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Verkefnið bændur græða landið er samstarfsverkefni Lr og bænda um
stöðvun rofs og uppgræðslu lands og áburði og fræi. Lr styrkir bændur
um 85% af verði þess áburðar sem dreift er auk þess að útvega fræ þar
sem þess þarf. Árið 2015 voru 566 skráðir þátttakendur og af þeim sátu
507 virkir. Þeir báru á 978 tonn af áburði og um sáðu um 8 tonnum af
fræi. Tilraunaverkefnið BGL með lífrænum áburðarefnum var hleypt af
stokkunum á árinu.
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Ágrip
Samstarfsverkefnið „Bændur græða landið” er öflugt uppgræðsluverkefni sem byggir á samstarfi Landgræðslunnar við bændur og landeigendur um allt land. Verkefnið hófst formlega
árið 1994. Landgræðsla ríkisins styrkir bændur um 85% af verði þess áburðar sem dreift er
og útvegar fræ þar sem það þarf. Framkvæmd verkefnisins var með hefðbundnu sniði árið
2015 og þátttaka og efnisnotkun svipuð og árin á undan. Alls dreifðu þátttakendur um 978
tonn af áburði og sáðu um 8 tonnum af fræi. Unnið var á um 5000 ha svæði. Tilraunaverkefnið BGL með lífrænum áburðarefnum var hleypt af stokkunum á árinu. En með því vill
Landgræðslan koma til móts við aðila sem stunda uppgræðslu með lífrænum áburðarefnum
að stórum hluta en og hafa ekki verið styrktir hingað til. Styrkupphæðin er 38.000 kr. á
hvern uppgræddan hektara, 1/3 greiðist þegar aðgerðir hefjast en 2/3 þegar uppgræðslusvæðið er uppgrætt að mati Landgræðslunnar. Fimm aðilar voru valdir til þátttöku en þrír
þeirra luku aðgerðum á árinu, fyrirhugað er að taka inn fleiri þátttakendur inn árið 2016.

Bændur græða landið
Bændur græða landið (BGL) er samstarfsverkefni bænda og Landgræðslunnar um uppgræðslu heimalanda. Verkefninu var formlega hleypt af stokkunum árið 1994 en fyrirrennarinn var óformlegra samstarf bænda og Landgræðslunnar. Markmið verkefnisins er
einkum uppgræðsla heimalanda og skilyrði fyrir þátttöku í verkefninu er að á landinu séu lítt
eða ógróin svæði og að beitarálag þar sé hóflegt. Starfsmenn Landgræðslunnar sjá um faglega ráðgjöf og eftirlit með verkefninu en þátttakendur sjá um beina vinnu við verkefnið,s.s.
áburðargjöf og sáningu. Landgræðsla ríkisins styrkir bændur um 85% af verði uppgræðsluáburðar og lætur þeim í té fræ ef þess gerist þörf.

Þátttaka og framkvæmd
Í ár var styrkupphæðin 63.700 kr. á hvert tonn en var 60.500 kr. árið 2014. Styrkupphæðin
hækkaði því um rúmlega 5 % á milli ára í samræmi við hækkun á meðaláburðarverði. Framkvæmd verkefnisins var með hefðbundnu sniði. Tíðarfar var nokkuð skrykkjótt, vorið var
mjög kalt og sumarið kom seint. Þurrkar um mitt sumarið voru til trafala á vestan- og
sunnanverðu landinu. Norðan-og austan lands var sumarið kalt og blautt en uppgræðslur
tóku ágætlega við sér. Haustið var svo hlýtt um allt land sem hjálpaði öllum gróðri.

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir héraðssetrum árið 2015, magn áburðar og fræs sem dreift var.
Virkir þátttakendur

Héraðssetur

Fjöldi þátttakenda

Fjöldi

%

Gunnarholt

122

107

87,7

Hvanneyri
Sauðárkrókur

126

115

91,3

139

129

92,8

Húsavík
Egilsstaðir
Samtals

109
70
566

98
58
507

89,9
82,9
88,9

Áburður
meðaltal á
hvern virkan
Magn (t) %
þátttakanda
181,2
18,5
1,7
186
19,0
1,6
243,9
262,6
104,5
978,2

