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Verkefnið bændur græða landið er samstarfsverkefni bænda og
Landgræðslunnar og er meginmarkmið þess að stöðva rof og
klæða land gróðri. Árið 2009 voru skráðir þátttakendur 634 en
voru 643 árið 2008 og hafði því fækkað um 9 milli ára. Virkir
þátttakendur voru hlutfallslega færri en mörg ár á undan og má
rekja þessar breytingar til þrenginga í efnahag landsmanna og
hækkaðs áburðar– og aðfangaverðs. Þátttakendur í verkefninu
dreifðu sumarið 2009 1.182 tonnum áburðar og sáðu 9.843 kg
fræs á um 5.900 hektara lands (áætlað).
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Uppgræðsluverkefnið BGL
Allt frá árinu 1990 hefur Landgræðsla ríkisins átt í samstarfi við og leiðbeint bændum og öðrum
landeigendum um uppgræðslu í heimalöndum þeirra í verkefninu „Bændur græða landið“ (BGL).
Til þess að geta tekið þátt þurfa landeigendur að undirgangast skilyrði sem Landgræðslan setur um
að landið sé lítið gróið eða ógróið og að beitarálag sé hóflegt. Starfsmenn Landgræðslu ríkisins sjá
síðan um faglega ráðgjöf og eftirlit með verkefnum allt þar til þeim telst formlega lokið.
Landgræðslan greiðir einnig þátttakendum í verkefninu sem nemur um 85% kostnaðar vegna
áburðarkaupa og lætur þeim í té grasfræ þar sem þess er talin þörf.
Erfitt ár að baki
Það þarf ekki að fjölyrða um þær breytingar sem orðið hafa á landshögum á síðastliðnu rúmu ári.
Hækkanir hafa orðið á flestum sviðum og þar á meðal á þeim aðföngum sem mestu skipta í
uppgræðsluverkefni á borð við BGL. Áburður hækkaði töluvert frá árinu 2008 og síðla vetrar ríkti
ákveðin óvissa með fyrirkomulag styrkja til áburðarkaupa þar sem að áburðarverð fékkst seint
uppgefið. Lendingin var þó sú að styrkur var ákveðinn sem 85% hlutfall af meðalverði nokkurra
landgræðsluáburðartegunda, eða kr. 51.500 á tonnið. Styrkupphæð árið 2008 var kr. 42.500 og árið
2007 var hún kr. 22.500. Styrkhlutfallið var það sama og árið 2008, en kostnaður bænda sem og
Landgræðslunnar hækkaði eftir sem áður í krónum talið vegna áburðarverðshækkana. Reynt hefur
verið að halda endurgreiðsluhlutfallinu svipuðu frá upphafi verkefnisins, eða um 85% af
heildarverði áburðar.
Aðgerðir til hagræðingar
Leitað var ýmissa leiða til að lækka kostnað við verkefnið. Fyrst má nefna frestun á stækkun
verkefna hjá þátttakendum, en alls var magnaukningu á styrkhæfum áburði frestað hjá 40
þátttakendum, um alls 30 tonn. Greiddur styrkur til þátttakenda miðaðist því við sama
áburðarmagn og árið 2008 og er þetta annað árið sem stækkun einstakra verkefna er frestað.
Einnig var ákveðið að draga nokkuð úr tíðni heimsókna þannig að ekki væru allir þátttakendur
heimsóttir árlega, en haft samband símleiðis ef ekki væri um heimsókn að ræða hjá viðkomandi.
Samstarfssamningi við Skjólskóga á Vestfjörðum um umsjón BGL verkefna á
Vestfjarðarkjálkanum var sagt upp. Tóku starfsmenn héraðsseturs á Hvanneyri við því starfi.
Kortlagning uppgræðslusvæða í BGL
Unnið er að því að kortleggja uppgræðslusvæði þátttakenda í BGL og heldur sú vinna áfram. Í
kortlagningarvinnunni er farið á vettvang með þátttakanda og uppgræðslusvæðin dregin inn á
loftmynd auk þess sem skráðar eru upplýsingar um aðgerðir á viðkomandi svæðum. Þessar
upplýsingar eru síðan færðar inn í landupplýsingagrunn Landgræðslunnar. Með kortlagningunni
mun fást skýrari mynd af umfangi verkefnisins, sem hingað til hefur verið áætluð út frá
áburðarnotkun. Búið er að kortleggja uppgræðslur hjá tæplega 300 af virkum þátttakendum
verkefnisins. Verður þessari vinnu haldið áfram en henni er sinnt meðfram hefðbundnum
heimsóknum til þátttakenda.
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Þátttaka og framkvæmdir ársins 2009
Framkvæmd verkefnisins „Bændur græða landið“ sumarið 2009 var með nokkuð hefðbundnu
sniði. Áætlað var að þátttakendur myndu bera á 1.390 tonn af áburði og dreifa 10,7 tonnum af fræi.
Að loknu uppgjöri kom í ljós að borin voru á 1.182 tonn áburðar og 9.843 kg dreift af fræi. Þetta er
nokkur samdráttur á dreifðu áburðarmagni ef miðað er við s.l. þrjú ár. Hver virkur þátttakandi
dreifði að meðaltali 2,2 tonnum áburðar og 18 kg af fræi sem er lítilsháttar aukning frá fyrra ári.
Að loknu uppgjöri á þátttöku ársins 2009 kemur í ljós að skráðir þátttakendur í verkefninu eru 634
sem er fækkun um 9 frá fyrra ári þegar 643 voru skráðir í verkefnið. Virkir þátttakendur á árinu
voru 549 en 85 sátu hjá, en árið 2008 sátu 56 af 643 skráðum þátttakendum hjá.
Virkir þátttakendur
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Egilsstaðir
Samtals

