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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 2011 voru 656 skráðir þátttakendur en þeim hefur fjölgað um 16 á
milli ára. Virkir þátttakendur voru hlutfallslega færri en undanfarin ár eða 514.
Sumarið 2011 dreifðu þátttakendur 1.159,8 tonnum af áburði og sáðu 8.584 kg
af fræi.
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Undirskrift verkefnisstjóra

Bændur græða landið
Allt frá árinu 1990 hefur Landgræðsla ríkisins haft samstarf 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.

Styrkir
Síðustu ár hefur Landgræðsla ríkisins þurft að mæta þeim gríðarlegu hækkunum sem hafa orðið á
áburðarverði. Mjög mikil hækkun varð á áburðarverði árið 2008 og hækkaði styrkupphæðin þá á
milli ára u.þ.b. 50%. Árið 2011 var styrkupphæðin 63.300 kr. á tonn en var 55.700 árið 2010.
Styrkurinn stendur straum af um 85% áburðarverðs en miðað er við meðalverð nokkurra
tvígildra áburðartegunda þegar styrkupphæðin er ákveðin.

Kortlagning
Kortlagning uppgræðslusvæða þátttakenda í BGL hófst með markvissum hætti árið 2010. Áður
hafði kortlagningu landgræðslusvæða innan BGL verkefnisins ekki verið sinnt með sama hætti en
þó var þetta misjafnt milli héraðssetra.
Sumarið 2010 var ráðinn sérstakur
starfsmaður til að sinna þessu verkefni
og var markmiðið að þessari vinnu yrði
lokið að mestu í lok ársins 2011. Í
kortlagningarvinnunni er farið á
vettvang með þátttakanda og mörk
uppgræðslusvæðanna dregin inn á
loftmynd auk þess sem skráðar eru
upplýsingar um aðgerðir á viðkomandi
svæðum. Þessar upplýsingar eru síðan
færðar inn í landupplýsingagrunn
Sandbakki græddur upp með heyi og skít á Skarði í Landsveit.
Landgræðslunnar. Það sem hefur
áunnist með þessari vinnu er að
skýrari mynd er nú af umfangi verkefnisins, sem hingað til hefur verið áætlað út frá
áburðarnotkun. Einnig auðveldar kortlagningin áframhaldandi vinnu við skráningu framkvæmda og
árangursmat.
Til að gefa skýra mynd af því hvernig kortlagningavinnunni miðar má sjá í töflu 1 stöðu
kortlagningar og kortlagningarhlutfall eins og það var um mitt ár 2010 en þá voru 45% verkefna
kortlögð í gagnagrunnum Landgræðslunnar. Í sömu töflu má einnig sjá stöðuna eins og hún er í
lok árs 2011 þegar 85% verkefna hafa verið kortlögð eða u.þ.b. 26 þúsund hektarar. Markmið
næsta árs væri að klára þau 15% af ókortlögðum svæðum sem enn standa útaf.

Staða
Fjöldi BGL samtals
Kortlögð verkefni
Ókortlögð verkefni
Kortlagning % 2011
Kortlagning % 2010

Hvanneyri

Hólar

Húsavík

Egilsstaðir

Gunnarsholt

Alls bæir

149
136
13
91%
74%

140
132
8
94%
42%

126
119
7
94%
72%

76
41
35
54%
24%

163
128
35
79%
14%

654
556
98
85%
45%

Tafla 1. Staða kortlagningar í lok árs 2011 og kortlagningarhlutfall í lok árs 2011 og til samanburðar
kortlagningarhlutfall um mitt ár 2010.

