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Kveðja frá forseta Íslands

Í hugum þjóðarinnar skartar landið ætíð sínu fegursta.
Þar er það grænt og hlýtt, prýtt blómguðum bölum og
grænum grundum.
Hinu höldum við lítt á lofti að stór hluti Íslands varð
í aldanna rás að eyðimörk, sumpart af manna völdum,
uns við blasti sú hin stærsta í gjörvallri Evrópu; svartir
sandar, uppblástur og vindskafnir melar.
Hugsjónamenn töldu fyrir hundrað árum nauðsynlegt að hefja andóf, baráttu og viðnám sem í fyrstu var
máttlítil vörn en breyttist fljótt í sóknarleik. Elja þeirra
sem hófu verkið varð í fyllingu tímans efniviður í þjóðarátak.
Íslendingar hafa lengur en aðrir unnið skipulega að
því að klæða landið nýjum gróðri, skapa frjóar lendur,
láta auðnina hopa. Í heila öld hefur landgræðsla átt hér
formlegan vettvang, búið að sérstakri stofnun. Það er
einstakt í veröldinni. Engin önnur þjóð á svo langa sögu
kerfisbundinnar baráttu og vísindastarfs á þessu sviði, rannsókna sem skilað hafa árangri sem nú
nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar.
Þegar heimsbyggðin glímir við nýja ógn, breytingar á loftslaginu sem skapað geta stórfelldara
tjón en áður hefur þekkst og lagt í rúst lífshættina sem tíðkast víða um veröld er borin fram hin
brýna spurning: Hvað er til ráða?
Athyglin beinist í vaxandi mæli að vörninni sem skipulögð landgræðsla getur veitt, að viðnáminu sem nýjar gróðurlendur munu skapa. Þess vegna er reynsla Íslendinga orðin verðmæt
auðlind, fjársjóður sem forystufólk og fræðimenn víða um heim vilja nýta sér.
Það er í senn ánægjuefni og vitnisburður um hinn mikla árangur sem sáðmenn íslenskra
sanda hafa náð að þegar Landgræðsla ríkisins heldur til móts við aðra öld, skuli fjölmenn alþjóðleg sveit ætla að slást með í för.
Landgræðsla getur orðið burðarás í framlagi Íslands til örlagaríkustu baráttu sem mannkynið hefur háð, björgunarstarfs sem aftrað getur skaðvænlegum breytingum á loftslaginu.
Um leið og þjóðin þakkar hið mikla starf í hundrað ár erum við stolt af því að eiga svo færa
framvarðasveit á alþjóðavísu.
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Ávarp landbúnaðarráðherra,

Einars Kristins Guðfinnssonar

„Setja takmörkin fjarlægu, háu.“
Það eitt, sem oss bindur, - að elska vort land
fyrir ofan þess hlutverk, fyrir handan þess sand,
með þess hlutverk í höndunum fáu.
Eins og straumur þess blandast, um láð, yfir lá,
skal hér lífsstarf af samtaka þúsundum há,
þar sem hafsbrún og tindar með tign yfir brá
setja takmörkin fjarlægu, háu.
Þannig hefst kvæðið Frón eftir þjóðskáldið
okkar Einar Benediktsson.

Þegar minnst er aldarafmælis sandgræðslu- og
landgræðslustarfs á Íslandi, hlýtur að koma
upp í hugann sú framsýna hugsun, hin mikla
fórnfúsa vinna og þau stóru markmið sem
frumkvöðlarnir lögðu fram og stefndu að. Þeir
spurðu ekki um daglaun að kveldi, ákefðin,
baráttan og sigurvissan hvatti þá áfram. Með
ríkulegum árangri af starfinu töldu þeir sín
laun kollheimt.
Markmiðin voru stór og verkefnin óþrjótandi; öllu skipti þó að hefjast handa. Þeir gerðu
sér hins vegar grein fyrir því að árin og aldirnar
myndu fremur ráða för en vikur og mánuðir.
Þeir elskuðu landið og vildu því allt það besta.
Leituðu þekkingar þar sem hana var að finna
en fyrst og fremst var það reynslan sem skilaði
mestu, enda erfitt að finna í nágrannalöndum
hliðstæðu við þau verkefni sem tekist var á við.
Hver unninn sigur gaf fyrirheit og varðaði veginn að næstu orrustu. Háleitar hugsjónir þeirra
smituðu út frá sér og þúsundir Íslendinga tóku
og hafa síðan tekið ötullegan þátt í uppgræðslu
landsins.
Ísland var vissulega orðið tötrum klætt eftir
langvarandi harðindi og landsmenn gengu allt
of nærri gróðri þess í baráttu við að halda hér
lífi. Með öflugu starfi Sandgræðslu ríkisins og

síðar Landgræðslu ríkisins, í
samvinnu við bændur og aðra
landeigendur, hefur tekist að
snúa vörn í sókn og þótt enn
sé langt í land með að fagna
endanlegum sigri í baráttunni
við uppfok og eyðisanda, má
fullyrða að gróður á landinu hefur ekki verið meiri né
betri í margar aldir og sem
meira er og betra að vita er að
landið er allt í framför.
Í langri sögu Landgræðslunnar er erfitt að
nefna einstök verkefni sem taka öðrum fram.
Þó er rétt að benda á nokkur sem ráðið hafa
úrslitum varðandi framtíð einstakra byggða og
landsvæða. Uppgræðsla Rangárvalla var hreint
kraftaverk og trúa því vart aðrir en þeir sem
til þekkja, að fyrir ríflega hálfri öld hafi Rangárvellir verið svartir sandar og auðnin ein. Gífurlegt uppgræðslu- og varnarstarf hefur einnig
verið unnið við Höfn í Hornafirði, Vík í Mýrdal og við Þorlákshöfn og má fullyrða að hefði
Landgræðslan ekki komið þar að málum væru
þeir staðir umluktir sandi og vart byggilegir.
Sömuleiðis tókst Landgræðslunni að stöðva
sandburð yfir Öxarfjörð ofan af Hólsfjöllum
sem stofnaði gróðri og búsetu í hættu og þökk
sé Landgræðslunni að tekist hefur að hemja
sandfok á þjóðveginum um Mýrdalssand jafn
vel og raun ber vitni. Staðir eins og Mývatnssveitaröræfi, Auðkúluheiði, Emstrur, Haukadalsheiði, Héraðssandur og Skógey eru aðeins
nokkrir af þeim fjölmörgu stöðum þar sem starf
Landgræðslunnar hefur skipt sköpum. Enn má
nefna fjölmarga afrétti og viðkvæm svæði þar
sem unnið hefur verið beint eða óbeint að uppgræðslu og síðast en ekki síst skal hér nefna
árangursríkt samstarf við bændur landsins um
uppgræðslu heimalanda.
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Í landgræðslustarfinu hefur oft reynt á
samninga og samstarf, ekki aðeins við bændur
og landeigendur, heldur fjölmarga aðra hagsmunaaðila. Þá skiptir miklu máli að sjónarmið
séu virt og leitað úrræða að sameiginlegu markmiði.
Landgræðsla ríkisins hefur átt því láni að
fagna að frá upphafi hafa verið við stjórnvölinn menn sem hafa elskað sitt land, þekkt það
og þjóðina og þjóðin hefur þekkt þessa drífandi forystumenn og virt skoðanir þeirra. Eftir
höfðinu dansa limirnir og þjóðin, þessi samtök
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þúsundanna, hefur viljað starfa með þeim og
þeirra starfsliði.
Á þessum tímamótum er það ósk mín til
handa Landgræðslu ríkisins, starfsfólki hennar
og landgræðslustarfinu öllu, að áfram muni
ríkja sú bjartsýni og sú trú sem einkennt hefur
starfið frá upphafi og við hvern sigur verði
haldið áfram að „setja takmörkin fjarlægu,
háu.“ Þá mun endanlegur sigur nást.
Einar Kristinn Guðfinsson

Fylgt úr hlaði:

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri

Hundrað ára saga landgræðslu er saga um bar
áttu við nær óyfirstíganlega erfiðleika, vantrú,
fátækt, og óblíð náttúruöfl. Það hefur löngum
verið gæfa landgræðslustarfsins að hafa í þjón
ustu sinni ósérhlífna og trúa forystumenn,
dyggilega studda af starfsmönnum sínum.
Þar hefur verið að verki sú framvarðasveit
sem ótrauð háði erfiða baráttu við sandinn,
landsins forna fjanda. Þeir sáu hvernig eyðing
aröflin ógnuðu byggðum og hundruð ferkíló
metra gróðursælla landsvæða urðu sandinum
að bráð. Flestir töldu í upphafi síðustu aldar
óvinnandi verk að stöðva þá eyðingu. En störf
eldhuganna á síðustu öld lögðu grunn að betra
og fegurra Íslandi.
Ærin ástæða er til að greina frá störfum
þeirra sem lagt hafa landinu lið á heilli öld og
gott betur. Hér er fjallað um hvernig brautin
var rudd og sögð saga breytinga, uppbyggingar
og árangurs. Hún er líka saga átaka, áfalla og
landvinninga en umfram allt er hún þó saga
fólks sem ótrautt og af mikilli bjartsýni tókst á
við sandinn og við köllum hér sáðmenn sand
anna.
Margt bendir til að á síðustu tveimur ára
tugum hafi dregið verulega úr gróður- og jarð
vegseyðingu hér á landi og að landgræðsla og
sjálfgræðsla lands sé meiri en eyðingin. Ef þetta
er rétt mat hefur öfugþróuninni verið snúið við
í fyrsta sinn frá því landið byggðist og endur
heimt landgæða hófst. Ástæður þessa eru fyrst
og fremst hlýnandi loftslag, minnkandi beit
arálag, og aðgerðir á sviði landgræðslu.
Örlagasaga gróðurs og jarðvegs hefur ætíð
verið samofin högum Íslendinga og náið sam
hengi ríkt á milli velferðar lands og þjóðar.
Mikill og vaxandi áhugi er í íslensku þjóðfélagi
á umhverfismálum og sjaldan hefur verið
meira um þau rætt. Efnahagsleg staða þjóðar
innar hefur aldrei verið betri og Íslendingar

standa tæknilega og þekking
arlega vel að vígi á sviði land
græðslu. Brýnt er að verja
mun meiri fjármunum til að
greiða skuldina við landið
því enn eigum við mikið verk
fyrir höndum.
Með þrotlausri vinnu
við eflingu landgæða í nær
heila öld höfum við fjölþætta
reynslu og þekkingu fram
að færa til þeirra þjóða sem
enn standa í bernskusporum baráttunnar gegn
eyðingu gróðurs og myndun eyðimarka.
Samráðsnefnd Landgræðslunnar sem
fjallað hefur um framkvæmd aldarafmælis
landgræðslustarfsins ákvað fyrir tveimur
árum að ráðast í verkefnið að rita sögu land
græðslu í hundrað ár. Friðrik G. Olgeirsson,
sagnfræðingur, var ráðinn til að ritstýra verk
inu og kann ég honum bestu þakkir fyrir afar
vönduð vinnubrögð. Auk undirritaðs hefur
Guðjón Magnússon unnið ötullega að öflun
mynda í bókina. Öllum öðrum sem lagt hafa
gjörva hönd á þetta ritverk, höfundum mynda
og öðrum sem gert hafa þessa sögubók að
veruleika færi ég kærar þakkir. Ég vona að les
endur njóti margháttaðra upplýsinga og fróð
leiks sem hér er tilreiddur.

GRÆÐUM ÍSLAND
Sveinn Runólfsson
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Ný hugsun í mótun

Keldur á Rangárvöllum.
Gamli bærinn er næst
kirkjunni. Ólíkt var um
að litast á þessum slóðum
í lok nítjándu aldar en á
þessari nýlegu mynd, þá
var sandfokið að leggja
jörðina í auðn.

Sandstormurinn svarti

E

ftir 1860 fór veðurfar á Íslandi versnandi
og um 1880 hófust einhver erfiðustu ár í sögu
þjóðarinnar. Sérstaklega varð ástandið slæmt
á Norður- og Austurlandi þar sem bústofn
bænda hrundi í mörgum sveitum, landbún
aði hrakaði og fiskveiðar drógust saman. Vet
urinn 1880–1881 kölluðu menn Harða vetur.1
Flestum landsmönnum varð árið 1882 ákaflega
minnisstætt en ekki endilega alls staðar fyrir
það sama. Svo sannarlega mundu allir vetr
arhörkurnar en margt fleira kom til. Húnvetn
ingar og nærsveitarmenn kölluðu árið Hvalár
vegna þess að þá voru hafþök fyrir Norð
urlandi og við Húnaflóa króaðist fjöldi hvala
inni í ísnum og urðu þeir fólki mikil lífsbjörg.
Þingeyingar kenndu árið, aðallega sumarið,
við mislinga sem urðu fjölda manns að bana.
Rangæingar og fleiri Sunnlendingar kölluðu
árið Sandár eða Felliár.2
Árið byrjaði með eðlilegum hætti en á
öðrum degi páska, 10. apríl, tók að frysta og
hann gekk í norðanátt með hríðum og ill



viðrum. Sérstaklega var ástandið slæmt dag
ana 20. til 29. apríl. Þá var eitt hið mesta norð
anveður með frosthörkum sem dæmi eru til
um. Fyrir norðan var vart hægt að komast úr
húsi fyrir stórhríðum og kafaldsbyljum. Fjöldi
sauðfjár drapst í þessum hríðarköstum. Harð
indin komu með öðrum hætti fram sunnan
heiða. Þar var kafaldið minna en veðurhæðin
meiri ef eitthvað var. Sums staðar var ekki snjór
til að hlífa jörðinni, einkum í Rangárvallasýslu.
Þar sem svo háttaði til gekk sandrok og grjót
hríð yfir byggðirnar ofan af uppblásnu landi
heiðanna og það var samfellt harðviðri til 9.
maí. Geta þeir sem nú lifa séð þetta fyrir sér?
Samfelldur sandstormur í þrjár vikur. Varla.
Sandurinn bruddi valllendið, reif torfþök af
húsum og flatti út húsveggi og garða. Fjöldi
jarða fór í eyði, einkum í Landsveit og á Rang
árvöllum, aðrar skemmdust og sýnt þótti að
margra fleiri jarða biði það sama innan tíðar.
Sandhríðin drap fjölda fjár; lungu þess fylltust
af sandi og möl, féð sýktist og drapst. Af um
1400 sauðum sem Hreppamenn höfðu rekið á
afrétt til vetrarbeitar fundu leitarmenn aðeins

Sandstormurinn svarti

Svona sandfok var algengt
á Íslandi í lok nítjándu
aldar. Hér sést uppblástur
í Grænulág á Austurafrétti
Mývetninga.

100 lifandi þegar veðrinu slotaði. Hross dráp
ust líka. Þetta ár var ef til vill mesta uppblást
ursár í sögu landsins. Á Rangárvöllum fóru níu
jarðir svo gjörsamlega undir sand að varla stóð
strá eftir. Sauðfé sem búið var að sleppa þar lá
dautt í hrönnum og svo mikill sandur hafði
hlaðist í ull þess að féð gat sér enga björg veitt.
Á Reyðarvatni köfnuðu kindur í fjárhúsunum
af sandi sem skóf inn. Samnefnt vatn fylltist af
sandi og lá silungur dauður ofan á sandborð
inu eftir að veður lægði. Sumarið 1882 var
ákaflega kalt, líkast vetri. Í mörgum héruðum
ríkti hallærisástand og fólk flosnaði upp. Sumir
fóru til Ameríku, aðrir til annarra sveita og til
voru þeir sem bitu enn fastar á jaxlinn en áður
og færðu bara torfhreysi sín ögn til, á túnbleðla
sem enn voru eftir á bújörðum þeirra.3
Ein af jörðunum á Rangárvöllum sem fór
í eyði vegna sandroksins var höfuðbólið Korn
brekkur. Nafnið eitt vísar til eldri tíma þegar
korn óx þar. Það var löngu liðin tíð og svo var
uppblásturinn orðinn mikill norður af jörð
inni um 1880 að svartur sandstormurinn vorið
1882 gerði út af við þessa vænu jörð. Hún var
norðaustur af Gunnarsholti. Syðsta hraun
brún Hekluhrauna liggur yfir þvera Rang
árvelli austan frá Keldum vestur að Ytri-Rangá
hjá Geldingalæk. Við hraunbrúnina stóð röð
bæja, þar á meðal Kornbrekkur, og þar var fag
urt og hlýlegt um að litast. Landið sunnan við

Kornbrekkur var mjög frjótt og vel til rækt
unar fallið.4
Vorið áður en þessi ósköp gengu yfir tók
séra Matthías Jochumsson við Odda á Rang
árvöllum en auk Oddastaðar heyrðu Keldur
undir hann. Matthías var næmur og skynjaði
stundum það sem í vændum var. Skömmu
áður en sandstormurinn svarti skall á menn
og málleysingja var hann að messa á Keldum.
Þar sem hann stóð fyrir altarinu greip hann
skyndilega svo mikill grátekki að hann gat ekki
mælt eitt einasta orð og embættisverkin fóru í
handaskolum. Og viti menn; þegar klerkur stóð
næst fyrir sama altari skall stormurinn á. Þann
dag líktust Keldur Golgata forðum, það varð
myrkur um miðjan dag. Séra Matthías segir
frá því í endurminningum sínum að það hafi
verið hin mesta mannraun að komast heim frá
kirkju eftir messu, svo svart og þétt var sand
kófið. Heimilisfólkið á Kornbrekkum og fleiri
bæjum áræddi ekki út úr húsi í tvo sólarhringa,
svo ógnvænlegt var sandkófið og grjótflugið.5
Eftir að veðrið gekk niður og sandurinn
missti drifkraft fór klerkur um sveitirnar að
kanna aðstæður sóknarbarna sinna. Þá kom
hann að Kornbrekkum en þangað hafði hann
áður komið til vinar síns Guðmundar bónda
Jónssonar sem þar bjó rausnarbúi. Hann hafði
látist stuttu áður en þetta gerðist. Það var
ömurleg sjón sem blasti við sálusorgaranum



Ný hugsun í mótun

Hafði Helja
héraðsmiðju
farið ránshendi
og rjóður gert.
Sló húsbóndann
og svo hvað af öðru,
hús og haga,
hjarðir og tún.

Eyjólfur Guðmundsson
í Hvammi í Landsveit.
Fyrir margháttuð störf sín
fékk hann sæmdarheitið
Landshöfðingi.

og þjóðskáldinu góða: „Kom ég og starði.
/ Allt var í auðn / og enginn heima.“ Land
jarðarinnar var komið undir sand og búpen
ingurinn ýmist dauður eða hálfdauður. Eftir
ferðina um sandblásnu sveitirnar settist séra
Matthías niður heima í Odda og orti kvæðið
„Komstu að Kornbrekkum?“ Það er sjö erindi.
Í því fyrsta lýsir hann fyrri aðkomu sinni til
Guðmundar bónda meðan allt lék í lyndi:
„Komstu að Kornbrekkum?“
Kom ég þar fyrrum:
Sól var yfir sveit,
sumar í garði.
Hlógu við hagar
og í hundraða flokkum
skipuðu sauðir
sólbjarta grund.
Í þriðja og fjórða erindi lýsir skáldið aðkomu
sinni eftir hamfarirnar:
„Komstu að Kornbrekkum?“
Kom ég þar aftur.
Sá ég sandmel
og svartar rústir.
Úti bauð gestum
auðn og kuldi,
en súgur um sorg
söng við inni.



Svona var Ísland árið 1882. „Já svona er Ís
land,“ sagði almenningur og áleit að við þessu
væri ekkert að gera. Mennirnir mættu sín lít
ils gegn móður náttúru. Meira að segja var til
fjöldi fólks sem trúði varla sögunum um svarta
sandstorminn. Það var fólk sem var svo lán
samt að búa utan þeirra svæða sem helst höfðu
orðið fyrir barðinu á uppblæstri. Vorið 1882
var Eyjólfur Guðmundsson að byrja búskap
arferil sinn ungur maður í Hvammi í Landsveit.
Hann sagði löngu seinna í blaðaviðtali: „Menn
sem hafa ekki verið í Rangárvallasýslu, og ekki
hafa séð viðurstyggð eyðileggingarinnar þar af
sandágangi, eiga erfitt með að gera sér grein
fyrir þeim ógnum og skelfingum, sem bændur
hafa þar átt yfir höfði sér, þegar heilar jarðir
gátu farið í flag á fáum dögum.“6
Þegar Eyjólfur byrjaði að búa í Hvammi
var allt komið í flag á jörðinni af sandi og bæj
arhúsin nær fallin. Ein kýr var á staðnum og
fáeinar kindur, allur annar bústofn var dauður.
Eyjólfur hafði róið í Þorlákshöfn um veturinn
og ætlaði að flytjast burt úr sveitinni og setjast
að á Eyrarbakka en móðir hans bað hann að
vera um kyrrt í Hvammi. Það var ekki eftirsókn
arvert fyrir ungan mann. Eftir sveitinni gengu
þrír sandgárar sem virtust ætla að kaffæra
byggðina, voru þegar búnir að eyða mörgum
jörðum. Austasti gárinn kom innan af afrétt
inum milli Búrfells og Heklu. Miðgárinn átti
upptök inni við Þjórsá fyrir innan Skarfanes
en sá þriðji æddi fram fyrir vestan Skarðsfjall
og það var hann sem ógnaði Hvammsjörð
inni. Margar jarðir sem fyrir stuttu voru hinar
blómlegustu í Landsveit höfðu orðið þessum
sandágangi eða gárum að bráð og fólkið var
flúið eða við það að flýja. Ástandið lagaðist um
tíma en veturinn 1884–1885 gengu landnyrð
ingsstormar enn yfir Landsveit og sýsluna alla
í hálfan mánuð, frá 27. janúar til 11. febrúar og
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Sandfok var að leggja
Landsveit, Rangárvelli og
sumar sveitir í Þingeyjar
sýslum meira og minna í
auðn í lok nítjándu aldar.
Mynd frá Tunguheiði á
Biskupstungnaafrétti.

aftur frá páskum og allt fram í miðjan júní. Jörð
var alauð og því jusu stormarnir vikurflóði yfir
sveitirnar. Á Rangárvöllum eyddust Gunnars
holt og Gaddstaðir og í Landsveit jarðirnar
Stóri-Klofi, Litli-Klofi, Eskiholt, Erill, Fellsmúli
og margar fleiri.7 Þegar um hægði og menn
gátu kannað aðstæður kom í ljós að Landsveit
var í flagi eða því sem næst og um það var talað
að leggja hana undir afrétt. Hvenær sem vind
herti barst sandrokið yfir sveitina. Í áðurnefndu
blaðaviðtali sagði Eyjólfur í Hvammi: „Ég var
einu sinni á ferð hérna fyrir austan Skarðsfjall.
Það var um hásumar í heiðríku veðri. Ég var
að gamni mínu lengi að athuga hvort nokkuð
vottaði fyrir því hvar sólin væri á loftinu. En
það voru engin tiltök. Svo svartur var sandbyl
urinn.“8 En með markvissum aðgerðum tókst
að fjölga sjálfseignarbændum í Landsveit og
þeir hófu baráttu gegn sandinum og sveitin
bjargaðist á fyrri hluta tuttugustu aldar.
Vissulega voru þessi ár fjölmörgum Íslend
ingum erfið. En sú gífurlega eyðing sem þá
varð leiddi til þess að ýmsir fóru að hugsa ráð
sitt og leita leiða til að bæta ástandið, græða
sanda og berjast við eyðingaröflin. Tími skipu
lagsbundinnar landgræðslu var ekki kominn
en á síðustu árum nítjándu aldar komu fram
nokkrir vaskir menn sem kalla má undanfara
eða frumkvöðla slíks þjóðþrifastarfs.
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Árið 1879 var Sveinn Sveinsson búfræðingur

staddur í Danmörku. Honum var boðið að
fara til Jótlands til að kynna sér sandgræðslu
en Jótar höfðu náð svo góðum tökum á land
græðslustörfum að eftirtekt vakti. Sveinn kom
ekki heim til Íslands næsta ár og þekking hans
nýttist landsmönnum ekki. En sumarið 1880
ferðaðist Grímur Thomsen skáld um Ísland
að beiðni yfirvalda til þess að kynna sér sand
foksskemmdir. Hann átti að semja skýrslu fyrir
landshöfðingja með rökum um fjárframlag á
fjárlögum til sandgræðslu.
Eftir sandstorminn svarta árið 1882 fór
Búnaðarfélag Suðuramtsins að láta uppblástur
og landeyðingu til sín taka og sendi menn til að
skoða uppblásturssvæðin sunnanlands og semja
tillögur til úrbóta. Þetta starf fór hægt af stað;
hér var eitthvað nýtt á ferð og viðbúið að langur
tími mundi líða þangað til að almenningur
fengi á því tiltrú. Árangur varð því ekki mikill
af ferðum skoðunarmannanna. Þó má benda á
menn sem unnu á þessum árum gott starf sem
vissulega var til bóta. Einn þeirra var Sæmundur
Eyjólfsson. Búnaðarfélag Suðuramtsins sendi
hann árið 1885 austur í Vestur-Skaftafellssýslu
og átti hann að kynna sér vandamál bænda á
þeim slóðum. Þar fékk hann Sigurð Ólafsson