24,9

1,9

26,8
10,7
100

2,7
1,8
1,9

Fræ

Magn (kg) %
1285
16,0
340
4,2
2120
3490
815
8050

meðaltal á
hvern virkan
þátttakanda
12,0
3,0

26,3

16,4

43,4
10,1
100

35,6
14,1
16,2

Þátttakendur dreifðu 978 tonnum af áburði og 8.050 kg af fræi var sáð. Ef gert er ráð fyrir
að hvert tonn af áburði dugi til dreifingar á um hektara lands, má ætla að nú séu um 5000
ha í uppgræðslu hjá þátttakendum verkefnisins. Fjöldi þátttakenda stóð nánast í stað á milli
áranna 2014 og 2015. Skráðum þátttakendum fækkaði úr 574 í 566 en þeir sem voru virkir á
árinu voru 507 miðað við 502 í fyrra. Það er hjásetuhlutfall upp á 10% og hefur aðeins einu
sinni verið lægra, 8% árið 2008. Hjásetuhlutfall er nokkuð mismunandi milli landshluta,
lægst í umdæmi Héraðssetursins á Sauðárkróki en hæst á Austurlandi. Hver þátttakandi
dreifði að meðaltali um 1,9 tonnum af áburði og sáði 16,2 kg af fræi en ekki nema hluti þátttakenda notar fræ. Í töflu 1. er gerð grein fyrir þátttökuhlutfalli, áburðar-og frænotkun á
héraðssetrum og meðalnotkun á hvern virkan þátttakanda.

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

Ef borin er saman þátttaka og áburðar-og frænotkun á svæði hvers héraðsseturs kemur í
ljós töluverður munur milli héraðssetra. Þennan mun má að mestu leyti rekja til mismunandi aðstæðna og staðhátta. Fjöldi þátttakenda er mestur í umdæmi héraðssetursins
Sauðarkróki, minnstur á Egilsstöðum en nokkuð jafn á hinum héraðssetrunum. Áburðarnotkun helst nokkuð í hendur við fjölda þátttakenda en þó eru áburðarskammtar þátttakenda á Húsavík hæstir en lægstir eru þeir á Hvanneyri og í Gunnarsholti. Frænotkun er líka
langmest á Húsavík en nær helmingur alls fræs innan verkefnisins er notað á starfssvæði
þess, minnst er hún hinsvegar á Hvanneyri. Sjá mynd 1.

Mynd 2. Breytingar á áburðarnotkun í BGL árin 1997-2015

Eins og sjá má á mynd 2 jókst áburðarnotkun þátttakenda stöðugt frá á árunum 1997-2008,
úr tæpum 800 tonnum í um 1.250 tonn. Frá árinu 2008 hefur notkunin dregist nokkuð
saman, tók dýfu 2012, án þess að þátttakendum hafi fækkaði en þá var markvisst dregið úr
áburðarmagni hjá aðilum sem voru með háa áburðarskammta. Minnkandi áburðarnotkun
frá árinu 2012 má hins vegar rekja til fækkunar þátttakenda. Í ár fjölgaði virkum þátttakendum hinsvegar örlítið og að sama skapi jókst áburðarnotkun nokkuð .

Mynd 3. Meðal áburðar-og frænotkun hvers þátttakanda í BGL á árunum

Magn áburðar á hvern þátttakanda var mest 2,3 tonn árið 2007, var 1,8 tonn árið 1997 og
er nú komið niður í svipaða tölu og þá. Meðalfrænotkun hefur hins vegar dregist saman
með árunum vegna
þess að við upphaf
landgræðslu er fræþörf
að jafnaði mest (mynd
4). Með tímanum hefur
það að auki sýnt sig að
fræþörf mela og lítt
gróins lands er víða ekki
eins mikil og ætlað var.
Á slíkum svæðum gefur
væg áburðargjöf oft á
tíðum
jafn
góðan
árangur og sáning. Fer
það þó eftir hvers gerð
og eðli melanna.
Mynd 4. Uppgræðslusvæði á Krossi í Austur Landeyjum

Mynd 5. Þátttaka sundurliðuð eftir virkum þátttakendum og þeim sem sátu hjá árin 1997-2015

Á mynd 5 má sjá að frá upphafi og til ársins 2008 fjölgaði skráðum þátttakendum jafnt og
þétt og voru flestir skráðir árið 658 árið 2006. Sá fjöldi hélst nokkuð jafnt fram til ársins
2012 að þeim tók að fækka. Virkir þátttakendur voru hins vegar flestir 587 árið 2008. Síðan
þá hefur virkum þátttakendum fækkað nokkuð, þó minna en skráðum þátttakendum,
þannig að hlutfall virkra þátttakenda hefur aukist.