Þátttaka og framkvæmdir
Framkvæmd verkefnisins “Bændur græða landið” sumarið 2011 var með hefðbundnu sniði, líkt og
undanfarin ár. Að loknu uppgjöri í lok árs kom í ljós að 1.159,8 tonn af áburði voru borin á og
8.584 kg af fræi. Í lok árs 2011 voru 656 skráðir í
verkefnið “Bændur græða landið” en af þeim
voru 514 virkir árið 2011, þ.e.a.s. 142 sátu hjá
sem er hjásetuhlutfall í hærra lagi eða tæp 22%.
Á árunum 1997-2010 var hjásetuhlutfallið 1319% að undanskildu árinu 2008 sem var metár
hvað þátttöku varðar en þá var hjásetuhlutfallið
aðeins 9%.
Hver virkur þátttakandi dreifði að meðaltali 2,3
tonnum af áburði og sáði 16,7 kg af fræi.
Áburðartalan er svipuð og verið hefur síðustu ár BGL svæði í Odda á Rangárvöllum
en fræmagn á hvern þátttakanda er lítið eitt lægra. Í töflu 2 er gerð grein fyrir þátttökuhlutfalli,
áburðar- og fræ notkun á hvert héraðssetur og meðalnotkun á hvern virkan þátttakanda.
Tafla 2. Fjöldi þátttakenda eftir héraðssetrum árið 2011, dreift magn áburðar og fræs auk meðaltals.
Virkir þátttakendur

Áburður

Fræ

%
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%

Meðalmagn
(tonn) á hvern
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%
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(kíló) á hvern
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68,9

222,5

19,2

2

1.739

20,3

15,7

125

84,5

222,7

19,2

1,8

350

4,1

2,8

147

121

82,3

254,7

22

2,1

2.540

29,6

21

120

97

80,8

333,7

28,8

3,4

3.080

35,9

31,8

Egilsstaðir

80

60

75

126,2

10,9

2,1

875

10,2

14,6

Samtals

656

514

78,4

1159,8

100

2,3

8584

100

16,7

Héraðssetur

Fjöldi
þátttakenda

Fjöldi

Gunnarsholt

161

111

Hvanneyri

148

Sauðárkrókur
Húsavík

Magn
kíló

Mynd 1. Hlutfallslegur fjöldi þátttakenda og hlutfallsleg notkun áburðar og fræs eftir héraðssetrum.

Mynd 1 sýnir hlutfallslegan fjölda þátttakenda og hlutfalllega notkun áburðar og fræs eftir
héraðssetrum. Hlutföllin eru sambærileg og síðustu ár. Efnisnotkunin er misjöfn milli landshluta
sem má rekja til mismunandi
aðstæðna og áherslna í hverjum
landshluta fyrir sig. Frænotkun er
t.d. áberandi lítil hjá héraðssetrinu
á Hvanneyri en svo hefur verið
áður þar til árið 2010 að
frænotkun jókst um 5% en hún
hefur aftur dregist saman árið
2011. Þetta má rekja til 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.
Krefjandi BGL svæði í Breiðuvík
Flestir virkir þátttakendur heyra
undir héraðssetrin á Hvanneyri og Sauðárkróki en starfssvæði þeirra héraðssetra spanna
Vesturland, Vestfirði og Norðurland vestra. Uppgræðsluverkefni á þessum hluta landsins fara að
stærstum hluta fram á heimalöndum bænda í gegnum BGL, en á öðrum svæðum er þátttaka
bænda meiri í öðrum landgræðsluverkefnum auk BGL. Á mynd 2 má sjá staðsetningu og dreifingu
þátttakenda um landið árið 2011.

Mynd 2. Íslandskort sem sýnir staðsetningu og dreifingu þátttakenda í BGL árið 2011.

Þróun verkefnisins
Áburðarnotkun þátttakenda í BGL jókst stöðugt á árunum 1997-2008, úr tæpum 800 tonnum í
um 1.250 tonn (mynd 5). Eftir það hefur notkunin dregist saman, m.a. vegna aukins
hjásetuhlutfalls (mynd 3) sem gæti skýrst af hækkandi áburðarverði.

Mynd 3. Breytingar á áburðarnotkun í BGL árin 1997-2011.