Ný hugsun í mótun

Bændur á Keldum á Rangárvöllum hlóðu grjótgarða
á nítjándu og tuttugustu
öld til að verja tún sín
fyrir sandroki.

sýslumann í lið með sér og í kjölfar athugana
þeirra um sumarið bað sýslumaður Búnaðarfélagið að senda búfræðing austur næsta sumar.
Sæmundur var ráðinn til þess verkefnis og fór
aftur austur sumarið 1886. Þá var byrjað að veita
ánni Stjórn á Stjórnarsand (Klaustursand) undir
hans leiðsögn og varð fljótlega af því sjáanlegur
árangur og hefur áveitunni verið viðhaldið með
hléum til þessa dags. Eftir það var Sæmundur í
þjónustu félagsins öll sumur meðan hann lifði
en hann dó aðeins 35 ára að aldri. Voru störf
hans einkum bundin við þau svæði þar sem
jarðvegseyðingin var hvað mest. Hann sá strax
að margt var hægt að gera til að verja jarðir fyrir
sandfoki. Hann reyndi að vekja áhuga bænda til
framkvæmda og komst í gott samband við þá
suma, eins og til dæmis Eyjólf Guðmundsson
í Hvammi í Landsveit og Skúla Guðmundsson
á Keldum á Rangárvöllum sem óðar byrjuðu
að hlaða varnargarða og fengu marga sveitunga
sína til að gera slíkt hið sama.9 Raunar hafði
Guðmundur Brynjólfsson, faðir Skúla, byrjað
að hlaða sandvarnargarð á Keldum árið 1849 og
Eyjólfur hafði áður reynt sandgræðslu í nokkur
ár með sýnilegum árangri. Um fermingu fór
hann einu sinni fram hjá Reykjum á Skeiðum
og tók þá eftir sandeyðingunni sem þar var en
sá að vallargarðurinn skýldi túninu. Hafði hann



orð á því að reyna mætti að hlaða fyrir sandfok
þar sem það ógnaði jörðum. Það fannst heimilisfólki hans og öðrum sem heyrðu fjarstæða
og að honum var hlegið. „Heyrðu, vinur minn“
var sagt, „sandurinn flýgur yfir hæstu fjöll.“
Eyjólfur fór samt að hlaða í skörð rofabarða og
hlaða grjótgarða til að hindra sandblástur og
þegar fólk sá árangurinn breyttist viðhorf þess
og bændur í Landsveit stofnuðu landgræðslufélag. Þar var Eyjólfur fremstur í flokki og fyrir
margháttuð störf sín í sveitinni fékk hann viðurnefnið og sæmdarheitið Landshöfðingi.10
Keldnamenn höfðu lengi mátt þola sandrok og skemmdir á túnum sínum. Áðurnefndur
Guðmundur Brynjólfsson bjó þar á árunum
1833–1883. Á hverju einasta ári varð hann að
leggja í kostnað við að verja túnið og jörðina.
Sandfannirnar sem fuku á túnið lét hann moka
saman í hrúgur sem voru svo ýmist tyrfðar eða
dregnar á stórri húð eftir túninu í lækina á
jörðinni. Bönd voru í húðinni og margir sem
drógu. Einnig hlóð Guðmundur grjótgarða
austan túnsins til að verja það, einkum á sínum
fyrri búskaparárum. Á vorin var föst venja að
flytja í kláfum allt rusl sem hægt var að safna
frá heygarðinum: torfusnepla, rekjur, umsóp,
fræmylsnu og þess háttar og dreifa vandlega
um flögin í túninu og græða sárin. Eftir sand-
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foksárin miklu 1882, 1885 og 1887 smíðaði
Jón, einn sona Guðmundar, sandvagn á hjólum
sem hægt var að láta hest draga. Guðmundur
skráði ekki sandmagnið sem hann fjarlægði af
túni sínu en það gerði Skúli í sinni búskapartíð
en hvorugur flíkaði þessu starfi sínu og því
voru þeir ekki margir sem um það vissu.11
Sæmundur Eyjólfsson hélt ferðum sínum
áfram og mældi víða landspildur með áveitur
og aðrar framkvæmdir í huga. Hann var sann
færður um að sandur sem vatni væri veitt yfir
mundi gróa upp. Hann vildi nota Rangá til
að græða upp auðnirnar fyrir ofan Keldur og
vann að ýmsum undirbúningsmælingum þótt
sú áveita yrði ekki að veruleika fyrr en löngu
seinna. Hann vann að nákvæmum hallamæl
ingum til að leiða vatn úr Þjórsá um Skeiðin og
út í Flóa. Margt fleira undirbjó hann sem ekki
varð að veruleika á hans stuttu ævi.12 En áveitan
á Stjórnarsandi sýndi svo ekki varð um villst að
hægt var að nota áveituvatn til að græða upp
sanda. Vann Sæmundur við þá tilraun sum
arparta á árunum 1886 til 1890 og hafði hann
tvo til þrjá menn við að byggja flóðgarða. Fé
til þessa starfs kom frá Búnaðarfélaginu og úr
landssjóði. Eftir það tóku heimamenn við til
ársins 1903 undir stjórn Sveinbjarnar Ólafs
sonar en þá var þessari fyrstu áveitutilraun hætt
í bili. Sandarnir byrjuðu þá fljótlega að blása
upp á ný.13
Þeir Sæmundur Eyjólfsson og Eyjólfur
Guðmundsson tjáðu ráðamönnum Búnaðar
félagsins að starf þeirra sýndi að ná mætti
árangri í baráttunni við sandinn og í kjölfarið
byrjaði félagið að veita styrki til sandgræðslu.
Sæmundur ferðaðist áfram um og aðstoðaði
bændur, einkum í Rangárvallasýslu, eins og
hann best gat við þær framkvæmdir. Smám
saman öðlaðist hann reynslu og þekkingu á
gróðureyðingu og sandgræðslumálum. Styrkt
ist þá sú skoðun hans að gróðureyðing væri í
flestum tilfellum fremur landsmönnum sjálfum
að kenna og búskaparháttum en hörðum árum
og náttúruöflunum. Í framhaldi af því fór hann
að skrifa um þessi mál í blöð og tímarit þar sem
hann brýndi fyrir mönnum nauðsyn þess að
vernda gróður og ganga vel um náttúru lands
ins. Gagnrýndi hann mjög meðferð Íslendinga
á landi sínu og sagði meðferð sumra bænda á

Skúli Guðmundsson á
Keldum á Rangárvöllum
háði erfiða baráttu við
sandinn.

Bændur á Keldum hlóðu
marga kílómetra af grjót
görðum áður fyrr til að
verja bæinn fyrir ágangi
sandsins.

jörðum sínum slíka að einna helst minnti á vík
ingana í fornöld sem farið hefðu báli og brandi
um byggðir. Taldi hann þessa slæmu meðferð
fremur stafa af vanþekkingu og hugsunar
leysi en vesalmennsku og græðgi. Mörgum
bændum sveið undan þessum skrifum en samt
má merkilegt heita hvað fáir risu upp til and
svara á opinberum vettvangi.
Í þeim greinum sem Sæmundur ritaði
kemur fram næmur skilningur hans á lífríki
Íslands í nútíð og fortíð. Hann fjallar oft um
birkiskógana og hlutverk þeirra við að binda
og vernda jarðveg. Hann taldi fornsögur, skóg
arleifar og örnefni sýna að við landnám hefði
birki verið ríkjandi gróður á láglendi. Fjárbeit,
skógarhögg og skammsýni landsmanna breytti
vistkerfinu og leiddi til eyðingar skóganna og
í kjölfarið kom jarðvegseyðingin, segir hann.
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Sæmundur Eyjólfsson átt
aði sig á því að skógarnir
vernduðu gróður og hlífðu
jarðvegi. Birkiskógarleifar
í nágrenni Reykjahlíðar í
Mývatnssveit.

Skóglendið var skjöldur sem verndaði annan
gróður og hlífði jarðvegi. Þegar skógarnir
eyddust blés land upp, sandur fór á hreyf
ingu og skriður féllu úr fjöllum. Því sé nú svo
komið að margar sveitir sem blómlegar voru
til forna séu nú svipur hjá sjón eða komnar í
eyði.14 Sæmundur vildi vernda þá skóga sem
enn voru til og hann kynnti sér skógrækt í
nálægum löndum. Forfeður okkar þekktu ekki
afleiðingar skógarhöggs en samtíðarmenn sína
sagði hann eiga að vita betur vegna reynslu og
lærdóms. Samt yrði að auka almenna þekkingu
á trjám og skógum, æxlun trjáa og útbreiðslu
skóga með rannsóknum. Til þess að sýna gott
fordæmi rannsakaði Sæmundur skógana tölu
vert og kannaði til dæmis hvernig þeir end
urnýjuðu sig. Sá hann þá að birkið gat bæði
vaxið upp af fræi og gamalli rót, svokölluðu
rótarskoti. Fáir fylgdu fordæmi hans.
Árið 1892 fór Sæmundur til Danmerkur
til að kynna sér sandgræðslu á Vestur-Jótlandi.
Þar sá hann margt sem minnti á aðstæður hér
heima, svipuð eða sömu vandamál, þótt Danir
væru komnir langt á undan Íslendingum í
endurheimt landgæða. Í grein sem hann skrif
aði eftir ferðina bendir hann á að Íslendingar
verði að læra að vinna með náttúrunni og vill
að sett verði lög til að styðja við sandgræðslu
líkt og gert sé í Danmörku. Þar hafi stjórnvöld
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bæði keypt sanda til uppgræðslu og tekið þá
eignarnámi.15
Eitt af því sem Sæmundur áttaði sig fljót
lega á var gagnsemi íslenska melgresisins við
að græða upp sanda. Hann sá að melurinn var
í raun eina plantan sem gat bundið foksand.
Um þetta skrifaði hann og lagði til að reynt yrði
að sá melgresi til prufu. Fyrir hans orð reyndu
Eyjólfur Guðmundsson í Hvammi og Einar
Thorlacius í Skarði í Landsveit þessa aðferð í
maí 1892. Tilraunin tókst vel og má telja hana
upphaf skipulegrar baráttu gegn jarðvegseyð
ingu með sáningu. Hefur þessi aðferð ætíð
síðan verið undirstaða sandgræðslu í land
inu.16
Sæmundur Eyjólfsson og aðrir þeir frum
herjar sem unnu að sandgræðslu áttu við
margvíslega erfiðleika að glíma. Þeir stöfuðu
ekki síst af áhugaleysi almennings og jafnvel
fordómum. Fólk hafði almennt vantrú á því að
til einhvers væri „að vinna mót Guðs vilja“. Þá
sáu margir ofsjónum yfir þeim peningum sem
varið var til svo „gagnslausra framkvæmda.“
Einn þeirra sem það gerði var „Tófi“. Hann
skrifaði grein í Ísafold árið 1895 þar sem hann
gerði grín að sandgræðslutilraunum. Í grein
inni lætur hann niðursetning dútla við að tína
hrossatað í hrúgur á söndum og þegar hann
er búinn að því stingur hann melstöngum í
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hverja hrúgu og segir: „Ég fæ lof og dýrð fyrir
dugnað í sandgræðslu, og síðan drjúgan styrk
árlega, til að halda tilraununum áfram.“17 Hafði
Tófi einkum í flimtingum 100 króna styrk sem
Búnaðarfélagið hafði veitt Framfarafélaginu
í Landsveit til sandgræðslu og jafnháan styrk
til uppgræðslu á Neslandi í Selvogi. Svona var
andinn á þessum árum. Sæmundi fannst hann
verða að svara þessu. Hann skrifaði grein í
Búnaðarritið og sagði þar meðal annars:
Það er að vísu bert, að geysimiklir erf
iðleikar eru á því að koma í veg fyrir
eyðileggingar af sandfoki, en hitt er þó
þyngst, að eigi eru það náttúrukrapt
arnir einir, sem andvígir eru slíkri við
leitni. Blindnin og vesalmennskan er enn
svo rík, að margir telja það heimsku og
ráðlausa draumóra, að hyggja á nokkrar
varnir gegn eyðileggingu landsins ... er
leiðir svo marga til að telja sér skylt til
að eyðileggja hverja viðleitni til að lækna
meinsemdirnar.18
Þeir voru auðvitað fleiri sem skrifuðu um
landeyðingu og meðferð Íslendinga á landi
sínu. Þar fór framarlega Þorvaldur Thorodd
sen náttúrufræðingur. Merk skrif hans um
orsakir hins geigvænlega uppblásturs og ann

Sæmundur Eyjólfsson

S

æmundur fæddist að Sveinatungu í Norð
urárdal 10. janúar 1861. Foreldrar hans voru
Eyjólfur Jóhannesson bóndi og Helga Guð
mundsdóttir. Hann var í hópi fyrstu búfræð
inganna sem útskrifuðust frá Búnaðarskól
anum í Ólafsdal vorið 1882. Að námi loknu
varð Sæmundur fyrsti skólastjóri Barnaskól
ans í Hnífsdal. Þar var hann í tvo vetur en
leiðbeindi bændum í Ísafjarðarsýslu á sumrin.
Árið 1885 hóf hann nám í 3. bekk Lærða skólans en þaðan lá leið
hans í Prestaskólann. Þaðan lauk hann embættisprófi árið 1891.
Með náminu í Prestaskólanum var Sæmundur stundakennari við
Lærða skólann og einnig á árunum 1892–1896.
Vorið 1885 réðst Sæmundur í þjónustu Búnaðarfélags Suður
amtsins til að leiðbeina bændum á Suðurlandi um búskap. Eftir
það vann hann hjá félaginu á sumrum meðan hann lifði og sinnti
sandgræðslumálum eins og frá er greint í þessum kafla. Kona hans
var Elín Eggertsdóttir Briem skólastjóri kvennaskólans á Ytri-Ey
í Austur-Húnavatnssýslu. Sæmundur veiktist ungur af sullaveiki
en náði sér. Árið 1896 kom þó í ljós að hann var með banvæna
lungnatæringu og hann andaðist 18. maí sama ár, aðeins 35 ára að
aldri. Hann ritaði mikið í blöð og tímarit um landgræðslu, varð
veislu skóga og náttúru landsins og hann má öðrum fremur kallast
frumherji á sviði landgræðslu og skógverndar á Íslandi.19

Sæmundur Eyjólfsson
sá að melgresið var eina
plantan sem gat bundið
foksand hér á landi.
Myndin er tekin austan
við Þorlákshöfn.
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Þorvaldur Thoroddsen
náttúrufræðingur var
harðorður í skrifum sínum
um meðferð landsins.

Eldvirkni hér á landi hefur
eytt gróðri og stuðlað að
mikilli fokgirni jarðvegs
ins. Eldgos á Heimaey árið
1973.

arrar jarðvegseyðingar á Íslandi glæddu áhuga
hugsandi fólks og þeim fjölgaði ár frá ári sem
áttuðu sig á samhengi hlutanna, hvernig búseta
þjóðarinnar og atvinnuhættir höfðu áhrif á
náttúruna og hvernig náttúruöflin sjálf gátu
spillt gróðri og vistkerfum. Áhyggjur af upp
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blæstrinum gerðu meira að segja vart við sig
meðal Íslendinga í Vesturheimi. Dæmi um það
er fyrirlestur sem séra Jón Bjarnason prestur
í Winnipeg í Kanada flutti í Bandaríkjunum
árið 1888 og nefndi „Ísland að blása upp.“20
Sæmundur Eyjólfsson átti mikinn þátt í
því að árið 1894 voru samþykkt lög á Alþingi
sem veittu sýslunefndum heimild til friðunar
aðgerða: Lög um samþykktir til að friða skóg
og mel.21 Marka þau nokkur tímamót í barátt
unni fyrir verndun birkiskóganna þótt ekkert
hafi að vísu verið unnið eftir þeim. Ári seinna
voru sett ný lög: Lög til að gera samþykktir um
hindrun sandfoks og um sandgræðslu.22 Það
var Sæmundur sem samdi lagafrumvarpið.
Það kom ekki að eins miklum notum og hann
hafði vænst því einungis tvær sýslunefndir
nýttu sér heimildir laganna.
Helsti frumherji landgræðslu á Íslandi,
Sæmundur Eyjólfsson, lést árið 1896. Þótt
hann hefði í mörg ár unnið ötullega við að
vekja Íslendinga af aldalöngum svefni og brýna
þá til framkvæmda í verndun gróðurs og vist
kerfis og til að hefja endurheimt glataðs gróins
lands verður að viðurkenna að hann var eins og
rödd hrópandans í eyðimörkinni. Hann var svo
langt á undan sinni samtíð, hafði svo fáa eld
huga með sér, að starf hans bar minni árangur
en ætla mætti. Að honum gengnum var Einar
Helgason garðyrkjumaður ráðinn í þjónustu
Búnaðarfélagsins til að taka við merkinu. Hann
var um þær mundir við nám í Danmörku og
félagið styrkti hann til að kynna sér skógrækt og
sandgræðslu þar. Eftir að Einar kom heim hóf
hann störf árið 1898 og ferðaðist á næstu árum
um sandfokssveitirnar. Fátt gerðist þó enda var
starfsfé lítið, verkfæri skorti og deyfð og dofi
einkenndi enn hug almennings til raunhæfra
framkvæmda. Meira að segja Einar sjálfur taldi
margt nauðsynlegra og hagkvæmara en sand
græðslu.23 Auðvitað var honum vorkunn að
halda því fram. Ísland var eitt fátækasta land
Evrópu árið 1901. Verklegar framkvæmdir
voru litlar sem engar, fjármagnsskortur óbæri
legur og nauðsynleg uppbygging blasti við á
öllum sviðum. Svona var Ísland um aldamótin
1900. Ef eitthvað átti að gerast þurfti meira til
– helst þurfti hugarfarsbreytingu almennings,
vakningu meðal þjóðarinnar allrar.

Landgæði og vaknandi þjóðlíf

Búsetan raskaði við
kvæmu jafnvægi nátt
úrunnar. Myndin sýnir
rofabarð eða gróðurtorfu
sem er til vitnis um fornan
gróður og uppblástur
lands.

Senn voru ár frumherjanna að baki. Þrátt
fyrir góðan vilja þeirra voru þessi ár vörðuð
vonbrigðum. Jarðir voru enn að eyðast og fjöldi
þeirra víða um land var í stöðugri uppblástursog sandfokshættu. Áhugamenn höfðu bundið
vonir við áveituna á Stjórnarsandi en hún
eyðilagðist að fáum árum liðnum vegna skorts
á viðhaldi og of mikillar beitar. Grjótgarðar
Eyjólfs í Hvammi voru taldir hafa komið að
miklu gagni en þeir voru að falla vegna þess að
blásið hafði undan þeim. En þrátt fyrir allt var
von; það fóru nýir straumar um Ísland upp úr
aldamótunum.

Landgæði og vaknandi þjóðlíf

Íslenska vistkerfið breyttist gríðarlega mikið

frá landnámi til loka nítjándu aldar. Landið
var ekki lengur eins búsældarlegt og byggilegt
og þegar fyrstu landnemarnir settust hér að á
ofanverðri níundu öld. Búsetan hafði raskað
viðkvæmu jafnvægi náttúrunnar. Hnignunin
var mun meiri en flestir landsmenn gerðu sér

grein fyrir og snerti ekki bara hina hefðbundnu
nýtingu landsins til landbúnaðar heldur fleiri
svið þjóðlífsins. Skógarnir voru að miklu leyti
horfnir, land víða blásið upp, sandur ógnaði
jörðum og byggðum, gamalgróinn gróður
horfinn og nýr kominn í staðinn. Jarðvegseyð
ing var víða óskapleg og gróður þakti aðeins
25% landsins í stað 65% við landnám. Skóg
arleifarnar þöktu aðeins um 1% lands í stað
25–30% áður fyrr. Gróðureyðingin átti sér
fáar hliðstæður á norðurhveli jarðar.24 Svo
sannarlega hafði landið haft fataskipti; skart
klæðum sögualdar hafði verið fórnað fyrir
larfa fátækrar nýlenduþjóðar.
Þegar ofbeit bættist við slæm veðurskilyrði
og andsnúin náttúruöfl var ekki von á góðu.
Eitthvað varð undan að láta. Íslenska þjóðin
neitaði að horfast í augu við veruleikann, við
urkenna staðreyndir, fram um aldamótin 1900.
Þá fór almenningur loks að átta sig á samhengi
hlutanna, skilja að óhófleg landnýting var
leiðin til glötunar og landmissis.
Sjálfstæðisbarátta hafði verið háð áratugum
saman, alþýðumenntun batnaði, ferðir fólks til

Einar Helgason garð
yrkjumaður hóf störf hjá
Búnaðarfélagi Íslands árið
1898 og átti meðal annars
að kynna sér þörf á sand
græðslu.
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Hver veit nema þess verði ekki eins langt
að bíða og sumir hyggja að Ísland komist
nokkuð inn í framfara- og framkvæmda
straum aldarinnar eins og önnur lönd.
Hver veit nema þess sé ekki ýkja langt að
bíða að vér, eins og aðrar þjóðir, hugsum
jafnvel hærra en það að komast klakklaust
yfir árnar, hugsum til þess að beisla vorar
voldugu ótemjur, ár og fossa, til vinnu, til
þess að erfiða, verma og lýsa. Hver veit
nema einhvern tíma takist að hefta upp
blástur og eyðing af sandi – nema dal
urinn fyllist skógi.26

Hannes Hafstein skáld og
ráðherra orti hvatning
arljóð: „Sú kemur tíð, er
sárin foldar gróa.“ Það var
hann sem fylgdi úr hlaði
frumvarpi til laga um
skógrækt og varnir gegn
uppblæstri lands sumarið
1907.

annarra landa urðu algengari en áður og verk
leg menning tók framförum. Allt voru þetta
jákvæð framfaraspor og smám saman fjölg
aði þeim og þau urðu stærri: Þjóðlífið var loks
komið á hreyfingu eftir langa kyrrstöðu eða
að minnsta kosti ákaflega hægan gang. Fjöldi
fólks fylltist hamslausri lífsgleði og taumlausri
frelsis- og athafnaþrá. Þessi umsnúningur
kemur vel fram í kvæðinu „Stormur“ sem
Hannes Hafstein orti. Það hefst svona:
Carl Vilhelm Prytz pró
fessor sýndi náttúru
Íslands áhuga.

