitískum ákvörðunum, grundvölluð-
um á vísindalegri þekkingu og óskum 
þjóðarinnar um ástand og nýtingu 
landsins, er unnt að hafa meiri áhrif á 
framgang þessara mála en með nokkru 
öðru móti . Þannig má t.d. hugsa sér að 
á samdrát tar t ímum reyni stjórnvöld að 
draga markvisst úr sauðfjárbúskap á 
svæðum þar sem jarðvegur hefur litla 
samloðunareiginleika vegna mikils 
öskuinnihalds eða jarðvegseyðing er 
yfir einhverjum tilteknum mörkum. 

Landgræðsla ríkisins er stærsti fram-
kvæmdaaðilinn á sviði gróðurverndar 
og uppgræðslu. Arangur af starfinu 
grundvallast á þekkingu sem aflað er 
með rannsóknum og reynslu, en ekki 
síður viðhorfum ráðunauta , búnaðar-
skóla og bænda til landnýtingarmála. 
Mestallt landið er nýtt til beitar og því 
halda þessir aðilar að vissu leyti um 
lykilinn að bættri landnýtingu. Samstarf 
við þá hefur undantekningarlítið verið 
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Hekla. Avallt má búast við áföllum í landgrœðslustarfi, t.d. veðurfarssveiflum og eldgosum. 

mjög gott en þó er þörf á að efla það 
enn frekar, svo og útgáfu kynningarefn-
is um landnýtingarmál. 

Það er ljóst að landnýting á fslandi 
mun breytast mjög mikið á allra næstu 
árum. Til þess liggja margar ástæður. 
Sauðfé fer óðum fækkandi vegna mark-
aðsaðstæðna. Hrossum fer hins vegar 
fjölgandi án tillits til markaðs. Viðhorf 
til landnýtingar, sem hafa að sumu leyti 
verið áratugum á eftir því sem gerist í 
öðrum löndum, t.d. Bandaríkjunum, 
eru að breytast. Um það vitnar m.a. hin 
háværa umræða sem orðið hefur undan-
farið um gróðureyðinguna og almenn-
ingur setur fram vaxandi kröfur um úr-
bætur. Til að ná viðunandi árangri í 
eflingu landgæða þarf að vinna mark-
vissara en nú er gert að ákveðnum 
markmiðum á hverjum stað. Þannig 
þarf t.d. að meta hvort æskilegt gróð-
urfar tiltekinna svæða skuli miðast við 
beitarnýtingu, ferðamennsku, útivist 
o.s.frv. 

Sauðfjárbændur leggja áherslu 
á að gott samstarf verði milli bœnda 
og þeirra stofnana sem hafa með 
gróðitrmat og landnýtingu að gera. " 

Alyktun aðalfundar Samtaka 
sauðfjárbœnda 1987. 

Meðal bænda, sem í raun ráða mestu 
um meðferð landsins og þar með ástand 
gróðurs, eru viðhorf og aðstæður einnig 
að breytast. Samtök sauðfjárbænda 
samþykktu sumarið 1987 ályktun um að 
reyna að laga sauðfjárframleiðsluna að 
landkostum og Stéttarsamband bænda 
samþykkti þá um haustið tímamóta-
ályktun um að búa í sátt við landið. 
Reglugerð landbúnaðarráðherra frá 
haustinu 1987 er einnig spor í rétta átt. 
Skipting landsins í framleiðslusvæði, 
sem þar kemur fram, fellur mjög að 
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þörf fyrir verndun gróðurs vegna 
veikrar jarðvegsgerðar. Beitarhættir 
eru að breytast, augu bænda eru að 
byrja að opnast fyrir því að skipan 
sumarbeitar sauðfjár er veikasti hlekk-
urinn í framleiðslukeðjunni. Leiðir til 
að auka arðsemina fela flestar í sér 
aukna gróðurvernd. Stjórn á beit mun 
því stóraukast á næstu árum og samnýt-
ing verst förnu afréttarlandanna til 
beitar mun þá heyra sögunni til. Ástæða 
er til að ætla að aukið fjármagn verði 
veitt úr ríkissjóði til landgræðslu á næstu 

árum, auk þess muni almenningur og 
fyrirtæki sýna vilja sinn í verki með 
vaxandi fjárframlögum og vinnufram-
taki. 

Með nýjum plöntutegundum, reynslu 
og þekkingu fjölgar aðferðum til land-
græðslu, og með markvissu samspili 
rannsókna, beitarstjórnar og upp-
græðsluframkvæmda eru allar horfur á 
að núlifandi kynslóð geti skilað afkom-
endum sínum landinu grónara og kosta-
ríkara en það hefur verið um aldalangt 
skeið. 
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