Þátttökuleið með lífrænum áburðarefnum
Á árinu fór af stað tilraunaverkefni innan BGL með lífræn áburðarefni. Vilji var til þess að
koma til móts við þá sem nota að mikið af lífrænum áburðarefni til uppgræðslu á landi
sínu en höfðu ekki fengið það styrkt. Skilyrði til þátttöku í tilraunaverkefninu var að á heimalandi væri ógróið eða lítt
gróið svæði að lágmarki 4
ha að stærð sem möguleiki
væri á að græða upp með
lífrænum efnum á 3-5
árum. Að svæðin væru ný
ss. ekki áframhaldandi aðgerðir á eldri BGL uppgræðslusvæðum. Á svæðinu væri hófleg beit eða að
það friðað fyrir beit. Minni
svæði komu til greina ef
aðstæður til uppgræðslu
voru sérlega erfiðar, t.d.
rofabarðasvæði. Styrkur var
veittur kr. 38.220 fyrir
hvern uppgræddan hektara
en 1/3 hans greiddur þegar Mynd 6. Uppgræðsla með lífrænum áburðarefnum á Sólheimahjáleigu í
Mýrdal, fær sést í eldri uppgræðslur.
fyrstu aðgerðum var lokið.

Svæði var ákveðið uppgrætt ef að gróðurþekja náði 75% eða aðili Landgræðslunnar mat það
svo. Aukaálag var reiknað út fyrir uppgræðslu rofabarða. Auglýst var eftir þátttakendum á
vormánuðum í Bændablaðinu. Ellefu aðilar svöruðu auglýsingunni og höfðu áhuga á að vera
með. Fimm þeirra voru valdi til að taka þátt og tveir til vara, hugað var að því að verkefnin
væru sem fjölbreyttust og þátttakendur nokkuð jafnt dreifðir um landið. Að lokum var það
þó svo að aðeins þrír þátttakendur luku aðgerðum og fengu 1/3 afstyrk úthlutað. Fyrirhugað
er að taka inn fleiri þátttakendur árið 2016.

kostnaður
Sértekjur verkefnisins voru eingöngu framlög sveitarfélaga sem námu kr. 3.109.422.
Kostnaður vegna verkefnisins var kr. 84.351.845 og er sundurliðaður í töflu 2.
Áburðarstyrkir til bænda
Fræstyrkir til bænda
Launakostnaður
Akstur, ferða- og fæðiskostnaður
Auglýsingar og prentun
Annar kostnaður
Umsjón
Samtals

Kr.
62.989.698
5.715.500
7.025.482
2.617.805
116.468
1.880
5.885.012
84.351.845

%
74,7
6,8
8,3
3,1
0,1
0,0
7,0
100,0

Tafla 2. Sundurliðun kostnaðar við BGL verkefnið árið 2015

Verkefnið á upphaf sitt að
rekja til svokallaðs heimalandaverkefnis sem hófst
árið 1990 og hefur því
verið rekið með nær óbreyttu sniði í 25 ár. Frá
upphafi hefur BGL verið
eitt af mikilvægustu verkefnum Landgræðslunnar
og fyllilega sannað gildi
sitt. Í gegnum verkefnið
hefur
fjölmörgum
hekturum ógróins eða illa
farins lands verið umbreytt í gróið land, jarðhefur
verið
Mynd 7. Nemendur Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna vegsrof
taka jarðvegssýni á uppgræðslusvæði Eystri-Leirárgarða í Leirársveit. stöðvað, auk þess sem
verkefnið er grundvöllur
öflugs og náins samstarfs Landgræðslunnar við bændur og aðra landeigendur um allt land.
Með verkefninu hefur skilningur bænda á landnotkun og landgræðslu aukist og einnig hefur
bæst í þekkingarbrunn Landgræðslunnar.