Carl Hartvig Ryder for
stjóri starfaði með C. V.
Prytz að verndun skóga á
Íslandi.
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Ég elska þig, stormur, sem geisar um grund
og gleðiþyt vekur í blaðstyrkum lund,
en gráfeysknu kvistina bugar og brýtur
og bjarkirnar treystir um leið og þú þýtur.
Þetta var nýr tónn í íslenskum skáldskap.25
Fleiri skáld fylgdu í kjölfarið og ortu um vakn
andi þjóðlíf, skæra lúðrahljóma, gróðurmold
ina frjóu og fjallkonuást. Svo komu stjórnmála
mennirnir og töluðu um Ísland komandi aldar
og hvernig þeir sæju það fyrir sér. Hannes Haf
stein var bæði skáld og stjórnmálamaður. Í júlí
1895 hélt hann ræðu við vígslu brúarinnar yfir
Þjórsá og í henni vék hann nokkrum orðum að
uppblæstri og eyðingu af völdum sands, ef til
vill fyrstur íslenskra stjórnmálamanna. Í ræð
unni fjallaði Hannes um framfarir landsins
á komandi árum og hann er spámannlegur í
niðurlagi hennar:

Hannes Hafstein hafði raunverulegan áhuga á
landgræðslumálum og gróðurvernd. Það sýna
afskipti hans af stofnun Sandgræðslunnar svo
ekki verður um villst. Enn var þó ekki komið að
henni. Á nýársdag 1901 fagnaði hann nýrri öld
með vinum sínum á Ísafirði þar sem hann var
þá sýslumaður. Undir borðhaldi stóð Hannes
upp, mælti nokkur orð fyrir minni Íslands og
las nýtt ljóð eftir sig, „Íslandsljóð“. Engan þarf
að undra þótt veislugestir hrifust, það gerum
við enn þegar við heyrum þetta afbragðsgóða
ljóð:
Sú kemur tíð, er sárin foldar gróa,
sveitirnar fyllast, akrar hylja móa,
brauð veitir sonum móðurmoldin frjóa,
menningin vex í lundi nýrra skóga.
Sé ég í anda knörr og vagna knúða
krafti sem vannst úr fossa þinna skrúða,
stritandi vélar, starfsmenn glaða og prúða,
stjórnfrjálsa þjóð, með verslun eigin búða.
Starfið er margt, en eitt er bræðrabandið,
boðorðið, hvar sem þér í fylking standið,
hvernig sem stríðið þá og þá er blandið,
það er: Að elska, byggja og treysta á landið.27
Svona kveðskapur hafði áhrif. Starf Sæmundar
Eyjólfssonar og bændanna í Landsveit hafði
áhrif. Sjálfstæðisbaráttan og aukin stjórnmála
leg réttindi með fyrsta innlenda ráðherranum
árið 1904 hafði áhrif. Dropinn holar stein
inn segir gamalt máltæki. Búnaðarþing kom
í fyrsta sinn saman árið 1899 og í kjölfarið
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tók búnaðarfræðsla framförum, bændur fóru
að stofna með sér samtök og jarðrækt efld
ist til muna. Almenningur tók líka við sér og
í byrjun nýrrar aldar urðu til ungmennafélög
um land allt sem meðal annars höfðu ræktun á
stefnuskrá sinni. Hvert félag átti garð þar sem
félagsmenn ræktuðu blóm, fjölærar plöntur og
tré. Þótt ungmennafélögin kæmu lítið að sand
græðslu var kjörorð þeirra um allt land það
sama: „Ræktun lands og lýðs – Íslandi allt“.
Það sem hér hefur verið nefnt sýnir að
landgræðsla, skógrækt og verndun gróðurs
hafði meiri hljómgrunn meðal almennings í
byrjun tuttugustu aldar en áður. Það var vax
andi hljómgrunnur í samfélaginu að gera eitt
hvað í ræktunarmálunum. Sandgræðsla var
komin á dagskrá.

Fyrstu lög um landgræðslu

Á fyrstu árum tuttugustu aldar var byrjað að

huga að skógrækt og verndun þeirra skógarleifa
sem eftir voru í landinu. Það voru einkum tveir
Danir sem voru yfirvöldum innan handar með
ráðgjöf í málinu: Carl Vilhelm Prytz prófessor
og Carl Hartvig Ryder forstjóri. Meðal þess
sem þeir gerðu var að semja frumvarp til laga
um skógrækt á Íslandi en einnig útveguðu þeir
skógfræðing til að stunda skógræktartilraunir
og sérfróðan mann til að rannsaka mestu
sandfokssvæðin í Árnes- og Rangárvallasýslu
og átti hann að skipuleggja varnir gegn frekari
landauðn. Maður þessi hét C. F. Dahlerup og
hafði lengi starfað að sandgræðslu á Jótlandi.28
Dahlerup kom til Íslands árið 1905 á
vegum stjórnvalda og ferðaðist um Árnessýslu
og Rangárvallasýslu og skoðaði sandfoks
svæði allvíða í sýslunum tveimur. Lagði hann
í lok ferðarinnar á ráðin um hvernig Íslend
ingar ættu að bregðast við aðsteðjandi vanda.
Tillögur hans voru á þá leið að tveir menn
yrðu sendir til Danmerkur til að kynna sér
þar uppgræðslu og jafnframt að lög yrðu sett
um sandgræðslu. Samdi hann ýtarlegt frum
varp og lögðu þeir Prytz og Ryder það til við
stjórnvöld að frumvarpi hans yrði skeytt aftan
við frumvarp þeirra um skógrækt þannig að úr
yrði nokkuð umfangsmikill lagabálkur.29

Þjóðhátíð og skáldin

Árið 1874 var efnt til hátíðahalda í Reykjavík og á Þingvöllum til

að minnast þúsund ára afmælis Íslandsbyggðar. Konungur, Kristján
IX, kom til landsins og heiðraði þjóðina með nærveru sinni og
færði henni nýja stjórnarskrá. Skáldin kepptust við að bera lof á
konung og yrkja um land og þjóð: þúsund ára sögu. Forvitnilegt
er að íhuga mismunandi skoðanir skáldanna á ástandi landsins og
náttúrunnar, til dæmis þeirra Bólu-Hjálmars og Matthíasar Joch
umssonar. Sá fyrrnefndi yrkir í orðastað fjallkonunnar:
Sjá nú, hvað ég er beinaber,
brjóstin visin og fölar kinnar,
eldsteyptu lýsa hraunin hér
hörðum búsifjum ævi minnar;
kóróna mín er kaldur snjár,
klömbrur hafísa mitt aðsetur,
þrautir mínar í þúsund ár
þekkir guð einn og talið getur.

Lofsöngur séra Matthíasar sem nú er þjóðsöngur er í öðrum anda.
Þar er Ísland ekki karlægt, gamalt eða afskekkt. Miklu fremur
minnir landið á almættiskraftinn sem þjóðin þarf að vinna með.
Þjóðin þarf að vinna með guðskraftinum, lífrænni náttúrunni, svo
að þar:
verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár
sem þroskast á guðs-ríkis braut.

Stjórnvöld fóru að tillögum Dananna og
um haustið fólu þau Búnaðarfélagi Íslands að
finna tvo menn til þess að fara utan til náms.
Séra Magnús Helgason kennari við Flensborg
arskóla var þá í stjórn Búnaðarfélagsins og
hann valdi einn af nemendum sínum til far
arinnar. Sá var Gunnlaugur Kristmundsson
frá Núpsdal í Vestur-Húnavatnssýslu en hann
lauk kennaraprófi frá skólanum sama ár. Hinn
maðurinn var Sigurður Stefánsson frá Möðru
dal. Hannes Hafstein ráðherra samþykkti
valið og um haustið fór Sigurður til náms hjá
Dahlerup á Skagens Klitplantage á Jótlandi en
Gunnlaugur fór ekki fyrr en í febrúar 1906.
Hann lauk námi en Sigurður hætti á miðjum
námstíma.30
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landstjórnin það fram: „Frumvarp til laga um
skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands“.31
Þetta var eitt af hjartans málum Hannesar Haf
stein ráðherra og það var hann sem mælti fyrir
frumvarpinu á þingfundi 5. júlí 1907. Hann
sagði meðal annars við það tækifæri:
Þetta frumv. má skoða sem nokkurskonar
mælikvarða fyrir trúnni á framtíð þessa
lands og viljann til að leggja nokkuð á sig
fyrir þá, sem lifa eiga á ókomnum tímum.
Það er ekki hægt að búast við því, að það
fyrirtæki, sem hjer er um að ræða, gefi af
sér neinn arð í dag eða á morgun. Hjer
er farið fram á, að leggja á sig kostnað til
þess að reyna að gjöra landið betra, vist
legra og fegurra fyrir börn vor og þeirra
börn. Það byggist á þeirri ósk, að gróður
landsins ekki einungis haldist við, heldur
aukist og margfaldist á ókomnum árum,
og það byggist á því trausti, að það, sem
hefur verið, geti orðið aptur. Í þessu frv.
er sjerstaklega gjört ráð fyrir að gjöra til
raun til að hepta sandfok í tveim sýslum
landsins, Árnes- og Rangárvallasýslum,
og mætti sú viðleitni vera byrjun að sams
konar tilraunum víðar um landið.32

Lög um skógrækt og sand
græðslu voru samþykkt
árið 1907.
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Um haustið var hafist handa við að þýða
og ganga frá frumvarpinu um skógrækt og
sandgræðslu og á sumarþinginu 1907 lagði

Frumvarpið var í tveimur köflum. Sá fyrri var
mun styttri, greinar 1 til 4, sem tóku til ákvæða
um stjórn skógræktar. Seinni hlutinn, greinar
5 til 19, var mun umfangsmeiri og fjallaði um
ákvæði varðandi varnir gegn sandfoki í Árnesog Rangárvallasýslu en fyrst í stað áttu lögin
einvörðungu að ná til þeirra. Ef vel gengi þar
var talið viðbúið að fleiri landshlutum yrði bætt
við síðar. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir því
að sandgræðslan yrði kostuð að hluta af lands
sjóði og að hluta af sýslu- og sveitarsjóðum
og að litlu leyti af eigendum sandfokssvæð
anna. Til aðstoðar skógræktarstjóra, sem átti
að verða yfirmaður bæði skógræktar og sand
græðslu, mátti skipa eins marga sandfoksverði
og þurfa þætti en framkvæmd sandgræðsl
unnar á hverjum stað átti að vera í höndum
sérstakra nefnda.
Ekki voru allir þingmenn sammála frum
varpinu að öllu leyti og það gekk ekki þrauta
laust að koma því í gegnum þingið. Eftir
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að Hannes hafði flutt ræðu sína var kosin
þriggja manna nefnd til þess að fjalla nánar
um það. Nefndarmenn voru Þórhallur Bjarnarson, Ólafur Thorlacius og Eggert Pálsson. Er
skemmst frá því að segja að þeir lögðust gegn
frumvarpinu og vildu fella það. Ástæðurnar
voru fyrst og fremst tvíþættar. Þeir voru á móti
því að stofnað yrði konunglegt embætti með
miklum tilkostnaði og að sýslunefndir Árnessýslu og Rangárvallasýslu og hreppsnefndirnar
í þeim hefðu ekki verið hafðar með í ráðum
við samningu frumvarpsins. Einnig höfðu
sumir þingmanna vantrú á því að vera að fá
útlendinga til að græða sandinn hér á landi.
Þórhallur Bjarnarson, langafi núverandi landgræðslustjóra sagði til dæmis við umræður:

Sandurinn grær.

Jeg fyrir mitt leyti verð að segja það, að
þegar um það er að ræða, að gjöra ráðstafanir til þess að hepta sandfok austur
í sýslum, þá treysti jeg Eyjólfi bónda
Guðmundssyni í Hvammi á Landi betur
til þess, en einhverjum óreyndum og
ókunnugum manni, einhversstaðar að
utan úr löndum.33
Til þess að frumvarpið yrði ekki fellt gerði
ráðherra á því miklar breytingar. Skógræktarstjóraembættið skyldi ekki veitt af konungi heldur ráðherra og launin voru lækkuð
mikið. Þá var allur annar kafli frumvarpsins
felldur burt, það er að segja ákvæðin um sandgræðsluna, en í hans stað bætt stuttaralegum
setningum um sandgræðslu inn í skógræktargreinarnar. Þannig var frumvarpið samþykkt
samhljóða miðvikudaginn 11. september.
Konungur staðfesti lögin svo 22. nóvember
og þau tóku gildi 1. janúar 1908.34 Þar með
var undanfari Landgræðslu ríkisins tekinn til
starfa. Var ýmist talað um sandgræðsluna eða
Sandgræðsluna fyrstu árin.
Lögin voru stutt, aðeins fimm greinar, og
þau einkennast fremur af áhuga Íslendinga á
þessum árum á skógrækt en bjargföstum vilja
að hefta sandfok. Með þeim voru skógrækt og
sandgræðsla sett undir sömu yfirstjórn og er
sérstaklega tekið fram í fyrstu grein laganna
að svo skuli vera. Í annarri grein er kveðið á
um að skipa skuli forstjóra fyrir skógrækt-

armál landsins, skógræktarstjóra, „og skal
hann einnig hafa á hendi forstjórn opinberra
ráðstafana, sem gjörðar verða til þess að varna
sandfoki.“ Í þriðju grein er boðað að ráðherra
skipi menntaða skógarverði eftir þörfum sem
eiga að aðstoða skógræktarstjóra og sjá um
skógræktarjarðir og trjáræktunarsvæði í eigu
hins opinbera. Svo endar greinin með þessum
orðum: „Fela má og skógarvörðum athugun
og skrásetning sandfokssvæða og eftirlit með
framkvæmd sandfoksráðstafana, er gjörðar
kunna að verða.“ 35 Þetta er allt og sumt sem
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Hafursey á Mýrdalssandi.

segir um sandgræðsluna í lögunum en um nán
ari útfærslu á störfum og starfssviði skógrækt
arstjóra og skógarvarða er vísað í reglugerð.
Eins og sjá má er í lögunum um skógrækt
og sandgræðslu mun meira fjallað um skóg
rækt en sandgræðslu og það má merkilegt
heita hvað sandgræðslan er mikil hornreka í
þeim miðað við hversu mörgum jörðum stóð
ógn af sandfoki og uppblæstri. Það var mik
ill skaði að ýtarlegt frumvarp Dahlerup skyldi
ekki hljóta stuðning hinna íhaldsömu þing
manna. Eftir á að hyggja má greinilega sjá að
lögin háðu öllu landgræðslustarfi í mörg ár,
þau töfðu fjölmörg nauðsynleg verk.36
En áttu Íslendingar menntað fólk til
þeirra starfa sem rætt var um í lögunum um
skógrækt og sandgræðslu? Því er til að svara
að nokkru fyrir gildistöku þeirra höfðu fjórir
Íslendingar verið styrktir til skógarvarðarnáms
í Danmörku og þeir komu allir heim á næstu
árum og störfuðu sem skógarverðir. Annað
mál var með stöðu skógræktarstjóra. Enginn
Íslendingur hafði lokið námi skógfræðings og
stundað skógrækt á Norðurlöndum en í lög
unum var þess krafist að þar þyrfti væntanlegur
skógræktarstjóri að hafa unnið. Viðbúið var
því að ráða þyrfti erlendan mann í starfið.
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Svo vildi til að á árunum 1900–1906 var hér
á sumrum C. E. Flensborg skógfræðingur frá
danska Heiðafélaginu við að rannsaka skóg
lendi og uppblástur lands. Annar Dani, A. F.
Kofoed-Hansen skógfræðingur, dvaldist hér
sumarið 1906 á vegum stjórnvalda og kynnti
sér skógrækt og landbúnað.37 Þessir tveir menn
þóttu helst koma til greina í hið nýja starf.
Í rauninni voru engin ákvæði í lögunum
um sérstakan mann til að sinna sandgræðslu
málum, það áttu skógarverðirnir að sjá um.
En eins og fram kom höfðu stjórnvöld sent
tvo menn til Danmerkur til þess að kynna sér
sandgræðslu og annar þeirra, Gunnlaugur
Kristmundsson, var ráðinn til að sjá um sand
græðsluna. Hann kom heim vorið 1907 og
hóf stuttu seinna störf. Hann var með öðrum
orðum kominn til verka áður en skógræktarog sandgræðslulögin voru samþykkt.38 Áður
en sagt verður frá Gunnlaugi og störfum hans
skulum við fyrst líta langt aftur í aldir, til þeirra
tímamóta þegar forfeður okkar komu af hafi
og litu draumaland sitt í fyrsta sinn. Hvernig
var Ísland þá?

Fyrstu lög um landgræðslu
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Áætluð útbreiðsla skóg
lendis við landnám. Það
náði þá samkvæmt kort
inu yfir næstum 30% af
flatarmáli landsins.

Landið var fagurt og frítt

Rannsóknir hafa sýnt með ótvíræðum hætti

að Ísland hefur breyst mikið frá þeim tíma
þegar fyrstu landnemarnir stigu á land og byrj
uðu að brjóta það undir sig. Búsetan raskaði
því fallvalta jafnvægi sem var milli viðkvæms
gróðurs, óblíðra vaxtarskilyrða hans og veikrar
jarðvegsgerðar. Skógar fóru að eyðast, víðátta
gróðurríkisins að dragast saman og í kjölfarið
fylgdi uppblástur og jarðvegseyðing sem enn
sér ekki fyrir endann á. Fjarri fer því að þetta
sé eitthvert séríslenskt fyrirbæri. Víða um heim
má finna dæmi um ofnýtingu landsins gæða
og uppblástur en samt verðum við að horfast í
augu við það að umfang gróðureyðingarinnar
sem orðið hefur í þessu fallega landi okkar frá
landnámi á sér fáar hliðstæður á norðurhveli
jarðar.
Margoft hefur verið vitnað til þeirra orða
Ara fróða Þorgilssonar í Íslendingabók að
þegar Ísland fyrst tók að byggjast á ofanverðri
níundu öld hafi það verið vaxið viði milli fjalls
og fjöru.1 Þótt ýmsir hafi orðið til að vefengja
þessi skrif Ara, sem skráð voru þremur öldum
eftir landnám, benda nýjustu rannsóknir til
þess að í meginatriðum séu þau rétt. Þær
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sýna að ⅔ hlutar landsins hafa verið grónir
við landnám og að skóglendi hafi verið meg
ingróðurinn. Öll rök hníga til þess að skógur
hafi þakið 25–30% af yfirborði landsins. Þetta
eru ótrúlegar tölur miðað við ásjónu landsins
í dag – samt staðreynd. Víða óx svo víðir og
runnagróður sem skapaði góð skilyrði fyrir
grasivaxið land og verndaði viðkvæman jarð
veginn.2 Við vitum þetta vegna rannsókna á
gróðri landsins og gróðursögu sem orðnar
eru miklar að vöxtum og þeir eru fjölmargir
náttúruvísindamennirnir sem hafa lagt hönd
á plóg í þeim fræðum. Landið var sannarlega
fagurt og frítt þegar fyrsti knörrinn kenndi
grunns og var bundinn við land.
Landnáma nefnir um 415 landnámsjarðir.
Flestar þeirra eru enn til og eru í sveitum
sem þykja fallegar og blómlegar. En margar
jarðanna voru á svæðum sem nú til dags eru
lítt byggileg eða örfoka.3 Sem dæmi má nefna
landnám Gríms Úlfssonar í Geitlandi í Borg
arfirði en þar er hluti landsins nú örfoka. Sagt
er að Helgi krókur hafi búið á Helgastöðum,
skammt fyrir neðan Kiðagil á Sprengisands
leið. Þar er nú að mestu sandur og auðn. Sig
hvatur rauði bjó í Bólstað á Einhyrningsmörk
á Fljótshlíðarafrétti en þar var örfoka land sem

Landið var fagurt og frítt

Landnámsmenn komu að
fögru landi sem var gróð
ursælt og búsældarlegt.
Þó voru til sandar þá og
nakin fjöll. Úr Herðubreið
arlindum.