Í töflunni kemur fram fjöldi þátttakenda eftir héraðssetrum árið 2009, dreift áburðar- og fræmagn auk
meðaltala. Þátttakendur sem áður heyrðu undir aflögð héraðssetur í Árnesi og á Kirkjubæjarklaustri eru nú
undir Gunnarsholti.

Á súluritinu hér til hliðar
45%
má sjá að hlutfallslegur 40%
fjöldi þátttakenda eftir 35%
30%
héraðssetrum auk áburðar– 25%
Virkir þátttakendur
og frænotkunar. Hlutföllin 20%
Áburður
eru sambærileg við síðustu 15%
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Fræ
ár. Efnisnotkunin er misjöfn
5%
0%
milli landshluta sem að
líkindum má rekja til
mismunandi aðstæðna.
Frænotkun er t.a.m. áberandi
lítil á héraðssetrinu á Súluritið sýnir hlutfallslegan fjölda þátttakenda eftir héraðssetrum auk
áburðar– og frænotkunar.
Hvanneyri. Þetta má rekja til
þess að þar er einkum verið að fást við stöðuga mela sem hafa að geyma strjálan gróður sem tekur
vel við áburðargjöf og þéttir sig í kjölfarið. Einnig kann að vera að einhver áherslumunur sé á
þeirri aðferðafræði sem lagt er upp með á héraðssetrunum hvað frænotkun varðar.
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Á kökuritinu hér til hliðar sést hlutfallsleg
skipting þátttakenda milli landshluta. Skiptingin
er svipuð og undanfarin ár og segja má að
þátttakendur dreifist nokkuð jafnt milli
landshluta, en fæstir eru þeir þó á Austurlandi.
Flestir þátttakendur heyra undir héraðssetrið á
Hvanneyri. Uppgræðsluverkefni á starfssvæði
setursins, sem nær til Vesturlands og Vestfjarða,
fara svo að segja öll fram á heimalöndum bænda
í gegnum BGL, en á öðrum svæðum er þátttaka
bænda meiri í öðrum landgræðsluverkefnum auk
BGL. Á starfssvæði héraðssetursins á Hvanneyri
fjölgaði þátttakendum lítillega frá 2008, en
þátttakendum á öðrum svæðum fækkaði.
Næstu tvö kökurit sýna hlutfallslega skiptingu á
áburðar– og frænotkun eftir héraðssetrum. Þessi
skipting er svipuð og árið 2008. Mest er áburðar
– og frænotkun hjá þátttakendum sem heyra
undir héraðssetrið á Húsavík og er það í
samræmi við eðli og umfang verkefna þar sem
víða eru unnin við erfiðar aðstæður á óstöðugu
landi.