Fróðlegt er að skoða breytingar í áburðar- og frænotkun þátttakenda í BGL á milli ára á landsvísu
(mynd 4). Frá árinu 1997 hefur meðaláburðarnotkun aukist úr 1,8 tonni á hvern þátttakanda í 2,3
tonn. Meðalfrænotkun hefur hins vegar minnkað úr 35 kílóum í 17 kíló á sama tímabili. Þegar
umfang einstakra verkefna eykst, eykst áburðarþörfin en fræþörfin minnkar þar sem viðhald eldri

svæða vegur þyngra, en hlutfallslega minna er verið að sá í ný svæði. Það er einnig líklegt að
frænotkun hafi minnkað að fenginni þeirri reynslu að fræþörf melasvæða er víða ekki eins mikil
og ætlað var, þar sem gróðurtoppar eru til staðar á melum og einhver fræframleiðsla á sér stað.
Með hóflegri áburðargjöf á slík svæði nýtist áburðurinn þeim litla gróðri og fræi sem fyrir er.

Mynd 4. Meðal áburðar- og frænotkun á þátttakanda í BGL á árunum 1997-2011. Frá 1997 var
meðaláburðarnotkunin 1,8 tonn. Það magn hefur aukist í gegn um árin og var í 2,3 tonnum árið 2011. Frænotkunin
var hins vegar mest fyrst en hefur minnkað í gegn um árin.

Um árabil var hæg en stígandi aukning á þátttöku í BGL (mynd 5). Nú síðustu ár virðist sem
nokkurt jafnvægi hafi náðst. Ýmsar skýringar kunna að vera á þessu, en trúlega vegur hátt
áburðarverð og erfitt efnahagsástand einna þyngst.

Mynd 5. Þátttaka sundurliðuð eftir virkum og óvirkum þátttakendum árin 1997-2011. Hæg en stígandi
þátttökuaukning var um árabil en nú síðustu ár hefur þátttakan verið í jafnvægi.

Kostnaður
Sértekjur vegna verkefnisins árið 2011 voru eingöngu framlög sveitarfélaga sem námu kr.
1.880.000. Kostnaður vegna verkefnisins var kr. 102.329.779 og er sundurliðaður í töflu 3.
Tafla 3. Sundurliðaður kostnaður við BGL verkefnið árið 2011.

Kostnaðarliðir:
Styrkir til bænda
Fræ og flutningur
Launakostnaður
Akstur starfsmanna Lr
Verktakar
Fæði, dvalarkostn o.fl.
Gagnagrunnsvinna
Auglýsingar og prentun
Kostnaður á héraðssetrum
Umsjón, bókhald o.fl.
Samtals

75.055.010 kr. 73,30%
6.195.448 kr. 6,10%
4.596.822 kr. 4,50%
2.775.000 kr. 2,70%
2.411.274 kr. 2,40%
191.112 kr. 0,20%
1.020.000 kr. 1,00%
91.989 kr. 0,10%
2.925.000 kr. 2,90%
7.068.124 kr. 6,90%
102.329.779 kr. 100%

Mikilvægt verkefni
BGL er samfélagslegt verkefni sem ekki er í raun hægt að meta til fjár. Verkefnið er grundvöllur
öflugs og náins samstarfs Landgræðslunnar og bænda um allt land. Þó svo að Landgræðslan leggi
til fjármuni í verkefnið í formi
fjárstyrkja til áburðarkaupa,
skipulagningu og ráðgjöf þá er ljóst
að mótframlag bænda í formi eigin
vinnu, vélavinnu, lífræns áburðar o.fl.
er stór hluti kostnaðar við
verkefnið. BGL er mjög hagkvæmt
verkefni, fyrir bændur,
Landgræðsluna og ekki síst landið
sjálft. Tengslamyndunin er mjög
mikilvæg en með henni miðlast
þekking á báða bóga. Hugsanlegt era
ð sá kostnaður sem fellur á bændur
og landeigendur vegna þessa
Uppgróið BGL svæði á Krossi á Barðaströnd
verkefnis sé farin að hafa neikvæð
áhrif á þátttöku þeirra í verkefninu, vegna hækkunar á áburði, eldsneytisverði o.fl. Það er því mjög
brýnt að að reyna að lágmarka þann skaða sem efnahagsástandið kann að valda. Sérstaklega á
tímum aðhalds og niðurskurðar í rekstri ríkisstofnana er brýnt að skerða verkefnið sem allra
minnst svo afraksturinn glatist ekki; hvorki sá vistfræðilegi né sá samfélagslegi.