Landgræðsla ríkisins vann með bændum við
að græða upp í beitarland á seinustu áratugum
tuttugustu aldar. Byggð var í Hvítárnesi á Bisk
upstungnaafrétti og Jarðabók Árna Magn
ússonar og Páls Vídalíns frá árinu 1709 greinir
frá sögum um byggð langt fyrir norðan Hauka
dal og í kringum Bláfell. Hún greinir líka frá
því að á Hrunamannaafrétti hafi áður verið 14
bæir. Fjöldi fleiri dæma er til. Landkostir voru
greinilega góðir inn til landsins á fyrstu öldum
byggðar í landinu og búskapurinn teygði sig
hátt upp fyrir núverandi byggðarmörk. Það gat
hann gert þar sem hitastig var nokkru hærra
í fyrstu en seinna varð. Ísland liggur á norð
urtakmörkum þess hluta jarðarinnar þar sem
gerlegt má telja að stunda landbúnað. Kólnun
eða hlýnun um eina gráðu skiptir miklu máli.
Það er ekki síst hálendis- og öræfagróðurinn
sem er mjög háður hitastigi og veðurfari. Tak
mörk gróðurs og auðnar á öræfum og jafn
vel niður undir byggð sums staðar hafa flust
til vegna veðráttunnar einnar. Það er áleitin
spurning hvort landnámsmenn hafi frekar
byggt efst í birkiskógabeltinu til að þurfa ekki
að höggva eins mikinn við og brenna til að fá
beitar- og búsvæði. Kólnandi veðurfar eftir
1600, jafnvel löngu fyrr, hefur því víða bundið
endi á byggð sem stóð hátt. Gróðureyðing
og uppblástur áttu stundum líka upptök sín í
lækkandi árshita og harðnandi veðráttu.4

Heimildir frá þjóðveldisöld greina frá
tíðum og oft fjölmennum ferðum manna milli
landshluta. Það sýnir að mikill gróður hefur þá
verið á hálendinu og styttra á milli áfanga en
síðar varð. Kjölur virðist ekki hafa þótt mik
ill fjallvegur og stríðandi kappar fóru yfir hann
með heri sína án vandræða. Ekki þótti heldur
tiltökumál að fara yfir Sprengisand milli lands
hluta og Skálholtsbiskupar nýttu sér þá leið
fram á sautjándu öld. Þessir hálendisvegir
hefðu ekki verið jafn fjölfarnir og greiðfærir
eins og raun ber vitni nema góða haga hafi
mátt finna með hæfilega löngu millibili.5
Fjöldi fornrita, Íslendingasögur, máldagar,
dómskjöl og fornbréf, annálar og jarðaúttektir,
veita mjög áreiðanlegar upplýsingar um gróð
urfar fyrstu aldirnar eftir landnám. Sama er
að segja um örnefni og fornleifarannsóknir. Í
fornritum er oft getið um skóga. Hrafnkelssaga
sýnir til dæmis að mikill skógur var á Fljóts
dalshéraði, Laxdæla getur um skóg í Dölum og
Ljósvetningasaga greinir frá miklum skógum í
Fnjóskadal. Í Skagafirði og Eyjafirði voru líka
skógar en þetta eru aðeins dæmi af handahófi.
Allir voru þessir skógar stórvaxnari en þær
leifar þeirra sem enn eru eftir gefa tilefni til að
ætla í fljótu bragði. Í Landnámu er þess getið
að skógurinn í Botnsdal hafi verið svo stórvax
inn að hafskip hafi verið smíðuð úr honum.
Sama segir Svarfdælasaga.6 Í Svarfaðardal voru
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Fjöldi kolagrafa víðs vegar
um land ber horfnum
birkiskógum vitni. Myndin
er tekin á Biskupstungna
afrétti.

smíðuð skip úr viði sem fékkst í skóginum.
Engin ástæða er til að draga þessar frásagnir
í efa en vafalaust var þetta aðeins hægt fyrstu
mannsaldrana eftir landnám meðan smiðir
höfðu enn úr að velja stærstu og sverustu trén.
Niðurstöður fornleifarannsókna styðja
frásagnir fornrita um skóga og útbreiðslu
byggðar. Rústir um 20 býla í Þjórsárdal sýna
að blómleg byggð var í öllum dalnum og gróð
urþekja þangað til að eldgos í Heklu eyddi dal
inn árið 1104. Rannsóknir sýna líka að víða
hafa verið bæir á fyrstu öldum Íslandsbyggðar
langt ofan við núverandi byggðarmörk.
Á mörgum stöðum er að finna örnefni
sem vísa á forna skóga. Á Efra-Jökuldal heitir
Brúarskógur, Dynskógar eru austan til á Mýr
dalssandi þar sem til forna var blómleg byggð.
Timburvellir eru í Fnjóskadal. Víða er að finna
örnefnið Vælugerði og fleiri nöfn sem minna
á sviðning skóga til akuryrkju. Fjölmörg bæja
nöfn fela í sér nafnið skógur og víða er að finna
örnefni sem benda til kolagerðar.7 Mikið magn
kola þurfti til að vinna járn úr mýrarrauða en
það gerðu Íslendingar fram á fimmtándu öld.
Þeir þurftu líka mikið af kolum til að brenna
í smiðjum sínum sem voru á flestum bæjum.
Þar smíðuðu bændur og búalið verkfæri og
þar voru ljáir hitaðir og dengdir til loka nítj
ándu aldar. Fyrstu aldirnar var góður viður úr
skógum landsins brenndur til kola en þegar
á leið og gekk á skógana notuðust menn við
kjarr. Gríðarlegur fjöldi kolagrafa um allt land
veitir mikilvægar og marktækar upplýsingar
um útbreiðslu skóga. Þeir eyddust en þjóðin
lifði. Leifar kolagrafa hafa meðal annars fund
ist á afréttarsvæðum sem nú eru að miklu
leyti örfoka. Örnefnið Smiðjuskógur er til við
Sprengisandsleið í hlíðinni vestan að Skjálf
andafljóti nálægt Helgastöðum. Þar var víð
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áttumikill skógur til forna og leifar hans voru
til fram á nítjándu öld. Hann er nú horfinn en
haugur af járnsora er til vitnis um kolagerð og
járnvinnslu. Sunnan frá Kiðagili niður undir
byggð í Bárðardal sáust fúnir birkistofnar
á nítjándu öld og báru þeir auðvitað vitni
eyddum skógum.8
Það er enn til vitnis um landkosti til forna
að á nokkrum stöðum má sjá ósnortnar leifar
þess gróðurfars sem hér var þá. Slíkar leifar er
til dæmis að finna á eyjum í ám og vötnum sem
hvorki hraun né búfé hefur náð til. Einnig eru
síðustu birkiskógarnir leifar hins upprunalega
gróðurs á láglendi en þeir úrkynjuðust í ald
anna rás vegna slæmrar umgengni. Víða má
ennfremur finna gróðurtorfur og jarðvegsleifar
á uppblásnum svæðum sem eru vitnisburður
um landið sem var, land Ingólfs Arnarsonar
á níundu öld, land Ara fróða á elleftu öld og
Snorra Sturlusonar á þrettándu öld. Slíkar eft
irlegukindur hafa mikið gildi. Án þeirra væri
erfitt að ímynda sér að gróður hefði nokkurn
tíma þrifist á þessum eyðimerkursvæðum. Af
handahófi má nefna gróðurtorfur í Sandvatns
hlíðum á Biskupstungnaafrétti og um fjögurra
metra þykka gróðurtorfu inni á grjótbreið
unum nálægt miðjum Sprengisandi í um 600
metra hæð. Hún er svo sannarlega vantrúuðum
til vitnis um að Sprengisandur var á fyrri öldum
þakinn jarðvegi og grænum gróðri sem hestar
biskupanna og fleiri ferðalanga kroppuðu í.
Slíkar gróðurminjar eru hluti af sameiginlegri
sögu þjóðarinnar, engu minni þjóðararfur en
mannvistarleifar sem ástæða hefur þótt til að
varðveita.9 Hver veit nema gróðursagan gæti
varpað nýju ljósi á ýmsa þætti Íslandssögunnar
ef nánar væri að gáð eins og Hákon Bjarnason,
Sigurður Þórarinsson, Sturla Friðriksson og
fleiri hafa bent á.
Ísland varð fullbyggt á 60 árum og kvik
fjáreign varð fljótt mjög mikil og undirstaða
afkomu hinnar nýju þjóðar. Landnemarnir
komu með öll þau húsdýr sem síðan hafa
þekkst í landinu: nautgripi, sauðfé, hesta, svín,
geitur og alifugla. Með í för voru líka hundar
og kettir. Þá höfðu gróðurlendi þróast án gras
bíta í hartnær 9 þúsund ár frá lokum síðustu
ísaldar. Vitað er að slíkt gróðurfar rýrnar mjög
hratt við beit. Í fornritum er fjöldi húsdýra á
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Stakar gróðurtorfur sýna
og sanna að gróður þreifst
þar vel til forna og jafnvel
fram á nítjándu öld.

ýmsum bæjum tilgreindur og hafa þær heim
ildir verið túlkaðar á þann hátt að hlutfallslega
hafi nautgripir, einkum kýr, verið mun fleiri en
seinna varð en sauðfé færra. Ætla má að naut
gripir hafi verið næstum fimm sinnum fleiri
til forna en undir lok nítjándu aldar. Hefur
verið áætlað að tveimur til þremur öldum eftir
landnám hafi nautgripir verið um 150 þúsund
og sauðfé allt að 400 þúsund.10 Svín voru mjög
algeng fyrstu aldirnar.
Á nokkrum stöðum er þess getið í forn
ritum að landnámsmenn hafi misst frá sér
húsdýr inn í skógana og fundið þau einu til
þremur árum seinna og voru þau þá búin að
fjölga sér mikið. Frá Ingimundi gamla í Vatns
dal hurfu einu sinni tíu svín og fundust ekki
fyrr en eftir rúmt ár í Svínadal og voru þau þá
orðin eitt hundrað. Þegar Helgi magri lenti
skipi sínu við Galtarhamar í Eyjafirði skaut
hann á land tveimur svínum, gyltu og gelti.
Þremur árum seinna fundust svínin í Sölvadal
og þá voru þau orðin 70 að tölu 11 Hvað fyrir
Helga vakti er erfitt að segja en halda mætti að
hann hafi verið að kanna landgæði með því að
sleppa svínunum lausum og vissulega benda
svona sögur til safaríks gróðurs og landkosta.
Ekki er vafamál að búféð gekk strax á
fyrstu öldum Íslandsbyggðar oft nærri gróðri

landsins, ekki síst þegar mörg hörð ár komu
í röð. Það tók um og yfir ⅔ hluta fóður síns á
beitinni einni saman, sjálfsagt oft allt sitt fóður,
og gekk sjálfala mestan hluta ársins.
Þegar heimildir eru grandskoðaðar og
íhugaðar er unnt að fá trúverðuga sýn á gróð
urfar landsins við landnám. Ekki verður annað
séð en að sú fullyrðing Ara fróða að landið hafi
verið „víði vaxið milli fjalls og fjöru“ sé rétt.
Rannsóknir náttúruvísindamanna á tuttug
ustu öld hníga í sömu átt. Þær benda til þess
að útbreiðsla gróðurs við landnám hafi verið
að minnsta kosti helmingi meiri en nú og að
skógur og kjarr hafi vaxið á allt að 30 þúsund
km² lands.12
Þótt því sé haldið á lofti hér að gróska
landnámsaldar sé engin gylling fortíðarinnar,
eins og sumir hafa viljað halda fram, voru
ógróin svæði auðvitað til. Það voru jöklar,
hásléttur, fjallatoppar og sandar. Sandar voru
einkum við sjóinn, stórárnar og svo uppi á
öræfum. Það verður meðal annars ráðið af
staðanöfnum sem fyrir koma í Landnámabók,
Íslendingasögum, elstu fornbréfum og öðrum
örnefnum frá landnámsöld. Í Landnámabók
er getið Sandeyrarár á Snæfjallaströnd, Sand
víkur á Kjalarnesi, sanda á Langanesströndum
og norðan við Gerpi á Austfjörðum, Ingjalds

25

Ísland: Ávallt elskað en misnotað

Búfé, sauðfé, nautgripir,
hestar og svín, gekk víða
nærri gróðri landsins.
Eyðingaröfl náttúrunnar
skáru svörðinn sundur í
kjölfar skógareyðingar.
Eyðing gróðurs og jarðvegs
er alvarlegasta umhverf
isvandamál Íslendinga.
Myndin er frá sunnan
verðum Reykjanesskaga.

Er hægt að tala um þetta
sem ósnortið víðerni? Hér
var land vaxið birkikjarri
við landnám og líklega
algróið þar til á nítjándu
öld. Myndin er tekin á
norðanverðum Hólasandi.

sands, Rauðasands, Breiðamerkursands, Sól
heimasands og Landeyjasands. Í Íslendinga
sögum er getið bæjanafnanna Sanda í Mið
firði og Sanda í Dýrafirði. Bæjanöfnin Bögg
visstaðasandur, Sandgerði og Sandhólar koma
mjög snemma fyrir. Öll þessi örnefni benda
til sanda við sjó á fyrstu öldum byggðarinnar
hér á landi. Af elstu máldögum er einnig ljóst
að þá eru sandar við botna Þistilfjarðar, Öxar
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fjarðar, Skjálfanda, Skagafjarðar, Húnaflóa og
meðfram því nær allri suðurströndinni.
Á öræfaleiðum er líka getið sanda í fornum
heimildum. Talað er um sandleið bæði í Reyk
dælasögu og Hrafnkelssögu, og er þá átt við
leiðina um Sprengisand. Í Grettissögu segir að
Þorbjörn öngull hafi riðið „sand suður“ þegar
hann fór til þings eftir víg Grettis, og hafi hann
grafið höfuð Grettis í „sandþúfu eina“. Þar

Landið var fagurt og frítt

STÆRSTU SAMFELLDU UPPBLÁSTURSSVÆÐI OG AUÐNIR

SANDFOK

MIKIL
GRÓÐUREYÐING

heitir nú Stórisandur. Þannig er getið beggja
hinna frægustu sanda á öræfaleiðum landsins
strax á fyrstu öldum sögu þjóðarinnar.
Því er heldur ekki hægt að neita að til
forna voru til sandar og auðnir í blómlegum
sveitum, einkum nálægt heiðum. Það sýna
örnefni en þessir sandar voru miklu minni
en nú. Sanddalur heitir vestur úr Norðurárdal
ofanverðum í Mýrasýslu. Dalsins er getið með
þessu nafni í Landnámabók. Reykdælasaga
nefnir bæinn Sandfell, „nærri Geirastöðum“.
Ekki er lengur til bær með því nafni en líklegt
er að það fell sem bærinn hefur verið kenndur
við sé Belgjarfjall við Mývatn, stundum nefnt
Vindbelgur. Norðan undir því er Sandvatn og
er líklegt að nafn vatnsins sé frá sama tíma
og nafnið Sandfell. Norður af Sandvatni er
nú Hólasandur og er nafn vatnsins í vitund
margra við þann sand tengt. Þó benda sumar
heimildir til þess að Hólasandur hafi að mestu
verið vaxinn birki fram á sautjándu öld. Þá er
í Hrafnkelssögu getið Sandfells sem áfanga á
leiðinni frá Sprengisandi að Þingvöllum. Svo
virðist sem þetta hafi verið bær við fell það
austan Þjórsárdals sem enn heitir þessu nafni

Minna var um sanda á
Íslandi við landnám en
seinna varð. Yfirlitskort
af sandauðnum, gróð
ureyðingu og eyðimerkum
á Íslandi á seinni hluta
tuttugustu aldar.

AUÐNIR

en niður frá því felli með Þjórsá er mikil sand
slétta sem heitir Haf og virðist líklegt að nafn
fellsins megi rekja til þeirra sanda sem þá eru
að minnsta kosti jafn gamlir og Hrafnkelssaga.
En sandhafið við Sandfell hefur þá verið á efstu
mörkum byggðarinnar. Í Landnámabók er getið
Sandlækjar á mörkum landnáms þeirra Ólafs
tvennumbrúna sem nam Skeið og Þrándar
mjögsiglanda sem nam Gnúpverjahrepp upp
til Kálfár. Þegar jarðalýsingar í Skeiðahreppi
og Gnúpverjahreppi voru gerðar fyrir Árna
Magnússon og Pál Vídalín árið 1709 var enn
sandur niður frá Sandlæk þessum um Reykja
land, og þegar skipuleg sandgræðsla hófst árið
1907 var hún einmitt hafin þarna eins og síðar
verður sagt frá í þessu riti. Merkilegust allra
fornra heimilda um sanda í byggð er þó sú frá
sögn Njálu að Gissur hvíti og menn hans hafi
riðið „austur yfir sanda“ til Hofs þegar þeir
fóru að Gunnari á Hlíðarenda. Orðin „austur
yfir sanda“ eru að vísu ekki í öllum handritum
sögunnar og því er ekki hægt að fullyrða hvort
þeim hefur verið bætt við seint á þrettándu öld
eða þau hafa verið felld niður í sumum hand
ritum til styttingar. En af þessu má að minnsta
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uðu ekki jafnharkalega á gróðurþekjunni alls
staðar á landinu. Sum svæði urðu verr úti en
önnur. Verst urðu eldfjallasvæðin fyrir barðinu
á eyðingarþáttunum. Ástæðan er sú að Ísland
myndaðist upphaflega af basaltbergtegundum
en miðbik landsins seig og þar myndaðist síðar
móberg. Eldgos seinni tíma hlóðu hraunum,
vikri, ösku og sandi ofan á móbergið sem
mynda jarðveginn á þessum hluta landsins.
Jarðvegurinn á basaltsvæðunum heldur mun
betur raka en vikur- og sandjarðvegurinn og
þeim síðarnefnda hættir miklu meira til að
blása upp. Þetta viðkvæma móbergs- og eld
fjallabelti liggur í boga frá Suðurlandi um mið
hluta hálendisins og skáhallt norður og norð
austur um landið. Það eru með öðrum orðum
Gullbringusýsla, Árnessýsla, Rangárvallasýsla,
Skaftafellssýslur og Þingeyjarsýslur sem sand
fok og gróðureyðing hefur leikið verst.15

Eldgos hafa ávallt haft
gríðarleg áhrif á jarðvegs
eyðingu. Mynd af Heklu
gosi.

Hnignun skóganna

Á

kosti svo mikið ráða að á þrettándu öld hefur
verið sandur á Rangárvöllum á þeim slóðum
þar sem nú heitir Geitasandur.13
Um viðhorf landnámsmanna til land
gæða á Íslandi segja fornritin ekki mikið. Þó
má finna dæmi. Þeir Hrafna-Flóki og Þórólfur
smjör komu á ofanverðri níundu öld í land við
Stigahlíð þegar þeir voru að kanna land á Vest
fjörðum. Þeir gengu um hlíðina og sáu þar ekk
ert grjót fremur en annars staðar. Allt var gróið
grasi og skógi. Flóki stakk spjóti sínu niður á
ýmsum stöðum og varð alls staðar var við grjót
undir. „Fagurt land og feitt“ sagði Þórólfur.
„Magurt land og beinabert“ sagði Flóki, „og
mun brátt upp koma það sem undir er.“14
Því miður rættist þessi spádómur HrafnaFlóka. Innan ótrúlega skamms tíma fór vistkerfi
landsins bæði að breytast og láta á sjá. Þó má
ætla að mest og alvarlegust hafi landeyðingin
og uppblásturinn verið eftir 1600. Má rekja
hann fyrst og fremst til búsetu landsmanna
og náttúrunnar sjálfrar: eldgosa, jökulhlaupa,
ágangs vatna, sandfoks og veðurharðinda.
En þessir orsakavaldar gróðureyðingar bitn
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ðurnefnd gróðureyðingaröfl réðust fyrst
á skógana og nánast eyddu þeim. Þeir voru
brjóstvörn landsins og gróðurþekjunnar eins
og herlið sem ver borg. Segja má að skóg
arnir hafi verið ein helsta undirstaða þeirrar
velmegunar sem var í landinu fyrstu aldir eftir
landnám.
Eldgos hafa alltaf þótt miklir viðburðir
og því eru til í annálum frásagnir af þeim á
liðnum öldum og áhrif þeirra á gróður lands
ins, búfé og atvinnulíf. Eru bæði bein og óbein
áhrif eldgosa gríðarlega mikil og mest í þeim
sýslum sem fyrr voru nefndar. Þar eru Hekla
og Katla sem hafa gosið margsinnis síðan land
byggðist. Þar eru Lakagígar, Kverkfjöll, Leir
hnjúkur, Askja, Öræfajökull, Dyngjufjöll og
margar fleiri eldstöðvar sem spúð hafa hrauni,
vikri og ösku yfir land bæði nær og fjær og eytt
lággróðri og skógi.
Búsetan í landinu hafði enn meiri áhrif á
skógana. Timbur var forfeðrum okkar nauð
synlegt líkt og það er okkur enn í dag. Tré voru
höggvin um land allt til húsagerðar, í báta og
ýmsa nauðsynlega hluti og verkfæri. Skógar
voru brenndir af stórum svæðum svo fá mætti
akurlendi. Um það ber viðarkolalagið sem

Hnignun skóganna

víða finnst í jarðvegi landnámstímans vitni.
Einnig ýmis bæjanöfn og önnur örnefni.16 Við
þurfti í langelda fornmanna og til eldsneytis
niðja þeirra öld eftir öld. Mikill skógur fór líka
í gerð viðarkola eins og þegar hefur verið bent
á en skógarhögg og kolabrennsla eru samofin
atvinnuháttum Íslendinga frá upphafi. Kolin
voru gerð í gröfum og enn má finna leifar
þeirra víða um landið. Bálköst þurfti að hlaða
ofan á gröfunum sem voru fullar af viðarkurli
og þaktar torfi og til eru sögur um að menn
hafi í ógáti misst stjórn á eldinum og víðlend
skóglendi orðið honum að bráð. Loks má
nefna að víðir og kjarr var á sumum stöðum
rifið upp og nýtt sem eldiviður.
Skógareyðingin gekk hraðar fyrir sig
á Norðurlandi en annars staðar á landinu.
Snemma varð mjög þéttbýlt í Eyjafirði og því
fylgdi að öllum skógi var eytt þar strax eftir
landnám. Frásagnir Íslendingasagna sem ger
ast fyrir norðan sýna að á ritunartíma þeirra
voru skógar þar mun minni en áður. Nið
urstöður öskulagarannsókna og frjórannsókna
á tuttugustu öld hníga í sömu átt.17 Á öðrum
stöðum unnu eyðingaröflin hægar og um alda
mótin 1700 var enn til mikið skóglendi í land
inu, það sýnir Jarðabók Árna Magnússonar og

Höggva, slíta, rífa og brenna

M

enn hafa svo að segja aldrei hugsað um að halda skógunum
við, og margir bændur fara verr með þá en óarga dýr, slíta allt og
rífa, sem þeir ná í, svo illa sem unnt er, þótt það sé þeim til lítils
eða einskis gagns; fornmenn brenndu og skóga hver fyrir öðrum
og hjuggu allt til kola, er þeir gátu; ljádengslan hefir og orðið
margri fallegri hríslu að bana. Sauðféð hefir þó gert einna mest til
að eyða og skemma skógana, kindurnar bíta brumið af ungviðinu
undir eins og það kemur fram; þar sem fé er beitt á skóga á vetrum
bítur það af efstu knappana, sem upp úr standa, svo að aðeins þær
greinar geta vaxið, er liggja fast við jörðu, svo að bæði þetta og
snjóþyngslin gera hríslurnar jarðlægar og kræklóttar.
Þorvaldur Thoroddsen: „Ferð um Austurland sumarið 1882“, 50–51.

Páls Vídalíns. Af henni og fleiri heimildum
má ráða að skógur hafi verið um tíu sinnum
útbreiddari í byrjun átjándu aldar en hann er
nú. Þegar Sveinn Pálsson náttúrufræðingur
ferðaðist um landið í lok átjándu aldar sýndist
honum Hallormsstaðarskógur vera mestur og
fallegastur skóga í landinu en hann óttaðist að
sömu örlög biðu hans eins og annarra skóga.
Það er sláandi að lesa ummæli hans sem hann
skrifar í dagbók sína árið 1794:
Þurrlendisjarðvegur á
Íslandi er rofgjarnari en
víðast í öðrum löndum.
Forfeður okkar hjuggu
skóginn til smíða og til
kolagerðar. Hraunteigur
við Heklurætur.
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Birkihrísla í Búrfelli í
Svínavatnshreppi í Húna
vatnssýslu. Í byrjun
átjándu aldar var raft
viðarskógur á þessum
slóðum. Þessi hrísla varð
eftir vegna þess að hún
er varin af stórgerðum
stuðlabrotum.