Virkir þátttakendur (%) í BGL árið 2009 eftir
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Þróun verkefnisins undanfarin ár
Áburðarnotkun þátttakenda í BGL hefur aukist jafnt og þétt á liðnum árum, eða úr um 900 tonnum
árið 2000 í um 1.250 tonn árið 2008. Nú horfir svo við að áburðarnotkun hefur dregist saman um
64 tonn milli ára og er það í samræmi við minni þátttöku. Ef miðað er við að hvert áburðartonn
dugi til dreifingar á 5 hektara lands, má ætla að nú séu um 5.900 hektarar í uppgræðslu hjá
þátttakendum í verkefninu. Með áframhaldandi kortlagningu verkefnisins ætti raunflatarmál
aðgerða að skýrast betur og nákvæmari tölur að fást.

Áburðarnotkun (t) í BGL verkefninu árin 20002009
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Áburðarnotkun (t) í BGL verkefninu árin 2000-2009

Fróðlegt er að bera saman
meðaláburðarnotkun þátttakenda í BGL á landsvísu og
meðalfrænotkun. Frá árinu 2000 hefur áburðarnotkun aukist úr 1,9 tonni á hvern þátttakanda í 2,2
tonn, en á móti hefur frænotkun minnkað úr 23 kílóum í 18 á sama tímabili. Þetta má e.t.v. rekja til
þess að eftir því sem umfang verkefna hjá einstökum þátttakendum eykst, þá eykst áburðarþörfin
en á móti minnkar fræþörfin þar sem meira er um viðhald eldri svæða en hlutfallslega minna verið
að sá í ný svæði. Einnig má vera að frænotkun hafi minnkað að fenginni reynslu um að fræþörf
melasvæða er víða ekki eins mikil og ætla mætti.
Áburðarnotkun (t) á þátttakanda og frænotkun (kg) á
þátttakanda í BGL árin 2000-2009
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Áburðarnotkun (t) á þátttakanda samanborið við frænotkun (kg) árin 20002009
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Um árabil hefur verið hæg en stígandi aukning á fjölda virkra þátttakenda í BGL. Nam aukningin
milli áranna 2000-2009 um 100 virkum þátttakendum. Sumarið 2009 varð nokkur breyting á, því
að í fyrsta sinn um árabil fækkaði virkum þátttakendum, eða um 38 (upplýsingar um þátttakendur
sem sátu hjá árin 2000-2002 liggja ekki fyrir).
Fjöldi virkra þátttakanda á ári og þeirra sem ekki tóku
þátt það árið í BGL verkefninu árin 2000-2009
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Útlagður kostnaður vegna BGL verkefnisins árið 2009
Eftirfarandi tafla sýnir uppgjör vegna kostnaðar við BGL verkefnið árið 2009.
Styrkir til bænda
Fræ og flutningur

62.383.920
4.572.705

Launakostnaður
Akstur starfsmanna Landgræðslunnar
Verktakar
Fæði, dvalarkostn o.fl
Hugbúnaðargerð
Auglýsingar og prentun
Kostnaður á héraðssetrum
Umsjón, bókhald o.fl
Samtals

4.162.688
2.177.272
510.774
250.000
800.000
113.703
2.400.000
5.802.830
83.173.892

Mikilvægt verkefni
Uppgræðsluverkefnið BGL er grundvöllur öflugs og náins samstarfs bænda um land allt og
Landgræðslunnar. Leiða má sterk rök að því að árangur af verkefninu sé mun meiri en ætla mætti
miðað við þann kostnað sem Landgræðslan leggur í verkefnið, þar sem mótframlag bænda í formi
eigin vinnu, vélavinnu, lífræns áburðar o.fl.er stór hluti kostnaðar við verkefnið. Bændur græða
landið er því mjög hagkvæmt verkefni, bæði fyrir bændur, Landgræðsluna og síðast en ekki síst
landið sjálft. Tengslamyndunin sem verkefnið skapar, er ekki síður mikilvæg og með henni
miðlast þekking á báða bóga. Útlit er fyrir að sá kostnaður sem fellur á bændur og landeigendur
vegna þessa verkefnis sé farin að hafa neikvæð áhrif á þátttöku þeirra í verkefninu, og því mjög
brýnt að reyna að lágmarka þann skaða sem efnahagsástandið kann að valda því. Á tímum aðhalds
í rekstri ríkisstofnana er brýnt að skerða verkefnið sem allra minnst svo afrakstur þess glatist ekki;
hvorki sá vistfræðilegi né sá samfélagslegi.
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