En svo mun fara um þetta fagra hérað
sem aðrar skógasveitir á Íslandi: Það
verður lagt í örtröð til skammar fyrir
alda og skaða fyrir óborna! Alls staðar,
og þó einkum hjá Hallormsstað og innst
í dalnum, blasa við hryggileg verks
ummerki. Hin fegurstu birkitré hafa verið
stráfelld á þessum slóðum, ekki samt að
rótum, heldur hefur stofninn verið bút
aður allt að mannhæð frá jörðu, svo að
svæðið er yfir að líta sem væri það krökkt
af vofum eða náhvítum, staurbeinum
draugum, er hestarnir mínir voru í fyrstu
dauðhræddir við og rammfælnir.18
Ætla má að eftir hina skjótu hnignun sem varð
fyrst eftir landnám hafi skógeyðingin orðið
örust upp úr miðri nítjándu öld en þá fór álag
á skógana vaxandi. Sótt var að þeim úr öllum
áttum, bæði nær og fjær, einkum til kolagerðar
og eldiviðar. Nefna má sem dæmi að bændur
úr lágsveitum Rangárvallasýslu sóttu mikið
í Landskóga sem voru ofan byggðar í Land
sveit og höfðu alla tíð bundið viðkvæman
eldfjallajarðveginn á stóru belti norðan Land
sveitar og Rangárvalla og verndað hann gegn
uppblæstri. Skógur þessi var byrjaður að
minnka töluvert á sautjándu öld en var samt
enn svo hár og þéttur á árunum 1830–1860 að
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úr honum sást hvergi til fjalla og um tveggja
klukkustunda lestargangur var í gegnum hann
hvernig sem farið var.19 Með óhóflegri fjárbeit
á harðindatímum nær gjöreyddust Landskógar
á nokkrum áratugum og í fardögum 1882 var
skógurinn horfinn, nema jaðrarnir að austan
og vestan, þar tórðu kjarrleifar. Á eftir honum
fauk jarðvegurinn og örfoka hraunið var eitt
eftir. Sandstormurinn svarti sem lýst var í
fyrsta kafla var meðal annars afleiðing þess að
Landskógar hurfu. Hafnarskógur í Borgarfirði
var enn blómlegur um miðja nítjándu öld en
50 árum seinna var hann að mestu horfinn og
með honum annar gróður. Sömu sögu mætti
segja af fleiri skógum.
Í búnaðarritum frá seinni hluta nítjándu
aldar og fyrri hluta þeirrar tuttugustu er
hrísfengur bænda í Grafningi skráður í hest
burðum sem oft var mun meiri en heyfengur.
Nærri má geta að birki- og víðikjarrið hefur
orðið undan að láta þegar bændur urðu að afla
eldiviðar til að komast af.
En endurnýjunarmáttur birkisins er mikill
og því hefur skógarhögg og hrísrif ekki getað
alveg eytt skógunum. Fleira kom til. Stöðug og
langvarandi búfjárbeit torveldaði endurnýjun
þeirra og sérstaklega var vetrar- og vorbeitin
örlagarík.20 Margoft hefur í ræðu og riti verið
fjallað um álag sauðkindarinnar á landið, og

Jarðvegseyðing

það með réttu, en nánast ekkert um þau land
spjöll sem svínarækt hafði í för með sér. Svína
stofninn var umtalsverður fyrstu aldirnar og
svínaeldið byggðist á lausagöngu dýranna.
Heimildir benda til þess að svínastofninn hafi
dáið út um 1600, meðal annars vegna þeirra
landspjalla sem þau ullu, þau eirðu ekki einu
sinni húsakosti eigenda sinna og það var þeim
ekki liðið!21 Sauðfé fjölgaði mikið alla nítj
ándu öld þótt einstaka niðursveiflur kæmu
fyrir. Árið 1800 var sauðfé í landinu 304 þús
und að tölu, 402 þúsund árið 1826, 505 þús
und árið 1840, 501 þúsund árið 1880 og 598
þúsund árið 1896, fór jafnvel yfir 600 þúsund
um miðja öldina. Á sama tíma var stærð túna
aðeins brot af því sem nú er. Þessi ört stækk
andi sauðfjárstofn gekk því að miklu leyti sjálf
ala og aukin beit sá til þess að eyða jafnharðan
öllum nýgræðingi sem á harðindaköflum ald
arinnar átti enn erfiðara uppdráttar en ella.22
Það var líklega aðallega þrennt sem varð
skógarleifunum til bjargar fyrir og um 1900.
Torfi Bjarnason í Ólafsdal flutti árið 1867
í fyrsta sinn til landsins skoska ljái sem ekki
þurfti að dengja til að þeir bitu og varð þá í
kjölfarið lítil þörf fyrir viðarkol. Í annan stað
dró mikið úr vetrar- og vorbeit sauðfjár með
aukinni ræktun og heyskap. Loks ber að nefna
breyttan hugsunarhátt fólksins í landinu sam
fara aukinni menntun. Almenningi á tuttug
ustu öld þótti skóglendi fallegt og eftirsókn
arvert. Skógur var því allvíða friðaður.

Jarðvegseyðing

Skóglaust land að eyðast.

Nokkru fyrir landnám var farið að gæta

hnignunar skóga og annars gróðurs lengst inn
til landsins og á efstu slóðum vegna minnk
andi meðalárshita frá því sem áður hafði verið.
Gróðurinn við efstu mörk var því mjög við
kvæmur fyrir röskun. Fyrstu aldirnar var ullin
af sauðfénu jafnvel mikilvægari en kjötið og
því var fénu beitt við og ofan skógarmarka til
þess að það týndi ekki ullinni í skóglendinu.
Þetta viðkvæma gróðurlendi varð því fyrir
miklu meira álagi vegna beitar búfjár en það
þoldi. Þessi viðkvæmasti hluti gróðurríkisins
var jafnframt sá skjöldur sem tók við áfoki
af hálendinu. Víða eru sandsvæði meðfram
jöklum landsins og þegar þessi varnargarður
var rofinn hófst uppblástur og jarðvegseyðing
sem haldið hefur áfram til okkar daga. Búsetan
sem hófst í landinu á ofanverðri níundu öld
raskaði viðkvæmu jafnvægi náttúrunnar. En
það var ekki bara hún sem olli þessu. Kulda
köst sem komu af og til höfðu mikil áhrif á
viðkvæman gróður og áttu sinn þátt í því að
sumar efstu byggðirnar voru komnar í eyði
strax rúmum hundrað árum eftir landnám.23
Á tólftu öld fór loftslag kólnandi á Íslandi
og fram á tuttugustu öld var mun kaldara en
verið hafði fyrstu aldirnar, sérstaklega var
tímabilið 1600–1900 kalt. Kólnandi veðurfar
hafði auðvitað áhrif á gróðurinn, ekki síst harð
indatoppar. Það er engin tilviljun að það var á
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Árið 1362 gaus Öræfa
jökull með slíkum látum
að sú blómlega byggð sem
ýmist var kölluð Litla
hérað eða Hérað milli
sanda lagðist í auðn. Þegar
búseta hófst þar aftur
nefndist sveitin Öræfi.

sautjándu öld sem ferðir yfir mestu fjallvegina lögðust að miklu leyti af. Gróðurinn varð
einnig fyrir miklum áföllum af völdum eldgosa
og stundum eyddu þau heilum byggðarlögum.
Svo var til dæmis árið 1362 þegar Öræfajökull gaus og eyddi byggðarlagi sem var sunnan
undir Vatnajökli milli Lómagnúpssands og
Breiðársands og kallaðist Hérað milli sanda
og stundum einnig Litlahérað. Þar voru um 40
bæir sem allir fóru í eyði.24 Áðurnefndar meginástæður jarðvegseyðingar, óblítt veðurfar,
búsetan og eldgos, voru því allar til staðar
samtímis og herjuðu á gróðurþekjuna ár eftir
ár, öld eftir öld. Það var ekki óeðlilegt að með
tímanum færi að sjá á fögrum og litríkum
klæðum landsins. Við þekkjum það í dag að
birki þolir öskufall miklu betur en lággróður,
þannig jókst hraði gróðureyðingar samfara
eyðingu birkiskóganna. Strax á sextándu öld
komu fram menn sem spáðu landinu gjöreyðingu. Endurspeglar sú spá raunar ekki bara
ótta vegna uppblásturs heldur einnig vegna
hnignandi efnahags landsmanna. Þessi ótti um
framtíðina kemur meðal annars fram í kvæðinu Stúfur eftir Þórð Magnússon á Strjúgi:
Reyndar verður stutt stund
að standa náir Ísland.
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Aska og vikur sem Hekla spúði úr sér í gosi
árið 1510 féll til jarðar og myndaði mikil öskulög í jörðu og eftir það fór sandfok og sandeyðing á Rangárvöllum og í Landsveit enn í vöxt
og var ekki stöðvað að mestu fyrr en á tuttugustu öld.
Hlaupin miklu í Jökulsá á Fjöllum eru
fyrstu mikilvægu tíðindin í gróðursögu landsins á átjándu öld. Þau eyddu engjum Keldhverfinga og Öxfirðinga í byrjun aldarinnar.
Þessi hlaup eru talin hafa stafað af eldgosum
í norðanverðum Vatnajökli. Varla var þessum
hlaupum lokið þegar ný tíðindi gerðust í
nálægum sveitum. Hinn 17. maí 1724 gaus
upp svartur öskumökkur sem bar upp yfir
fjöllin í norðaustri frá Mývatnssveit og síðan
rak hvert gosið annað í norðaustur og austur
frá Mývatni: Í Kröflu, Leirhnjúk, Víti, Hrossadal og Bjarnarflagi, ýmist öskugos eða hraungos. Þessum látum lauk með því að hraunflóð, sem eytt hafði fjórum bæjum við Mývatn
austanvert, Gröf, Fagranesi, Grímsstöðum og
Reykjahlíð, hlóðst upp umhverfis kirkjuna í
Reykjahlíð og stöðvaðist þar við kirkjugarðinn.
Hraunin frá þessum gosum runnu yfir mikið
gróið land og síðan þessir atburðir gerðust eru
miklar sandeyðimerkur á Norðurfjöllum upp
frá Kelduhverfi og austur frá Mývatni, Grjótháls, Norður-Melsstykki, Hágangnadalur, Gjá-

Jarðvegseyðing

Gróðurinn að mestu horf
inn og auðnin að taka við.
Rofsvæði við Arnardrang í
Vestur-Skaftafellssýslu.

stykkisbunga og auðnirnar sunnan við Hala
skógarfjall. Ekki eiga þó allar þessar auðnir
upphaf sitt að rekja til þessara gosa því árið
1712 voru úthagar í Reykjahlíð „mjög hrjóstr
ugir og uppblásnir“. Sjást þess og merki að ekki
hefur það verið í fyrsta sinn á árunum 1724–
1729 að umbrot hafi orðið og öskufall á þessu
svæði. Í framhaldi af auðnunum er Hólssandur
austan Jökulsár, einn af mestu sandflákum
landsins og hinn ægilegasti foksandur. Eins og
fyrr segir er hans ekki getið í jarðalýsingum frá
árinu 1712 og ekki er þar heldur getið sand
foks á Hólsfjöllum. Vekur þetta grun um að
sandurinn eigi að hluta rót sína að rekja til
öskufalls frá þessum miklu gosum á Mývatns
öræfum.25 Eins hafa gífurleg jökulhlaup í Jök
ulsá á Fjöllum eytt gróðri og víðáttumiklir jök
ulaurar, til dæmis á móts við Herðubreið, voru
án efa upptök sandágangs.
Skaftáreldar árið 1783 og móðuharðindin
sem þeim fylgdu næstu árin á eftir voru afdrifa
ríkasti viðburðurinn í gróðursögu landsins á
átjándu öld. Hinn 8. júní 1783 sást gosmökkur
mikill koma upp fyrir norðan Síðu. Dag
inn eftir þvarr Skaftá og 10. júní þornaði hún
alveg nema byggðavötnin. Hinn 12. júní kom
hraunflóðið fram úr Skaftárgljúfri og breiddi
sig síðan út um hraunlendið milli Skaftártungu
og Skálarfjalls og stefndi niður á Meðalland.

Tók það af nokkra bæi sem urðu á leið þess
og varð svo breitt að náði frá Kúðafljóti í vestri
að Systrastapa við Kirkjubæ í austri. Hraunið
nam staðar nærri gömlu hraunbrúninni ofan
við aðalbyggðina í Meðallandi. Annar mikill
hraunstraumur rann nokkru síðar niður Hverf
isfljótsgljúfur á Brunasand, tók þar af bæi og
spillti engjum. Alls eyddu hraunin 20 bæjum
en sumir þeirra byggðust aftur síðar þó að lönd
þeirra væru mjög spillt. Inn af Síðu hlóðust
upp mikil hraun þar sem áður var gróið land.
Heimildirnar um þessar hamfarir eru mestar úr
Skaftafellssýslu þar sem gosið var, hraunið rann
og gróðurlönd eyddust. En askan frá upphafi
gossins féll um allt land og eftir gosið var lengi
móða í lofti sem átti þátt í miklum harðindum,
stórfelldum felli búfjár og síðar fólks. Um ösku
fallið sjálft eru ekki til miklar heimildir nema
úr Skaftafellssýslu og af öskulagarannsóknum.
Af því sem þær segja um upphaf gossins er
ljóst að veður hefur verið gott, jafnvel logn
fyrsta daginn en síðan sunnan hægviðri og á
Síðuna féll askan með hægu regni. Aðallega
hefur öskuna borið norður um land og í byggð
hefur öskufallið orðið mest í Þingeyjarsýslum
og Eyjafjarðarsýslu en frá því er sagt að það hafi
verið minna í Múlasýslum. Að undanskilinni
Skaftafellssýslu eru líka mestar sagnir um harð
indi úr Þingeyjarsýslum og Eyjafjarðarsýslu.

Sveinn Pálsson náttúru
fræðingur.
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Uppblástur og jarðvegseyðing í öðrum löndum

S

andfok og jarðvegseyðing ógnaði byggð og náttúru
víðar en á Íslandi og gerir enn. Margt var til dæmis líkt
með landnámi Evrópumanna hér á landi og í Ástralíu,
Nýja-Sjálandi, Bandaríkjunum og víðar. Grasbítar voru
ekki til í Ástralíu og Nýja-Sjálandi fyrr en hvíti maðurinn
nam þar land á átjándu öld. Landnemarnir komu að
löndum þar sem frumbyggjar höfðu búið í sátt við nátt
úruna í langan tíma, á Nýja-Sjálandi í um 500 ár en í 50
þúsund ár í Ástralíu. Þeir brenndu skógana og fluttu með
sér búfé og alls konar nagdýr sem gerðu gríðarlegan usla
í þessum löndum. Á Nýja-Sjálandi þar sem allt grær sem
gróið getur varð sauðfé fljótt gríðarmargt, um 70 milljónir
þegar mest var á tuttugustu öld, og þar er töluvert um eld
fjallajarðveg sem er viðkvæmur fyrir ágangi. Jarðvegseyð
ing varð þar fljótlega töluverð og mikið hefur verið gert
til að stöðva hana. Ástralía er miklu stærra land og með
fjölbreyttari náttúru. Þar skiptast á stórar eyðimerkur og
gríðarleg gróska í gróðri. Þar varð líka afar mikil gróð
urrýrnun eftir að hvíti maðurinn tók sér bólfestu í land
inu. Skógi var eytt og uppblástur kom í kjölfarið. Eyði
merkurmyndun varð sums staðar hröð í landinu og er
enn. Einnig mátti áströlsk náttúra þola miklar hremm
ingar af völdum húsdýra, nagdýra, illgresis og fleiri skað

valda. Það er með ólíkindum hve miklu hvíta kynstofn
inum tókst að rústa náttúruna á aðeins 200 árum.
Í Bandaríkjunum fóru landnemar lengra og lengra
vestur á bóginn með gríðarmiklar hjarðir nautgripa og
annarra húsdýra og brutu land til ræktunar. Eins og ann
ars staðar fylgdi slíku landnámi skógarhögg og ofbeit,
uppblástur og sandbylur. Sérstaklega varð ástandið
alvarlegt á sléttunum miklu á fjórða áratug tuttugustu
aldar þegar búið var að brjóta þær til ræktunar og allt
gras horfið sem hafði bundið jarðveginn öldum saman.
Þá sást ekki til sólar í langan tíma fyrir sand- og mold
roki. Vorið 1934 var regnið seint á ferð svo að fjögurra
daga stormur í maí náði að rífa um 300 milljónir tonna
af jarðvegi úr ökrum miðvesturríkjanna og blása honum
burt. Það varð myrkur í New York og þennan sandstorm
kölluðu Bandaríkjamenn The Dust Bowl.
Víðar í heiminum var staðan orðin slæm í byrjun
tuttugustu aldar. Um þær mundir stækkuðu eyðimerkur
á jörðinni árlega um sem nemur flatarmáli Íslands. Verst
var ástandið í Asíu og Afríku, einkum sunnan Sahara og
er enn. Í Asíu hefur orðið gríðarleg eyðimerkurmyndun
og er enn, svo sem í Kína og Mongólíu og fleiri ríkjum þar
sem eru miklir þurrkar og skógum hefur verið eytt.26

æms

Kvikfé var fátt í landinu alla átjándu öld,
einkum eftir að fjárkláðinn barst til landsins
árið 1760. Varla varð þá gróðureyðing sökum
ofbeitar. Það voru miklu fremur fyrri skóga
eyðing, hörð veðrátta og tíð eldgos sem ollu
henni á þeim tíma.
Sveinn Pálsson náttúrufræðingur ferðaðist
um Austurland og Norðausturland árið 1794
og upplifði þá gríðarlegt sandfok á Fjöllum
sem hafði mikil áhrif á búskaparhætti í sveit
inni. Hann skrifar eftirfarandi frásögn:
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Ógætileg nýting viðkvæms lands varð til þess að vorið
1934 reif fjögurra daga stormur 300 milljónir tonna af
jarðvegi úr ökrum í miðvesturríkjum Bandaríkjanna. Það
leiddi til stofnunar Soil Conservation Service ári seinna,
systurstofnunar Landgræðslu ríkisins.
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Bæjarhúsin eru að miklu leyti grafin
í jörð sakir hins sífellda, æðisgengna
sandfoks, en þau hafa þann kost, að inni
í þeim er nærri óþolandi hiti og enginn
raki né óþefur, því að sandurinn drekkur
slíkt í sig. Þökin eru að mestu leyti úr
melgresi eða leggjum af Elymus arenar.,
og ofan á því sandur og mold, víðast
hvar vaxið fögru grasi. Þar sem sveitin er
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svo gersamlega örfoka, er heyskapurinn
utan túnbleðilsins ekki í öðru fólginn en
skera melblöðkuna, en hún er hið ágætasta fóður.27
Vildi Sveinn að fólkinu á Hólsfjöllum yrði
kennt að nota melfræið til matar eins og Meðallendingar gerðu. Þeir skáru melinn með sigð
í þurru veðri, þurrkuðu hann við eld, tróðu
kornið með fótunum uns kjarninn losnaði frá
hisminu og fengu þannig heimatilbúið mjöl.28
Þeir sem vel þekkja til gróðursögunnar
hafa haldið því fram að gróður- og jarðvegseyðing hafi verið meiri á nítjándu öld en
nokkurri annarri öld nema þá helst þeirri
þrettándu. Sérstaklega urðu hörðu árin 1830–
1836 og árin eftir 1881 afdrifarík. Árið 1881
hófst röð harðindaára sem ollu stórfelldri
gróðureyðingu víðsvegar um land en mestri
á Suðurlandi, einkum í efstu sveitum Rangárvallasýslu. Þó að þessi mikla gróðureyðing
stafaði vafalaust fyrst og fremst af því hvað
gróðurskjöldurinn var orðinn veikburða og
norðan stórviðrum og kuldum sem rekja
má til hafísa fyrir norðan land ár eftir ár átti
það eflaust einnig drjúgan þátt í henni að
sauðfé var ótrúlega margt þessi harðindarár
og því var haldið miskunnarlaust til beitar á
takmörkuð og snauð en viðkvæm landsvæði.
Það var meðal annars ábatasöm sauðasala til
Bretlands sem stuðlaði að fjölgun sauðfjár síðasta aldarfjórðunginn. Á þessum kuldatímum
tókst fjölmörgum bændum ekki að afla heyja
og fénaður varð að bjarga sér á beit allan árs-

ins hring. Hafi nokkru sinni verið um verulega ofbeit að ræða hér á landi, svo að landinu stafaði hætta af, hefur það verið á þessum
árum þegar gróðurinn var þroskalítill ár efir
ár og menn skilningslausir á að hægt væri að
ofbjóða landinu með beit og oft ekki aðrir valkostir til að halda lífi. Má óhikað kalla síðasta
fjórðung nítjándu aldar eitthvert hið hörmulegasta tímaskeið í gróðursögu landsins.29 Þá
eirði sandstormurinn svarti engu.

Eitt einkenni jarðvegseyðingar á Íslandi er eins
konar gereyðing þar sem
lokastig eyðingarinnar er
auðn. Frjósamt vistkerfi
hefur tapast en eftir er
ógróið land og rýr jarðvegur. Melgresið harða
nemur land á ný.
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engi höfðust Íslendingar ekki að þótt sandur
gengi á land þeirra og legði það í auðn. Elstu
þekktu ummerki varna gegn sandfoki eru
grjótgarðar sem hlaðnir voru í landi Strandar
í Selvogi og mátti enn sjá leifar þeirra á fyrstu
árum tuttugustu aldar. Sumir þessir garðar
höfðu verið hlaðnir á blásið land, þvert fyrir
sandfoksáttina, og bendir allt til þess að þeir
hafi verið hlaðnir í sandskörð þar sem land var
að blása. Hvorki er vitað með neinni vissu hvenær garðar þessir voru hlaðnir né hver hlóð
þá. Þótt til séu heimildir um gerð varnargarða
í Selvogi á þrettándu öld voru þetta varla þeir.30
Líklegast þykir að garðarnir hafi verið gerðir á
þeim tíma þegar Strönd var að kafna í sandi
á síðustu árum sautjándu aldar. Um forystuna
við verkið hafa augu manna helst beinst að
þeim einstaklingi sem nafnkunnastur var þá í
Selvogi og Strönd nákomnastur, prestinum og
galdramanninum fræga, Eiríki Magnússyni í
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Strandarkirkja í Selvogi.
Þar var þéttbýlt á fyrri
öldum en sveitin lagðist
að mestu í auðn vegna
uppblásturs á árunum
1670–1700.
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Vogsósum. Hann var prestur í Selvogsþingum
frá 1677 til dauðadags 1716. Engar beinar
heimildir eru þó fyrir hendi um störf hans að
sandgræðslumálum. Ein af þjóðsögunum um
séra Eirík gæti þó bent til þess að hann hafi
látið sig baráttu sveitunga sinna við sandinn
einhverju skipta. Hún er talin vera úr Selvogi
og er á þessa leið:

hrauni. Hann tók við bókinni og mælti.
„Þú hefur lokið henni upp.“ Pilturinn
neitar því. Þeir fara nú sem ætlað var. En
á heimleiðinni sá prestur, hvar púkar sátu
á sandinum. Þá mælti hann: „Vissi ég það,
að þú laukst upp bókinni, heillin góð, þótt
þú neitaðir. En snjallasta ráðið tókstu, og
væri vert að kenna þér nokkuð.31

Margir yngissveinar fóru til Eiríks prests
og báðu hann að kenna sér. Hann reyndi
þá með ýmsu móti og kenndi þeim, er
honum sýndist. Meðal annarra var einn
piltur, sem falaði kennslu í galdri. Eiríkur
mælti: „Vertu hjá mér til sunnudags og fylg
mér þá til Krýsuvíkur. Síðan skal ég segja
þér af eða á.“ Þeir ríða af stað á sunnu
daginn, en er þeir koma út á sand, mælti
Eiríkur: „Ég hef þá gleymt handbókinni.
Hún er undir koddanum mínum. Farðu
og sæktu hana, en ljúktu henni ekki upp.“
Pilturinn fer og sækir bókina og ríður út
á sand. Nú langar hann til að líta í bókina,
og það gerir hann. Þá koma til hans ótal
púkar og spyrja: „Hvað á að gera, hvað
á að gera?“ Hann svarar skjótt: „Fléttið
reipi úr sandinum.“ Þeir setjast við, en
hann heldur áfram og nær presti úti í

Hleðslugarðar séra Eiríks og fjölkynngi dugðu
ekki og við uppblásturinn á Strönd varð ekk
ert ráðið. Aldalöng rányrkja hafði gert út af
við þetta forna höfuðból og höfðingjasetur,
og af völdum sandfoks fór jörðin í eyði um
1690. Eftir stóð Strandarkirkja í auðninni eins
og minnismerki um forna búsæld og velmeg
unartíma.
Árið 1745 var gefin út konungleg fyr
irskipun um að stöðva sandfok vegna fisk
þurrkunar í Vestmannaeyjum og var það fyrsta
opinbera tilskipunin um að stöðva sandfok
hér á landi. Það átti að gera með því að hlaða
grjótgarða og sá melfræi.32 Það er eftirtekt
arvert að fyrstu fyrirmælin í þessum efnum
skyldu gefin út í þágu fiskþurrkunar en ekki
landbúnaðar og gróðurverndar. Skipunin er
samt skiljanleg í ljósi mikilvægis fiskþurrkunar
og skreiðarframleiðslu á þessum tíma. Slíkar
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sandgræðsluaðferðir voru þá þegar kunnar
í Danmörku. Aldrei heppnaðist þó Dönum
melsáningin í Vestmannaeyjum og um garða
hleðslu þeirra vita menn fátt nú.33
Meira er vitað um tilraunir séra Björns Hall
dórssonar í Sauðlauksdal að hefta sandfok og
má kalla hann upphafsmann sandgræðslu hér
á landi þótt ekki yrði árangur af hans viðleitni
varanlegur. Séra Björn var fæddur í Vogsósum í
Selvogi árið 1724 og var prestur í Sauðlauksdal
1752–1782. Hann var hinn mikilhæfasti maður,
fræðimaður ágætur og ræktunarmaður mikill.
Séra Björn er einnig kunnur fyrir búfræðirit sín,
Atla og Arnbjörgu, en það voru bestu leiðbein
ingar um búskap sem Íslendingar áttu kost á um
heillar aldar skeið. Sandur fauk yfir í Sauðlauks
dal frá fjörunni við Patreksfjörð í norðanátt og
spillti meðal annars túni prestsins. Ekki er lang
sótt að gera ráð fyrir því að séra Björn hafi þekkt
til sandvarnargarðanna í fæðingarsveit sinni og
hjá honum hafi fæðst sú hugmynd að reyna að
hefta sandinn með svipuðum framkvæmdum.

Hann útvegaði sér því skipun landstjórnarinnar
um að sóknarmenn hans skyldu hjálpa honum
við að gera garð fyrir þeim jaðri túnsins sem
mest hætta stafaði af sandfokinu samkvæmt
dómi þingvitna árið 1757. Heldur varð þessi
skylduvinna við sandvarnargarðinn óvinsæl
og var garðurinn því kallaður Ranglátur. Bæði
nafn hans og menjar eru enn til vitnis um sand
græðslustörf séra Björns. Þó varð garðurinn
ekki einhlítur til varnar. Dagana 16. og 17.
febrúar 1763 gerði aftaka sandveður. Þá er talið
að klerkur hafi ort þessar vísur:

Melgresi bindur sand.
Hlöðufell í baksýn.

Sandur mér hingað sendist,
sandurinn á þann vanda,
sandurinn sjónir blindar,
sandurinn byrgir landið,
sandurinn sest hér undir,
sandur til beggja handa,
sandurinn sáðverk hindrar,
sandur er óslítandi.
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Þekktasti sandvarnar
garður á Íslandi. Rústir
af sandvarnargarðinum
Ranglát sem séra Björn
Halldórsson lét hlaða á
átjándu öld í Sauðlauks
dal.

Sandur í sætrum lendir,
sandurinn klæðum grandar,
sandurinn byggðum sundrar,
sandurinn teppir anda,
sandur í drykknum syndir,
sandur í froðu blandast,
sandurinn sætir undrum,
sandurinn er minn fjandi.
Hinn 21. júní þetta sama ár ritaði séra Björn
Magnúsi Gíslasyni amtmanni bréf. Í því ber
hann sig illa undan sandfokinu. Segist hann
muni verða að fara frá Sauðlauksdal ef ekki
sé að gert. Þetta endurtekur hann í bréfi rit
uðu 22. júlí og lýsir þar nánar sandfokinu
og skemmdum á túninu um veturinn. Segist
hann hafa varið svo miklu fé á hverju ári til að
hreinsa sandinn af túninu að það nemi fjórð
ungi af tekjum sínum. Biður hann amtmann
fulltingis til varnar því að Sauðlauksdalur fari
í eyði og verði að sandflagi. Amtmaður sýndi
þessari málaleitan lítinn skilning og áttu prest
arnir í Sauðlauksdal við sandfokið að stríða í
hálfa aðra öld.34
Áðurnefnt búfræðirit, Atla, sem kalla má
kennslubók í landbúnaðarfræðum og kom út
árið 1780 byggir séra Björn upp sem samtal
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ungs manns sem vill verða bóndi við gamlan
og reyndan bónda. Um störf þau sem bíða
bóndans í september lætur Björn gamla bónd
ann segja: „Um þessa tíma fellir melur fræ.
Má nú safna því og sá því strax í sendið land
og breiða mold yfir. Kemur upp næsta vor“35
Þetta staðfestir að prestur hefur þekkt til mel
sáningar og líklega reynt hana.
Árin 1779 og 1780 ferðaðist Þórður Þór
oddsson náttúrufræðingur, sem kallaði sig
Thoroddi, um Rangárvallasýslu að tilhlutan
stjórnvalda og hvatti bændur til sandgræðslu.
Vildi hann að þeir friðuðu sandana og sáðu í
þá melfræi. Eitthvað var þetta reynt en kom
ekki að gagni.
Eftir lok Skaftárelda bárust stjórnvöldum
kvartanir um sandfok og uppblástur. Þær
bárust mest frá Skaftafellssýslu og Rang
árvallasýslu og í sumum tilfellum höfðu orðið
skemmdir á konungsjörðum. Áðurnefndar til
lögur Þórðar Thoroddi voru kynntar Levetzow
stiftamtmanni í maí 1784 og í framhaldi af því
skrifaði hann stjórnvöldum bréf þar sem hann
lýsti þeirri skoðun sinni að melgræðslan væri
eina ráðið til að verjast sandfokinu í Rang
árvallasýslu og að sá þyrfti í alla sandana í einu.
Lítið sem ekkert fræ var til og málið dagaði
uppi í endalausri skriffinnsku og vangaveltum.
Áratugir liðu og ekkert var aðhafst. Af og til
bárust þó fréttir um sveitir landsins þess efnis
að þetta eða hitt býlið hefði farið í eyði.36
Árið 1839 sendi stjórnin séra Ásmundi
Jónssyni í Odda á Rangárvöllum eina og hálfa
tunnu af fræi til að græða upp sand með en
prestur hafði að fyrra bragði beðið um fræið.
Það sýnir ofurlitla viðleitni einstaklings á tíma
sem annars fæstir létu málið sig nokkru varða
eða höfðu á því skilning. Annað dæmi um
einstakar tilraunir til sandgræðslu um miðja
nítjándu öld er að árið 1850 sendi stjórnin níu
tunnur af fræi til Gullbringu- og Kjósarsýslu
fyrir tilmæli sýslumanns. Ljóst er að þessi við
leitni bar lítinn sjáanlegan árangur. Fleiri dæmi
um sandgræðslutilraunir fyrir 1880 má nefna.
Á árunum 1872–1873 útvegaði Búnaðarfélag
Suðuramtsins Guðmundi Guðmundssyni í
Landakoti fræ en áður hafði hann gert til
raunir með sandgræðslu á jörð sinni. Loks er
vitað að séra Sveinn Eiríksson prestur á Sand

Sandgræðslutilraunir 1700–1880

felli í Austur-Skaftafellssýslu, langafi núver
andi landgræðslustjóra, sáði grasfræi í sand
á Sandfelli á árunum 1883–1884. Með þeim
framkvæmdum, sem voru 22 dagsverk, græddi
hann upp 900 ferfaðma tún úr bláskriðu.37
Eftir Sandstorminn svarta árið 1882 verða
þáttaskil. Þeir voru orðnir nógu margir sem
vildu gera eitthvað í málinu. Hefur starfi frum

herjanna, Sæmundar Eyjólfssonar, Eyjólfs
Guðmundssonar í Hvammi og fleiri manna,
verið lýst og þeim tímamótum þegar fyrstu lög
voru sett til að verja land uppblæstri árið 1907.
Framundan var ný öld, öldin þegar viðhorf
þjóðarinnar til landnýtingar og landverndar
tók að breytast í grundvallaratriðum frá því
sem verið hafði frá landnámi.
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Melgresið er öflugasta
jurtin við að hefta sand
fok. Sáðmenn sandanna
komust fljótt að því.

Íslenskt atvinnulíf og viðkvæm
náttúra

Þ

ótt andleg menning væri mikil á Íslandi um
aldamótin 1900 verður því ekki á móti mælt að
á verklega sviðinu stóðu Íslendingar flestum
öðrum Evrópuþjóðum að baki og tæknikunn
átta þjóðarinnar var bágborin. Atvinnuvegirnir
voru stundaðir án teljandi tækni, landið var
vegalaust, árnar flestar óbrúaðar og handaflið
og hestar sú orka sem allt byggðist á. Iðnaður
var sáralítill, verslun og þjónusta enn að miklu
leyti í höndum útlendinga. Þjóðin vann nánast
öll við frumframleiðslugreinarnar, landbúnað
og fiskveiðar.
Íslendingar voru bókelsk þjóð og flestir
kunnu að lesa og skrifa. Mest beindist sá áhugi
að bókmenntum, fornum og nýjum, og sögu.
Minna var um að þeir kynntu sér náttúru
fræði, tæknifræði og frásagnir um verklegar
framkvæmdir annarra þjóða. Í rauninni var
það ekki óeðlilegt. Bókmenntirnar byggðu á
fornum grunni en náttúruvísindi og tækni
kunnátta voru nýrri af nálinni og meirihluta
þjóðarinnar framandi viðfangsefni og fræði
greinar.
Landbúnaður hafði verið undirstaða
búsetu á Íslandi frá landnámi og svo var enn
árið 1900 þótt sjávarútvegur væri þá tekinn að
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eflast. Það er með ólíkindum hvað breytingar
höfðu orðið litlar síðustu þúsund árin við
framleiðslu kjöts, ullar og mjólkur. Enn voru
verkhættir að mestu þeir sömu og fyrr; grasið
var slegið með orfi og ljá, rakað með hrífum og
heyið flutt heim á bæi á hestum. Tún voru lítil
og heyöflun var mest af óræktuðu landi. Sauðfé
gekk sjálfala um land allt og í engu var hirt um
hvort það beit á mögru landi eða gróðurmiklu.
Sjálfsþurftarbúskapur var enn nær allsráðandi.
Á síðustu tveimur áratugum nítjándu aldar
opnaðist þó í fyrsta sinn umtalsverður mark
aður fyrir sauðfé á fæti á Bretlandi sem skipti
bæði bændur og þjóðina alla miklu máli. Fjöldi
sauðfjár hafði alltaf verið mismikill. Í byrjun
nítjándu aldar voru til dæmis um 300 þúsund
kindur í landinu en voru orðnar yfir 600 þús
und um hana miðja. Er þá átt við vetrarfóðr
aðar kindur. Eftir það fækkaði sauðfénu vegna
sjúkdóma og árið 1869 var það 357 þúsund.
Í lok aldarinnar fjölgaði því á ný og var um
500 þúsund í aldarlok.1 Þegar haft er í huga að
bændur reyndu að láta allt þetta sauðfé ganga
um úthaga og bjarga sér eins lengi og hægt var
á hverju ári má gera sér í hugarlund að eitt
hvað varð undan að láta – landið þoldi ekki svo
mikla beit og allan átroðninginn, að minnsta
kosti ekki viðkvæmustu svæðin. Beitilöndin
rýrnuðu að gæðum eftir því sem beitin jókst

Íslenskt atvinnulíf og viðkvæm náttúra

Þegar skógurinn var fall
inn fór jarðvegseyðingin
af stað.

og uppblástur var gríðarlegur á harðindatíma
bilinu frá 1860 til 1900. Og enn átti sauðfé eftir
að fjölga á nýrri öld en þegar það var sem flest
á tuttugustu öld var það um 900 þúsund.
Fáir Íslendingar voru með einhverja
menntun í búvísindum eða höfðu sótt
búfræðslu. Búnaðarskólar voru þá tiltölulega
nýir af nálinni í landinu en til mikilla bóta.
Enn færri höfðu menntun sem veitti einhverja
innsýn í vistkerfi náttúrunnar sem var við
kvæm á norðlægum slóðum. Enginn hafði lært
jarðvegsfræði eða skógfræði, fáir höfðu lært til
ráðunautar. Það voru fræði framtíðarinnar.
Af framansögðu má ljóst vera að Íslend
ingar höfðu um aldamótin 1900 takmarkaðan
skilning á ýmsum mikilvægum lögmálum
íslenskrar náttúru. Hver bóndi hafði lært til
verka af föður eða afa og þannig barst verk
kunnátta til landbúnaðarstarfa milli kynslóð
anna öld eftir öld án þess að nýjungar létu á sér
kræla. Enginn tók áhættuna að breyta frá van
anum, reyna eitthvað nýtt. Öldum saman hafði
þjóðin haldið í sér lífinu af gögnum og gæðum
landsins en vegna vanþekkingar og erfiðra lífs
skilyrða hafði hún gengið svo langt að arðrán
má kalla. Hún lét sér ekki nægja að nýta vext
ina, hún gekk stöðugt á höfuðstólinn og landið
var farið að láta alvarlega á sjá. Barátta lands
manna við að hafa í sig og á var í algleymingi.

Skógarnir voru höggnir í hús og verkfæri, tré
og kjarr nýtt til eldiviðar og brennd til kola,
búsmalanum var beitt á viðkvæmt skóglendi
og graslendi þar til víða var búið að naga það
allt niður í rót. Svo þegar skógurinn var fall
inn fór jarðvegseyðingin af stað og land tók að
blása upp. Einstaka maður skildi lögmál nátt
úrunnar, orsakir og afleiðingar – ekki þjóðin.
Ekki nógu margir. Það var ekki mannvonska
sem bjó að baki ofnýtingu landsins heldur
fáfræði og fátækt. Hvernig átti maður með
enga þekkingu á vistkerfi skóga að vita að trén
bundu gljúpan jarðveginn og vörnuðu eyðing
aröflunum inngöngu og yfirtöku?
Þótt landbúnaður brauðfæddi þjóðina var
sjávarútvegur vaxandi og við strendur lands
ins voru fjölmörg þorp í örum vexti sem flest
byggðu á fiskveiðum og vinnslu sjávarafla. Enn
reru fiskimenn að mestu á sams konar bátum
og forfeðurnir höfðu notast við frá upphafi.
Framfarir höfðu verið sáralitlar í langan tíma
og aflinn hafði ekki aukist mikið. En um og
eftir 1900 voru miklar breytingar að eiga sér
stað. Vélvæðing fiskiskipa landsmanna var í
burðarliðnum og þeir höfðu þá þegar eignast
nokkur vélknúin skip. Samfara vélvæðingunni
óx aflinn hröðum skrefum. Heildarafli á mið
unum við landið, bæði Íslendinga og annarra
þjóða, árið 1905 var 91 þúsund tonn, 1910 214
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Blómlegt verður landið
því aðeins að samræmi
sé milli nýtingar og land
kosta.
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þúsund tonn, 331 þúsund tonn árið 1920 og
726 þúsund tonn árið 1930.2 Þá voru Íslend
ingar og erlendir sjómenn farnir að ganga
jafnharkalega nærri fiskistofnunum og lengi
hafði verið gert gagnvart gróðurþekju lands
ins. Sú saga er þekkt hvaðanæva úr heiminum
að sameiginleg nýting auðlinda leiðir nær alltaf
til hruns áður en mennirnir grípa til vernd
araðgerða.
Þegar sjósókn tók að festast í sessi og sjáv
arþorp að myndast hafði það víða alvarlegar
afleiðingar fyrir gróðurlendi í nágrenni þeirra.
Fólk sem fluttist úr sveitunum hafði gjarnan
með sér nokkurn búsmala og beitti fénu allan
ársins hring út frá sjávarplássunum. Fólk leit
aði í neyð sinni allra leiða til að rífa allt það hrís
til eldiviðar sem það gat hönd á komið. Gríð
arleg gróðureyðing fylgdi í kjölfarið, til dæmis
á Reykjanesi, og umhverfi flestra sjávarþorpa á
Austurlandi ber þessu glögg merki.
Sama vanþekking einkenndi hugsunarhátt
Íslendinga í sjávarútvegi og landbúnaðinum.
Þekking þeirra á vistkerfum hafsins var af
skornum skammti og eftir að vélvæðing flot
ans hafði átt sér stað liðu aðeins tiltölulega fá
ár þar til fiskimið landsins voru fullnýtt og
hámarksafla náð. Eftir það var um ofnýtingu
að ræða – með öðrum orðum rányrkju. Báðir
frumatvinnuvegir þjóðarinnar voru stundaðir
með þeim hætti að ekki var hirt nógu vel um
náttúruna og þau lögmál sem hún byggist á.
En þetta stóð til bóta. Með batnandi efnahag
og miklum breytingum í menntakerfinu fóru
Íslendingar smám saman að skilja lögmál nátt
úrunnar betur og betur. Fram komu kunnáttu
menn og vísindamenn á sviði náttúrufræða,
meðal annars líffræðingar, skógfræðingar,
landgræðslumenn og fiskifræðingar, sem
bentu ráðamönnum og almenningi á það sem
betur mátti fara. Og þegar leið á tuttugustu öld
ina var í auknum mæli farið að nýta gögn og
gæði landsins á hófsamari hátt en áður og þess
betur gætt að ganga ekki of harkalega fram í
nýtingu náttúruauðlindanna; vinna með nátt
úrunni en ekki gegn henni, gæta jafnvægis.
Mörgum þykir þó ekki nóg að gert og enn má
margt bæta í umgengni okkar við náttúruna
sem bæði Íslendingar og allir jarðarbúar eiga
líf sitt og framtíð undir.
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G

unnlaugur Kristmundsson var í Danmörku
frá febrúar 1906 til vetrarloka 1907 en þá kom
hann heim. Stjórnarráðið sendi honum þau
boð í maí að tíunda þess mánaðar ætti hann að
vera tilbúinn í ferðalag með A. F. Kofoed-Han
sen um Árnes- og Rangárvallasýslu sem ætlaði
að kynna sér ástand skóganna og uppblástur
í sveitunum. Í Reykjavík fengu þeir hesta og
þaðan lögðu þeir af stað. Segir ekki af ferð
þeirra fyrr en þeir komu til Eyjólfs Guðmunds
sonar í Hvammi í Landsveit. Þar dvöldust þeir
um hríð og skoðuðu uppblásturs- og sandfoks
svæði og ræddu við heimamenn. Gunnlaugur
fann þá fljótt að þótt skógfræðingurinn danski
væri vel að sér í þeim fræðum þekkti hann lítið
til sandgræðslumála og enn minna til íslenskra
aðstæðna, það var Eyjólfur sem fræddi Dan
ann um þau mál en ekki öfugt. Þeir gengu upp
á Skarðsfjall þaðan sem þeir gátu virt fyrir sér
sveitirnar og eyðilegginguna: „Það var stórfeng
legt og ömurlegt að horfa yfir Rangárvelli, Land
sveit og Þjórsárdal ... yfir þessa ómælisauðn og
víðáttu af sandfokssvæðum, þar sem uppblást
urinn og sandurinn æddi undan norðaustan
stormunum og reif upp jarðveginn, bruddi upp
tún, húsveggi og bakkabrot, felldi bæi og fén
aðarhús og skildi landið eftir bert og blásið í
grárri öræfaauðn,“ sagði Gunnlaugur seinna.3
Á þeirri stundu sannfærðist hann um að fyrsta
boðorð landgræðslunnar væri friðun. En hann
skildi líka að það gat orðið erfitt að friða landið
því sauðfjárbúskapur var lífsviðurværi allra í
sveitinni. Áður en þeir Gunnlaugur og KofoedHansen héldu ferð sinni áfram var ákveðið að
fyrsta verk Gunnlaugs yrði að gera sandgarða
við Skarðsfjall til að verja býlin Látalæti (Múla)
og Hellur.
Þeir félagar fóru svo að Reykjasandi á
Skeiðum í Árnessýslu sem ógnaði miklum
hluta sveitarinnar og lögðu þar á ráðin um
framkvæmdir. Þaðan riðu þeir svo til baka
til Reykjavíkur. Þar undirbjó Gunnlaugur sig
í fyrstu sandgræðsluferð sína um sumarið.
Hann keypti sér ýmis verkfæri og réð Olgeir
Jóhannesson með sér í ferðina. Að lokum gekk
hann svo á fund Kofoed-Hansens og fékk hjá
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Landgræðsla á vegum
ríkisins hófst 8. júlí 1907 á
Reykjasandi hjá Reykjum
á Skeiðum. Hér sést
loftmynd af svæðinu sem
tekin var árið 2000. Á
henni má sjá gömlu sand
varnargarðana sem Gunn
laugur Kristmundsson og
hans menn hlóðu.

honum fyrirskipanir um störf sumarsins. Dan
inn ákvað að hann ynni á þremur stöðum: hjá
Skarðsfjalli, hjá Stóra-Hofi og hjá Reykjum á
Skeiðum. Gunnlaugur átti að hlaða varnargarða
og sá grasfræi og planta landgræðsluplöntum,
„Klittagsplöntum“ sem kallaðar voru. Það bar
nokkuð á ríg milli Gunnlaugs og Danans og
þegar Gunnlaugur benti honum á að Klittags
plönturnar dönsku væru dauðar svaraði hinn
ákveðið: „De skal plantes.“

Í lok maí lögðu þeir Gunnlaugur og Olgeir
af stað með tvo hesta, kerru, nokkur verkfæri,
grasfræ og dauðar landgræðsluplöntur. Skipu
lögð landgræðsla á Íslandi var hafin þótt ekki
væru efnin mikil. Þeir félagar plöntuðu Klitt
aginu hjá Hvammi þótt þeir vissu að það væri
dautt. Þaðan fóru þeir að Hofi á Rangárvöllum
til að sá danska grasfræinu en það náði sér ekki
á strik. Þá hófust þeir handa við að hlaða grjót
garða við endann á Skarðsfjalli og loks fóru þeir
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Agner Francisco KofoedHansen skógræktarstjóri
var fyrsti yfirmaður sand
græðslumála á Íslandi.
Hann þokaði ýmsum
málum áleiðis og skrifaði
meðal annars eina fyrstu
vísindagrein sem skrifuð
hefur verið um íslenskan
jarðveg.

að Reykjasandi á Skeiðum sem varð eftir það
aðalstarfssvæði landgræðslunnar í mörg ár. Þar
hlóðu þeir grjótgarða og urðu að flytja grjótið
um alllangan veg. Einnig útbjuggu þeir fær
anlega timburgarða á sandinum sem mynduðu
sandöldur. Fólk var alúðlegt við þá og hjálplegt
en Gunnlaugur fann það að heimamenn trúðu
ekki á árangur af þessu starfi.4 Eftir fimm mán
aða úthald héldu þessir tveir fyrstu sáðmenn
sandanna til Reykjavíkur. Fyrsta landgræðslu
sumrinu var lokið. Agner Kofoed-Hansen var
þá farinn til Danmerkur og bjóst ekki við að
koma aftur því fleiri en hann höfðu sótt um
stöðu skógræktarstjóra. Um veturinn starfaði
Gunnlaugur sem kennari.
Hinn 1. janúar 1908 tóku skógræktar- og
sandgræðslulögin gildi. Snemma á árinu var
A. F. Kofoed–Hansen skipaður fyrsti skóg
ræktarstjórinn og var hann ráðinn frá 1. mars.
Hann var þar með orðinn yfirmaður sand
græðslumála og hélst sú skipan til ársins 1914.
Frá sama tíma var Gunnlaugur Kristmunds
son ráðinn sandgræðslumaður. Þegar til kom
reyndist Kofoed-Hansen hafa miklu meiri
áhuga á skógrækt en sandgræðslu og lét hann
því Gunnlaug að töluverðu leyti sjálfráðan í
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starfi sínu. Leitaði Gunnlaugur jafnvel fremur
eftir samstarfi við Búnaðarfélag Íslands en yfir
mann sinn.
Vorið 1908 kom skógræktarstjórinn nýi
til landsins og hafði með sér farm af staurum
sem hann og Eyjólfur Guðmundsson í
Hvammi höfðu orðið ásáttir um árið áður að
nota í girðingu milli Þjórsár og Ytri-Rangár
inni á söndunum austur af Búrfelli. Átti hún
að hefta sand og halda fé frá Landsveitinni.
Gunnlaugur taldi að girðingin mundi ekki
hafa áhrif á uppblástur og vildi frekar nota
staurana til að girða með Reykjasand svo
friða mætti hann fyrir skepnum. Hann fylgdi
þessari skoðun sinni fast eftir og hafði sitt í
gegn. Aðstoðarmaður hans að þessu sinni var
Egill Erlendsson frá Felli í Biskupstungum en
Gunnlaugur hafði átt þátt í að velja hann til
Danmerkurfarar árið áður til að læra sand
græðslustörf í stað Sigurðar Stefánssonar sem
hafði hætt á miðjum námstíma. Saman unnu
þeir við að koma upp fyrstu landgræðslugirð
ingunni hér á landi á Reykjasandi og var hún
rúmir fimm kílómetrar á lengd og afgirt land
innan hennar um 150 hektarar. Í þessa girð
ingu sáðu þeir 700 pundum af melfræi og
nokkru af dönsku Klittagsfræi. Það náði ekki
fótfestu en melurinn sýndi hvað í honum
bjó og dafnaði nokkuð vel.5 Hafa svona girð
ingar ætíð síðan verið ein helsta aðferð við
landgræðslu hér á landi og voru þær orðnar
um 170 í lok tuttugustu aldar. Reyndar voru
til tvær litlar eldri girðingar á sandinum hjá
Stóra-Hofi á Rangárvöllum sem settar höfðu
verið upp fyrir setningu skógræktar- og sand
græðslulaganna, sumarið 1906, undir stjórn
Kofoed-Hansens sem þá var hér á landi á
vegum C. V. Prytz og C. H. Ryder. Þær voru
á óhentugum stað, skiluðu engum árangri og
voru fljótlega fjarlægðar.6
Næstu tvö sumrin, 1909 og 1910, héldu
þeir Gunnlaugur og Egill áfram vinnu sinni á
Reykjasandi. Þeir luku við að girða, gerðu garða
úr grjóti og timbri og sáðu meira melfræi í
sandinn. Vanalega tókst þeim að sá í einn hekt
ara á dag og í hann fóru um 100 kíló af melfræi.
Einnig girtu þeir uppblásturssvæði austan við
Kaldaðarnes í Sandvíkurhreppi í Árnessýslu,
Miðhúsamoldir í Hvolhreppi og loks settu
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Gunnlaugur Kristmunds
son sandgræðslustjóri lét
hlaða grjótgarða til að
hindra framrás sandsins.
Melgresi var sáð í skjóli
garðanna til að binda
sandinn.

Deilur um aðgerðir sandgræðslunnar

Þegar Gunnlaugur Kristmundsson og Egill Erlends

son voru að vinna við fyrstu landgræðslugirðinguna á
Reykjasandi sumarið 1908 sáu þeir einn morguninn að
búið var að klippa hana í sundur og að einhver hafði farið
með hesta og vagna eftir götuslóðum sem legið höfðu
um sandinn en þeir voru búnir að hlaða garða yfir og
sá í. Þeir löguðu skemmdirnar og héldu áfram að girða.
Þremur dögum seinna barst Gunnlaugi bréf frá Stjórn
arráðinu, undirritað af Klemensi Jónssyni landritara,
þar sem honum var tilkynnt að oddviti Biskupstungna
hrepps hefði kvartað yfir því að með girðingunni væri
girt yfir sýsluveg sem þar lá svo að til vandræða horfði
fyrir þá sem þyrftu að fara um hann. Skipaði landritari
Gunnlaugi að gæta þess vandlega að girðingin yrði sett
þannig að hún hindraði ekki umferð, annað hvort með
því að hafa hlið á henni eða að fresta að setja girðingu á
þeim svæðum sem lágu að veginum. Um þetta örfoka
land hafði verið vegur og menn vildu halda sínum vegi
hvað sem tautaði og raulaði og skipti þá engu það upp
græðslustarf sem verið var að vinna. Sandurinn var þung
fær og því var oft breytt til um leiðir og farið sitt á hvað
til þess að sneiða hjá þurrum sandfokssköflum sem söfn
uðust í göturnar. Með þessari skipun var Stjórnarráðið
að bregða fæti fyrir það uppgræðslustarf sem verið var
að hefja í landinu og öllu máli skipti um framhaldið hvor

aðilinn hefði síðasta orðið, sandgræðslan eða það ágæta
fólk sem í sveitunum bjó en skildi líklegast ekki braut
ryðjendaverk Gunnlaugs. Hann áttaði sig strax á því að
þessi kvörtun og afstaða Stjórnarráðsins gátu veitt starfi
hans rothögg. Hvernig átti að græða landið ef ekki mátti
girða? Hann brást því strax við og fór til Reykjavíkur og
bað um viðtal við Klemens. Þegar hann kom inn til hans
og tjáði honum erindið varð landritari þungur á brún og
harður í róm og sagði það fjarstæðu að girða yfir alfara
vegi og banna mönnum að fara ferða sinna. Gunnlaugi
þótti sinn hlutur ekki góður og sat um stund þegjandi
og var að hugsa um hvað hann ætti að segja. Klemens
horfði á hann og sá að honum stóð ekki á sama hver
málalokin yrðu. Eftir nokkra stund spurði Klemens hver
væri eiginlega meiningin með þessari girðingu og hvort
ekki væri hægt að vinna að sandgræðslunni án hennar.
Gunnlaugur tók pappírsörk, rissaði á hana afstöðu alla,
sýndi hvar Reykir voru og veginn sem menn úr Hruna
mannahreppi fóru austan við túnið á Reykjum til suð
vesturs fram sand, einnig veginn sem Biskupstungna
menn fóru fyrir vestan Reyki, og komu vegirnir saman
framarlega á sandfokssvæðinu. Það var undirlagt af
umferð, bæði almennum kaupstaðaferðum og heyflutn
ingalestum því Hreppamenn sóttu slægjur fram á Skeið.
Við þetta bættust tripparekstrar og fjárrekstrar bæði til
afrétta og til réttanna sem voru við það svæði sem hann
ætlaði að girða. Gunnlaugur sagði Klemensi að sand
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fokið væri stundum svo mikið að ekki sæist frá Reykjum
í Vörðufell og stefndi það fram sveitina en þar væri engin
fyrirstaða til þess að varna framgangi þess. Auk þess ætti
hinn fyrirhugaði áveituskurður úr Þjórsá sem gert væri
ráð fyrir að flytti vatnið til áveitunnar á Skeiðin að liggja
austan frá Þjórsá út yfir sandfokssvæðið. Gunnlaugur
sagði að það sem fyrir sér vekti væri að stöðva sandfokið
á Reykjasandi en til þess yrði að girða og friða sandinn.
Hann sagði að Einar Helgason hefði sáð í Reykjasand
og talið að það hefði gert gagn. Eyjólfur í Hvammi hefti
sandfok með görðum. Gunnlaugur hélt því fram að þrátt
fyrir þessar lofsamlegu tilraunir þeirra héldi sandfokið
áfram og raunhæf yrði sandgræðslan ekki nema með
því að friða það land sem græða ætti. Þó að sáð væri í
ógirtan sand kæmi það ekki að tilætluðum notum því
að sáningin træðist úr og ætist upp. Þá spurði Klemens
hvort ekki væri hægt að girða annars staðar. Gunnlaugur
sagðist sérstaklega hafa valið Reykjasand vegna þess að
hann væri ennþá ekki stærri en svo að það ætti að vera
hægt að girða allt sandfokssvæðið. Í öðru lagi væri mikill
hluti sveitarinnar í hættu ef sandfokið yrði ekki stöðvað.
Vitanlega tæki það langan tíma að sandfokið breidd
ist svo mikið út en eyðileggingin væri auðsæ ef ekkert
yrði gert til varnar og kostnaður mundi vaxa hvert ár

sem drægist að hafist yrði handa. Í þriðja lagi væri það
engum vafa undirorpið að það væri mikilsvert framtíð
armál fyrir Skeiðamenn að koma áveitunni yfir engjar í
Skeiðahreppi en erlendur sérfræðingur hefði álitið áveit
una óframkvæmanlega meðan sandfokið væri. Í fjórða
lagi væri aðstaða til sandgræðslu hagstæð á Reykjasandi.
Landið væri jafnt, mishæðalítið og sandurinn allgóður
til græðslu. Auk þess væri Reykjasandur vel í sveit settur
til þess að fólki gæfist kostur á að fylgjast með því sem
þar yrði gert.
Því lengur sem þeir töluðu saman því mildari varð
svipurinn á Klemensi og að lokum sagði hann að Gunn
laugur skyldi koma eftir tvær klukkustundir, yrði þá til
búið bréf til Tómasar Petersens vegaverkstjóra. Þar yrði
lagt fyrir hann að leggja nýjan veg utan við girðinguna
svo að Gunnlaugur gæti haldið áfram að girða. Björn
inn var unninn. Klemens var Gunnlaugi vinveittur og
kvaddi hann með hlýju handtaki. Gunnlaugur fór strax
austur, vegurinn var lagaður og sandgræðslumennirnir
tveir fullgerðu girðinguna. Nokkur hluti af Reykjasandi
var friðaður og árangur af sandgræðslunni sást á fyrsta
hausti. Þessi málalok skiptu gríðarlega miklu máli um
framtíðarstarf landgræðslunnar í landinu.7

þeir upp girðingu milli Þjórsár og Rangár sem
almennt var kennd við Eyjólf landshöfðingja í
Hvammi og kölluð Eyjólfsgirðing. Hvarvetna
fundu þeir fyrir vantrú fólks. Eitt sinn sagði
gömul kona við þá í armæðutón: „Þið eruð
alltaf að basla, en ekkert sést stráið.“ Fleiri
slíkar athugasemdir heyrðu þeir félagar en létu
þær ekki hafa áhrif á sig.
Gunnlaugur hafði í upphafi tvo hesta,
einn vagn og smávegis af handverkfærum til
umráða. Það var allt og sumt. En jafnframt
hafði hann trú á málefninu og mikla þraut
seigju. Kjör þeirra beggja, Gunnlaugs og Egils,
voru bág og það fé sem þeir höfðu til vinnunnar
lítið. Alþingi veitti 4 þúsund krónum árlega til
sandgræðslunnar á árunum 1908–1913 og áttu
þeir peningar að duga fyrir öllu, launum þeirra,
efniskaupum og verklegum framkvæmdum.
Það var svipað og árslaun skógræktarstjórans
eins voru.
Gunnlaugur og Egill lifðu í voninni um
aukin fjárframlög fyrstu árin en vorið 1911 var
Agli nóg boðið, hann sagði yfirmanni sínum
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að hann væri hættur og ætlaði að fá sér betur
launað starf. Yfirvöld tímdu ekki að eyða
neinum alvöruupphæðum til landgræðslu
mála. Að endingu sagði hann við Gunnlaug:
„En með þessu lagi er ekkert hægt að gera og
það má fjandinn í minn stað hanga yfir þessu,
þú skalt hætta líka, því að það er ekkert vit í
því að þræla sér út í þessu beztu ár ævinnar,
og vera búinn að eyða fjórum árum við nám,
þremur árum í Flensborg og einu í Danmörku,
sem aldrei skyldi verið hafa.“8
Egill missti sem sagt trúna á að nokkurn
tíma yrði staðið myndarlega að landgræðsl
unni, það yrði ekki fyrr en fleiri sveitir væru
komnar á kaf í sand. Hann hætti og fór til
Ameríku. Gunnlaugur var þrárri og einsetti
sér að vinna að sandgræðslu meðan hann fengi
einhvern til að vinna með sér. Hann var sann
færður um að verk sín væru til gagns.
Árið 1911 stækkaði Gunnlaugur girð
inguna á Reykjasandi, sáði og byggði fleiri
garða. Árangur var þá farinn að koma í ljós
sem vakti athygli margra og var auðvitað upp

Gunnlaugur ræðst á sandana

Gunnlaugur Kristmunds
son sandgræðslustjóri á
ferðahestum sínum, Blakk
og Sokka.

örvandi fyrir hann. Samt voru til menn sem
ekkert skildu og reyndu jafnvel að hleypa
búfé inn fyrir girðinguna í nýgróðurinn. Lítið
eitt vann hann líka í Kaldaðarnesi og Mið
húsamoldum. Loks má nefna að hann fór að
huga að sandfoki við Eyrarbakka og girti milli
Einarshafnar og Óseyrarness og lagaði gamlar
girðingar. Var þetta í fyrsta sinn sem reynt var
að hefta sandfok í nágrenni kauptúns en upp
blástur og sandfok ógnaði nokkuð mörgum
kauptúnum og bæjum hér á landi á fyrri hluta
tuttugustu aldar og verður sú baráttusaga sögð
í sérstökum þætti hér á eftir. Til þessara starfa

fékk Gunnlaugur lausamenn en einnig hjálp
uðu bændur á sumum stöðum til við að girða.
Háði það nokkuð starfinu á þessum árum að
sífellt var verið að ráða óvana menn eftir að
Egill hætti.
Sumrin 1912 og 1913 vann Gunnlaugur á
sömu stöðum og áður en líka bættust við girð
ingar á Mjósundi í Flóa og á Sólheimum í Mýr
dal. Unnið var fyrir smáfjárhæðir á hverjum
stað og því í raun lítið hægt að framkvæma.
Hjá Mjósundi og Kaldaðarnesi voru götur og
sandblönduð moldarbörð að blása upp. Þau
voru jöfnuð og þakin og greru fljótt og slægjur
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mikilvægustu sandsvæðin, eigendurnir vildu
ógjarnan láta þau af hendi til sandgræðslu.
Sumarið 1914 vann Gunnlaugur við áður
nefndar girðingar á Suðurlandi en hann fór
líka vestur á firði til Bolungarvíkur þar sem
sandfok frá fjöru gerði mönnum lífið leitt,
skemmdi jarðir og ógnaði ört stækkandi þorp
inu. Sandfokssvæðið var ekki mjög stórt, um
155 hektarar. Gunnlaugur girti það og sáði þar
melfræi. Þetta var fyrsta ferð hans utan Suð
urlands. Sama sumar setti hann upp girðingu í
Kaldárholti í Holtahreppi þar sem sandfok frá
Þjórsá skemmdi engjar og gott haglendi. Um
haustið safnaði Gunnlaugur melfræi eins og
hann gerði ávallt á þeim árstíma.
Sumarið 1913 var meira en fjórðungi þess
fjár sem Gunnlaugur hafði úr að moða varið í
að þekja lítinn blett af Reykjasandi með skóg
arhrísi. Það var yfirmaður hans sem gaf þau
fyrirmæli. Hrísið var tekið uppi í Laugardal og

Egill Erlendsson var
aðstoðarmaður Gunnlaugs
um tíma.

Skarð í Landsveit. Litlu
munaði að öll Landsveit
eyddist af sandi. Sömu
sögu er að segja um Rangárvelli og mörg fleiri
byggðarlög.

komu í girðingarnar. Á því sáu menn hvað frið
unin hafði mikið að segja fyrir slægjulöndin.
Gunnlaugur kannaði líka á þessum árum sand
svæðið frá Ölfusi að Nesi í Selvogi. Taldi hann
það illa farna svæði seint verða allt girt enda
liðu 20 ár þar til byrjað var á því. Þurfti hann
oftast að hafa mikið fyrir því að fá að girða
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inn undir Högnhöfða, og fleytt þaðan niður
Brúará að erlendri fyrirmynd. Með þessu átti
auðvitað að spara flutningskostnað en svo illa
tókst til að mestur hluti hríssins týndist á leið
inni niður í sveitir. Svona vinnubrögð grófu
undan trausti Íslendinga á störfum sand
græðslumannanna. Fleira gerðist í svipuðum

Fyrstu sérlög um sandgræðslu

dúr. Skógræktarstjórinn vildi nota erlendar
grastegundir hér sem komu ekki að gagni og
margar skógarplöntur sem hann flutti hingað
frá Danmörku dóu. Þá hafði hann oft aðrar
skoðanir á verklagi við sandgræðsluna en
Gunnlaugur. Líklega var hugsun hans um of
mótuð af erlendum aðstæðum sem ekki áttu
alltaf við hér á landi. Fyrir kom að Gunnlaugur
yrði að svara opinberlega fyrir verklag og framkvæmdir sem hann var mótfallinn eða ósammála. Það er því ljóst að þeir Gunnlaugur og A.
F. Kofoed-Hansen skógræktarstjóri voru ekki
nægilega samstiga í baráttunni við sandinn
og jarðvegseyðingu. Gunnlaugur átti því þátt
í lagabreytingu síðla árs 1914 sem fól í sér að
yfirstjórn sandgræðslunnar var færð til Búnaðarfélags Íslands og með þeim breytingum
má segja að fyrsta áfanga sandgræðslusögu
Íslands ljúki.

Víða á Reykjanesskaga
er land illa farið af viðar
höggi og ofbeit síðustu
aldirnar. Hér var algróið
land með skógarreitum
fram á miðja átjándu öld.
Myndin er tekin vestan
Krísuvíkur.

Bergrunnið tröllið vakir
yfir fögru landinu.

Fyrstu sérlög um sandgræðslu

Á

rið 1913 var komin reynsla á það hvernig
gildandi lög um sandgræðslu virkuðu í framkvæmd. Flestum sem til þekktu fannst þau
virka ágætlega en þó væri ástæða til að búa
svo um hnútana að tryggt væri að ríkið hefði
umráðarétt alls þess lands sem verið væri að
rækta hverju sinni. Á það þótti skorta í lögunum frá árinu 1907.9 Stjórnarráð Íslands lét
því semja ný lög um sandgræðslu í samráði
við skógræktarstjóra og Búnaðarfélag Íslands
og var frumvarpið lagt fram á Alþingi sumarið
1914. Gerði það aðeins ráð fyrir áðurnefndum
breytingum en engum öðrum. Neðri deild
þingsins skipaði fimm manna nefnd til að fjalla
um frumvarpið. Einn þeirra, Sigurður Sigurðsson ráðunautur, þekkti vel til Gunnlaugs Kristmundssonar og sandgræðslustarfa hans. Hann
beitti sér fyrir því að nefndin lagði það til að
frumvarpinu yrði breytt á þann hátt að yfirstjórn sandgræðslunnar yrði tekin úr höndum
skógræktarstjóra og færð til Búnaðarfélags
Íslands. Var þessi breyting rökstudd með þeim
hætti að ráðunautar félagsins væru best til þess
fallnir að líta eftir verkum Gunnlaugs sandgræðslumanns. Gagnrýndi nefndin jafnframt
að tiltölulega hátt launaður skógræktarstjóri
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og kostnað átti að greiða að 3/4 úr landsjóði og
1/4 úr sýslusjóði. Ákvæði voru um umferð við
girðingarnar og hvernig bændur skyldu fara
með uppgrædd svæði eftir að þeir hefðu fengið
þau á ný til umráða. Þá voru í lögunum ákvæði
um sektir ef þau voru brotin.

Hér sést hvar leir úr Skaftá
hefur kaffært 250 ára
gamlan mosa.

Með Búnaðarfélag Íslands
að bakhjarli

B

Auðn þar sem megnið af
gróðri og jarðvegi hefur
tapast.

hefði ekki annan starfa en að útdeila þessum
litlu aurum til skógræktar og landgræðslu og
lagði það til að breytingar yrðu gerðar á starfi
hans á næsta þingi.10
Báðar deildir þingsins voru sammála
nefndaráliti fimmmenninganna og í byrjun
nóvember 1914 samþykkti Alþingi frumvarpið með áorðnum breytingum: Lög um
sandgræðslu.11 Þetta voru fyrstu sérlög sem
Alþingi setti um þennan málaflokk og þau
mörkuðu nokkur þáttaskil í sandgræðslustarfinu. Lögin voru í 12 greinum og boðuðu fyrst
og fremst áðurnefndar breytingar á yfirstjórn
sandgræðslustarfsins í landinu og umráðarétti sandgræðslusvæðanna. Skógræktarstjóri
lét af stjórn sandgræðslumála en Búnaðarfélag
Íslands tók við. Yfirvöldum var heimilað að
láta girða uppblásin svæði sem uppblásturshætta gat stafað af og höfðu fullan umráðarétt
þeirra. Þau svæði áttu að ganga fyrir þar sem
landeigendur voru tilbúnir að leggja fram fé til
girðinga. Stjórnarráðið og sýslunefndir skyldu
ákveða hvar setja ætti sandgræðslugirðingar
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únaðarfélag Íslands fól Einari Helgasyni
garðyrkjumanni og búnaðarráðunaut yfirumsjón sandgræðslumála en Gunnlaugur
Kristmundsson var áfram sandgræðslumaður,
sá aðili sem barðist við eyðilegginguna í návígi.
Var hann ótvírætt sáttari með Einar sem yfirmann en fyrrverandi yfirmann sinn og seinna
lét hann svo um mælt að Einar hefði verið
„þekktur að prúðmennsku, varfærinn og íheldinn.“ Jafnframt sagði hann svo frá samstarfi
þeirra að Einar hefði ekki sett sig upp á móti
landgræðslugirðingum en hann hefði heldur
ekki stutt að því að koma þeim upp. Hann vildi
að unnið væri að gerð garða og þá helst á þeim
stöðum sem áður var búið að girða.12
Á árunum 1915–1916 vann Gunnlaugur
mikið að landgræðslu í Landsveit þar sem
hann byggði marga sandfoksgarða en einnig
fylgdist hann samviskusamlega með eldri girðingum, hélt þeim við og sáði í þær melfræi.
Girðingin hjá Sólheimum í Mýrdal var tekin
upp og hafði lítið eða ekkert verið gert þar og
afréttargirðingin milli Þjórsár og Rangár var
afhent Landmannahreppi og var það fyrsta
girðingin sem sandgræðslan skilaði aftur til
landeiganda. Þá var unnið í nokkra daga á
Reyðarvatni á Rangárvöllum við garðahleðslu
til að varna því að bærinn færi í eyði sem allt
benti til að myndi gerast. Það sýnir betur en
margt annað við hvaða erfiðleika þessi frumherji landgræðslunnar varð að glíma að eftir
að hann var farinn með hjálparmanni sínum
reif Reyðarvatnsbóndi garðana nýhlöðnu og
tautaði fyrir munni sér við þá iðju að það væri
bölvaður barnaskapur að ætla sér að stöðva
sandfokið, það gæti enginn mannlegur máttur
gert. Það vissi hann manna best, bóndi í sandblásturssveit. En þessir „legátar úr Reykjavík“
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þættust allt vita. Tíu árum seinna, 1926, varð
hann að flytja bæjarhúsin til á jörðinni vegna
eyðingar.
Þegar hér var komið sögu var gróður orð
inn það mikill í elstu sandgræðslugirðingunum
að þar mátti slá og fá hey. Sumarið 1916 voru
slegnir 330 hestar af heyi í Reykjagirðingunni,
180 í Mjósundi, Kaldaðarnesi 65 hestar og 80
hestar í Kaldárholti í Holtum. Þessi árangur
vakti auðvitað eftirtekt og þeim fækkaði sem
höfðu horn í síðu Gunnlaugs og hreyttu í hann
ónotum.
Heimsstyrjöldin fyrri sem háð var á
árunum 1914–1918 hafði meðal annars þær
afleiðingar að árið 1916 var ekki lengur hægt
að fá girðingarefni til landsins og því voru
engar nýjar girðingar reistar næstu þrjú árin.
Árið 1917 var byrjað að vinna við Skeiða
áveituna og hafði Gunnlaugur nokkur afskipti
af því verki þótt ekki væri hann þar neinn höf
uðpaur þegar til framkvæmda kom. Í ágúst
fór hann austur í Skaftafellssýslu og kannaði
sandfok í Vík í Mýrdal, Álftaveri og Með
allandi og var það í fyrsta sinn sem hann kom
austur fyrir Mýrdalssand. Í Meðallandi höfðu
heimamenn reynt að veita vatni úr Ásakvíslum
á Meðallandssanda á árunum 1912–1913 en
aðstæður voru allar mjög erfiðar. Til áveit
unnar fengu þeir styrk og aðstoð Sandgræðsl
unnar og hafði Kofoed–Hansen gert teikningar
af áveitunni.13
Árið 1918 voru framlög til sandgræðslu
hækkuð upp í 6 þúsund krónur. Þá var kaup
Gunnlaugs sjö krónur á dag fyrir tíu klukku
stunda vinnu. Unnið var á sömu stöðum
og áður: Eyrarbakka og Loftsstöðum í Flóa,
Reykjum á Skeiðum, einum stað í Holtum,
nokkrum stöðum í Landsveit og tveimur
stöðum á Rangárvöllum. Voru þetta fjögur
meginlandgræðslusvæði.
Árið 1919 gat sandgræðslan aftur keypt
girðingarefni og var þá þegar í stað haldið
áfram að girða ný svæði og eldri girðingar
stækkaðar smám saman. Voru sandgræðslu
girðingarnar í landinu orðnar tíu í árslok 1922,
níu í Árnes- og Rangárvallasýslu og ein í Bol
ungarvík.
Árið 1919 varð Sigurður Sigurðsson frá
Draflastöðum formaður Búnaðarfélags Íslands

Sigurður Sigurðsson bún
aðarmálastjóri sýndi
sandgræðslunni mikinn
áhuga og hafði í mörg ár
yfirumsjón með henni.

og búnaðarmálastjóri fjórum árum seinna
og sýndi hann sandgræðslunni strax mikinn
áhuga. Átti hann þátt í því að framlög til starfs
ins hækkuðu upp í 10 þúsund krónur árið 1920
og upp í 15 þúsund krónur árið 1922. Jafn
framt beitti Sigurður sér fyrir því að hafist var
handa við endurskoðun sandgræðslulaganna
frá árinu 1914 í samvinnu við þingmennina
Gunnar Sigurðsson og Lárus Helgason. Bún
aðarþing mælti með frumvarpi þeirra og í júní
1923 var það afgreitt sem lög frá Alþingi með
sama heiti og áður: Lög um sandgræðslu.14
Búnaðarfélaginu var áfram falið að stjórna
sandgræðslunni í landinu en í lögunum var
í fyrsta sinn kveðið á um að félagið skyldi
hafa í þjónustu sinni sandgræðslumann með
sérþekkingu á sandgræðslu sem landstjórnin
skipaði. Aðrar breytingar frá eldri lögum
voru aðallega tvær. Sú fyrri að lögin heim
iluðu yfirvöldum að taka uppblásturssvæði
eignarnámi ef eigendur þeirra vildu ekki eða
gátu ekki kostað sinn hlut í friðuninni. Kom
fram í umræðum um frumvarpið á þinginu að
landeigendur hefðu verið tregir að leggja fram
peninga til að græða upp lönd sín.15 Landeig
andi átti að fá umráð yfir slíku landi að lok
inni uppgræðslu en varð að bera á því ábyrgð
að uppblástur hæfist ekki á ný. Fram að þessu
var nokkuð algengt að bændur teldu sig hafa
fullan rétt til afnota girtra sandgræðslusvæða
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Úr ræðu framsögumanns á Alþingi árið 1923

Gunnar Sigurðsson frá Selalæk mælti fyrir frumvarpi til laga um

sandgræðslu árið 1923. Þá sagði hann meðal annars: „Ég skal taka
það fram, að mér er þetta ekki einasta áhugamál af þeim prakt
ísku ástæðum, heldur er mér það líka beint tilfinningamál. Hefi ég
nú horft upp á svo marga góða landspilduna leggjast í eyði þarna
austur frá af sandfoki, að mér væri það mjög kært, að ég þyrfti ekki
oftar að vera sjónarvottur að slíkum landspellum. Tel ég jafnvel, að
sandgræðsla þessi eigi að sitja í fyrirrúmi fyrir túnrækt, áveitum
og öðrum slíkum jarðræktarfyrirtækjum. Hér þarf fljótt við að
bregða, því ekki verður lengur að gert, er jarðvegurinn er allur fok
inn burt.“16

Timbur var líka notað
í sandvarnargarða.
Páll Sveinsson fjær og
Sigurmundur Guðjónsson
nær.
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vegna þess að þeir ættu landið en varð nú ljóst
að svo var ekki. Hin aðalbreytingin var sú að
kveðið var á um að kostnaður við girðingu,
græðslu og viðhald foksvæðis skyldi greiddur
að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu af landeig
anda. Áttu hrepparnir að ábyrgjast greiðslur
landeigenda á hverjum stað.
Eftir þetta fór landgræðslustarfinu að
miða betur og fljótlega var farið að tala um
sandgræðsluna eins og hverja aðra stofnun
þótt formlega hafi hún ekki verið sett á fót
með þessum lögum. Til ársins 1930 voru 15
ný svæði girt. Stöðugt var til dæmis unnið í
Landsveit. Fyrst voru þau svæði tekin sem lágu

næst bæjum og slægjulöndum. Girðingarnar
voru smám saman færðar út og sandgræðslu
svæðin þannig stækkuð ár frá ári. Það var fyrst
og fremst fjárskortur sem kom í veg fyrir að
sandsvæðin væru öll girt strax í upphafi. Um
miðja öldina var svo komið að land frá 21 býli
var innan girðinga í Landsveit. Sumar þeirra
voru þar sem umferð hafði áður legið um og
fyrst í stað áttu einstaka bændur erfitt með að
átta sig á því að þeir mættu ekki fara um þessi
svæði með kindur eða heyflutninga. Eftir því
sem gróður dafnaði innan girðinganna glædd
ist skilningur þessara manna og þeim lærðist
að meta starf sandgræðaranna.
Girðingarnar á Rangárvöllum voru líka
færðar út eftir því sem Sandgræðslunni óx
fiskur um hrygg. Um miðja öld voru þær 68
kílómetrar á lengd og flatarmál landsins innan
þeirra 9.300 hektarar. Mörg býli voru á þessu
svæði og að minnsta kosti 17 eyðijarðir og
margar hjáleigur. Sumar jarðanna byggðust á
ný eftir því sem Sandgræðslunni tókst að rækta
landið upp. Víðar var unnið við sandgræðslu í
Rangárvallasýslu á komandi árum, meðal ann
ars í Vestur-Landeyjum og Meðallandi og upp
blásturssvæðin Reynifellshólmi og Miðhúsa
moldir voru girt og friðuð. Af framkvæmdum
í Árnessýslu má nefna að eftir að Alþingi sam
þykkti lög um Strandarkirkju og sandgræðslu
í Strandarlandi árið 1928 var Gunnlaugi Krist
mundssyni falin umsjón með framkvæmd
unum þar, uppsetningu girðinga og hleðslu
sjóvarnargarðs. Hafði hann farið með Sigurði
Sigurðssyni búnaðarmálastjóra um Selvog
haustið áður og metið aðstæður en uppblástur
var þar gríðarlegur. Af graslendi Strandar var
ekkert eftir nema kirkjugarðurinn og Vogsósar
og fleiri jarðir voru í mikilli hættu.17
Nokkuð var um að bændur á sandfoks
svæðunum gætu ekki tekið þátt í girðing
arkostnaði og varð það til þess að Sand
græðslan eignaðist með tímanum allmikið
land. Meðal jarða sem hún keypti voru Gunn
arsholt og Brekkur í Rangárvallahreppi árið
1926. Þá var þar allt í sandi. Í Gunnarsholti
voru ný hús reist á nýjum stað á árunum 1928–
1929 og var það í fjórða skipti sem bæjarhúsin
voru færð undan sandfoki. Aðalhvatamenn að
endurreisn Gunnarsholts voru Gunnlaugur
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Kristmundsson og Sigurður Sigurðsson bún
aðarmálastjóri og var markmið þeirra að gera
staðinn að höfuðstöðvum sandgræðslunnar í
landinu.
Árið 1927 fór Gunnlaugur Kristmundsson
í heilmikið ferðalag um Norðurland til þess
að kynna sér ástand mála þar, búskaparhætti,
jarðvegsmyndun, skógareyðingu og upp
blástur. Hann fór ríðandi norður Sprengisand
og kom niður í Bárðardal, fór um Mývatnssveit
og þaðan austur á Hólsfjöll og niður í Öxar
fjörð. Allsstaðar ræddi hann við heimamenn
og fræddist af þeim til þess að geta betur áttað
sig á aðstæðum. Frá Sandbæjunum svoköll
uðu í Öxarfirði fór Gunnlaugur vestur yfir
Tunguheiði til Laxamýrar og skoðaði sand
fokssvæðið milli Laxár og ósa Skjálfandafljóts.
Þar gisti hann hjá Guðmundi skáldi Friðjóns
syni á Sandi og nam af honum mikinn fróð
leik um skógareyðingu og sandágang í þessum
landshluta sem Gunnlaugur var ekki eins
kunnugur og Suðurlandi. Frá Guðmundi hélt
hann svo vestur sveitir til Skagafjarðar þar sem
hann skoðaði Borgarsand, og í Húnavatnssýslu
þar sem hann kannaði Þingeyrasand. Þaðan
fór Gunnlaugur suður Vatnsdal, yfir Gríms
tunguheiði og Tvídægru til Húsafells og þaðan
til Þingvalla. Ferð þessi var sandgræðslustjór
anum mikil lærdómsferð og eftir hana sagðist
hann fyrst hafa skilið fullkomlega sambandið
milli eldgosa, hraunanna á eldgosasvæðunum
og jarðvegsmyndunar á gömlum og nýjum
gossvæðum.
Eftir ferðalagið lagði Gunnlaugur á ráðin
um sandgræðslu á Norðurlandi og sumarið
1928 byrjaði Sandgræðslan að vinna þar í fyrsta
skipti. Þá voru settar upp tvær smágirðingar í
Bárðardal í Suður-Þingeyjarsýslu til varnar
uppblæstri og sandfoki á tún. Vorið eftir var
starfinu fyrir norðan haldið áfram og þá var
girt á Sandinum í Öxarfirði, milli Brunnár og
Jökulsár. Sama sumar fór Gunnlaugur vestur
í Sauðlauksdal í Barðastrandarsýslu til starfa.
Þar hafði sandfok herjað lengi og þrátt fyrir
góða tilburði tveggja presta á átjándu og nítj
ándu öld hafði ekki tekist að stöðva það. Gunn
laugur girti um 55 hektara lands í dalnum með
rúmlega tveggja kílómetra langri girðingu
sem hugsuð var sem varnarbelti út frá túninu.

Náttúran er víða fögur á
Íslandi en brýnt er að end
urheimta þau vistkerfi sem
glatast hafa frá landnámi
vegna búsetunnar.

Ferð um Norðurland glæðir skilning Gunnlaugs

Eftir að hafa kynnt sér jarðvegsmyndun, skógareyðingu og upp

blástur í Þingeyjarsýslu varð Gunnlaugi fyrst fullkomlega ljóst sam
bandið milli eldgosanna, hraunanna á eldgosasvæðunum og jarð
vegsmyndunar á gömlum og nýjum gosstöðvum, hvernig vatnið
hripaði niður á víðáttumiklum sandauðnum og hraunbreiðum
og kom svo aftur fram undan hraunbrúnum í mörgum upp
sprettulindum. En landið var þurrt, ekkert yfirborðsvatn á stórum
svæðum, gróðurinn þurrlendisgróður og jarðvegurinn bindiefna
laus, hvergi leir eða mór að heitið gæti og óvíða votlendisgróður
sem vex bara þar sem gunnvatnsins gætir. Það var augljóst, segir
Gunnlaugur, að landið frá Kiðagili um Bárðardal, Mývatnssveit
og Hólsfjöll sem áður var kjarri vaxið blés upp þegar kjarrinu var
eytt og landið nagað af beitarfénaði. Þetta var það sama og gerð
ist á Reykjanesskaganum, í Þjórsárdal, Landsveit, Rangárvöllum
og afréttarlöndum upp af Eystri-Hrepp, Hrunamannahrepp, Bisk
upstungum, Þingvallasveit og Geitlandi upp af Borgarfirði. En
þar sem berggrunnurinn undir jarðveginum var heill og fastur,
grunnvatnsins gætti mikið og votlendisgróður óx, og þar sem leir
og mór var í jarðveginum, blés landið ekki mikið upp og þar þoldi
það meiri beit. Þess vegna vildi Gunnlaugur takmarka beit á þeim
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beitilöndum sem væru á eldgosasvæðunum og sérstaklega þar sem
jarðvegurinn væri mikið myndaður af eldgosaösku og vikri, þar
sem hraun væri undirlagið og grunnvatnsins gætti lítið eða ekkert.
Beitarfénaður á sandfokssvæðum orsakaði óhjákvæmilega mikil
landspjöll, uppblástur og sandfok. Því yrði búskapurinn þar að
byggjast mest á ræktun, nautpeningi og alifé. Það ætti að vera hægt
í þeim sveitum á Suðurlandi sem hefðu sæmileg ræktunarskilyrði
og tök til mjólkursölu. Aðstaðan til ræktunarbúskapar væri örð
ugri sums staðar í Þingeyjarsýslum vegna samgangnaleysis og örð
ugleika á mjólkursölu og annarri afurðasölu, til dæmis eggjum og
kjöti en það væru algengar framleiðsluvörur á ræktuðu landi.18
Þegar frá leið kom í ljós að girta svæðið var of
lítið og því var þessi girðing stækkuð mikið
löngu seinna, árið 1946.19
Á næstu árum bættust fleiri svæði við
á Norðurlandi: Ássandur í Kelduhverfi og
Dimmuborgir árið 1942 og í öðrum lands
hlutum bættust líka við ný sandgræðslusvæði,
til dæmis í Landbroti og Meðallandi í VesturSkaftafellssýslu þar sem beljandi fljótin ollu
landgræðslumönnum ýmsum erfiðleikum,
ekki síst við að flytja girðingarefni á viðkom
andi staði. Bæði fyrir norðan og sunnan voru
jarðir víða svo illa farnar af sandágangi að eig
endur afhentu þær Sandgræðslunni til rækt
unar og jafnvel eignar.20
Gamall sandvarnargarður
við Þorlákshöfn.
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Eitt af nýju sandgræðslusvæðunum á
fjórða áratugnum var í Hafnarhreppi í Gull
bringusýslu. Þar hafði sandfok lengi herjað
og grandað bæði jörðum og skepnum. Barst
sandur oft yfir jarðirnar í hreppnum og fyllti
loftið mold og sandi sem safnaðist svo fyrir á
túnum og fiskreitum. Árið 1938 var sett upp
20 kílómetra girðing af Valahnjúk norðan við
vitann á Reykjanesi, sunnan við Sýrfell, um
Hrossbeinagreni og inn Gjá á móts við aðal
byggðina í Höfnum og þaðan í sjó í Merkisnes
vör. Var svæðið innan girðingarinnar næstum
6 þúsund hektarar. Skammt frá Kalmanstjörn
voru byggðir varnargarðar úr grjóti og melfræi
sáð á stóru svæði. Gróður tók þar fljótlega við
sér.
Sama sumar voru svæði í nágrenni EystraHóls, Grímsstaða og Ytra-Hóls í Vestur-Land
eyjum girt og friðuð og sumarið þar á eftir,
1939, voru landgræðslumenn að störfum að
Önundarstöðum í Austur-Landeyjum með
sýnilegum árangri.
Á fimmta áratugnum hafði Gunnlaugur
vakandi auga með flestum þeim uppgræðslu
svæðum sem nefnd hafa verið en þau síðustu
sem girt voru undir hans stjórn árið 1946 voru í
Sauðlauksdal þar sem eldri girðing var stækkuð,
í Önundarfirði og í landi Kaldaðarness í Sand

Kauptún í sandfoki

Dimmuborgir voru frið
aðar til landgræðslu árið
1942. Það forðaði þeim frá
því að hverfa í foksand.

víkurhreppi. Jafnframt fengu nokkrir bændur
í Mývatnssveit, í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu
og víðar styrk af opinberu fé til að girða við
kvæm svæði.

Kauptún í sandfoki

Á

fyrstu áratugum sandgræðslustarfs
ins í landinu var lögð á það mikil áhersla að
stöðva sandfok í nágrenni nokkurra kauptúna
þar sem sandfok ógnaði byggð og atvinnulífi.
Staðir þessir voru Eyrarbakki, Bolungarvík,
Vík í Mýrdal, Kópasker, Kirkjubæjarklaustur
og Sandgerði. Bæta má Þorlákshöfn við en þar
var þó í byrjun bara eitt býli. Án nokkurs vafa
hefðu þessir staðir eyðst af sandágangi ef ekk
ert hefði verið að gert.
Fyrstu tilraunir til að hefta sandfok í
nágrenni Eyrarbakka voru gerðar af heima
mönnum fyrir 1907 en foksvæðið var vestan
þorpsins og að Ölfusá. Sandgræðslan kom til
aðstoðar á þessu svæði í fyrsta sinn árið 1911.
Þá setti Gunnlaugur Kristmundsson með fálið
aðri en vaskri sveit manna upp girðingu milli
Einarshafnar og Óseyrarness og lagaði gömlu
girðingarnar. Ekki reyndist unnt að ráða nið
urlögum sandfoksins með þessu eina sum
arstarfi og því var aftur unnið við Eyrarbakka
árið 1913 og þó enn meira árið 1915 en það

sumar beindist höfuðþungi vinnu Sandgræðsl
unnar að þessu landsvæði. Eyrarbakkagirðing
unni var svo sinnt áfram á árunum 1916, 1918
og 1922. Hlaðnir voru grjótgarðar og steyptur
gríðarmikill varnargarður langt út í sjó sem
einnig átti að varna því að sandur bærist inn
í höfnina. Melurinn dafnaði og með tímanum
kom túnvíngull af sjálfu sér eins og í öðrum
girðingum. Þótti þá árangur loks orðinn við
unandi og sýnt að byggðinni var borgið. Fóru
Eyrbekkingar þá að rækta kartöflur innan
girðingarinnar en einnig fengu þeir þar góð
slægjulönd.21
Bolungarvík var vaxandi sjávarkauptún á
fyrstu árum tuttugustu aldar. Þar fauk sandur
frá sjó um kauptúnið sitt á hvað eftir því sem
vindar blésu. Ógnaði hann byggðinni og olli
vandræðum við fiskverkun. Nokkrar jarðir
voru skemmdar af sandfoki, til dæmis Geira
staðir og Hóll. Sandurinn var mikill og erfiður
til græðslu en foksvæðið ekki tiltakanlega stórt.
Gunnlaugur Kristmundsson kom vestur sum
arið 1914 og girti sandfokssvæðið og sáði í það
melfræi. Heimamenn tóku svo við og notuðu
fiskúrgang til áburðar í girðingunni. Árangur
varð strax góður og með þessum aðgerðum
tókst að binda sandinn.22
Í Vík í Mýrdal gekk sandfok frá sjónum
heim að húsum í þorpinu og skaflar söfnuðust
að veggjum og girðingum. Snemma árs 1933
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Sandvarnargarður við
Eyrarbakka sem steyptur
var í sjó fram árið 1936.
Garðurinn varnaði sandi
sem Ölfusá bar til sjávar
að loka höfninni.
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samþykktu heimamenn á fundi að ekki yrði
lengur komist hjá því að grípa til aðgerða og
leituðu til Sandgræðslunnar um aðstoð. Sig
urður Sigurðsson búnaðarmálastjóri og Ásgeir
L. Jónsson verkfræðingur fóru austur í maí
og lögðu á ráðin um nauðsynlegar aðgerðir
sem Gunnlaugur Kristmundsson stjórnaði
svo nokkrum vikum seinna. Sett var upp lítil
sandvarnargirðing sem þótti gefa svo góða
raun að hún var stækkuð árið 1945. Einnig var
byggður sjávar- og sandvarnargarður fremst
á girta svæðinu.23 Gróður dafnaði þar vel og
sandfok minnkaði fljótlega til mikilla muna.
Ströndin við garðinn var hækkuð með tím
anum með því að sá melfræi innan við sjó
garðinn. Laust fyrir miðja öldina var melurinn
sléttaður og sandfaxi, vingli og fleiri tegundum
sáð í jarðveginn. Fljótlega eftir það var þetta
svæði orðið hið besta tún sem Víkurbúar rækt
uðu og nytjuðu.

Kópasker var fámennur staður um 1930.
Þar var verslun við nálægar sveitir og Kaup
félag Norður-Þingeyinga hafði höfuðstöðvar
sínar í kauptúninu. Sandfok frá sjó var kaup
túnsbúum mjög til ama og bagalegt fyrir alla
atvinnustarfsemi á staðnum. Að sönnu var
sandfokssvæðið ekki stórt en sandur fauk upp
úr fjörunni og sandblöndnum moldarbörðum
og barst heim að húsum fólks og um alla
verslunarlóðina. Árið 1934 setti Sandgræðsla
Íslands upp litla girðingu um aðalsandfoks
svæðið. Hún var um 1,5 kílómetrar á lengd og
náði utan um 16 hektara land. Jafnframt voru
rofabörðin jöfnuð og grædd. Með þessu starfi
tókst á stuttum tíma að stöðva sandfokið og
bæta lífsskilyrðin í kauptúninu.
Sama ár, 1934, var unnið að sandgræðslu
við Kirkjubæjarklaustur. Eins og fram kom í
fyrsta kafla þessa rits reyndi Sæmundur Eyj
ólfsson sandgræðslu á Stjórnarsandi, sem

Kauptún í sandfoki

Fólk við landgræðslu
vestan Eyrarbakka árið
1935.

einnig er nefndur Klaustursandur, á árunum
1886–1891. Eftir að tilraunum hans lauk fór
allt í sama far og áður og sandfok gekk af
Stjórnarsandi upp á tún Kirkjubæjarjarðarinnar og stundum yfir gamla klausturstæðið.
Smám saman blés túnjaðarinn upp og sandurinn færðist lengra upp í brekkurnar og nær
bænum sem þá stóð en eldra bæjarstæðið var
að mestu komið undir sand. Árið 1934 báðu
heimamenn um aðstoð og þá setti Sandgræðslan upp um þriggja kílómetra langa girðingu meðfram túnjaðrinum, innan við moldarhalla niður á sandinn sem var að blása upp
og smáskika af sandinum sjálfum. Síðan var
melfræi sáð í sandinn og í skákir uppi í hallanum. Á næstu misserum var áburður borinn
á suma sáningarblettina en aðra ekki. Þar sem
borið var á dafnaði melurinn en koðnaði niður
á hinum. Árið 1944 settu heimamenn upp
rafknúna dælu til þess að dæla áveituvatni úr
Skaftá upp á Stjórnarsand. Samt þótti árangur
ekki nógu góður og um miðja öldina var sandfaxi og vingli sáð innan girðingarinnar með
góðum árangri. Lokaglíman var svo háð á áttunda og níunda áratugnum en þá tókst Landgræðslu ríkisins endanlega að verja jörðina og
breyta Stjórnarsandi í iðgrænt tún.24
Byggð var enn ekki mikil í Þorlákshöfn
um og eftir 1930 en þá var í ráði að efla útgerð
í þessari fornu verstöð og byggja þar hafnarmannvirki. Sandfok meðfram ströndinni og
allt norður til Selvogsheiðar setti stórt strik í
reikninginn og flestum var ljóst að ráða yrði
niðurlögum þess áður en byggð tæki verulega
að blómstra. Sjómenn héldu því fram að aðal-

ástæðan fyrir því að fiskigöngur hyrfu skyndilega af landgrunninu væri sandfok ofan af landi.
Hinir tíðu norðaustan vindar sem báru sandinn í sjó fram gerðu einnig fiskvinnslu í Þorlákshöfn mjög erfiða. Árið 1934 beitti Magnús
Torfason sýslumaður Árnesinga sér fyrir því

Vík í Mýrdal. Óhætt er
að fullyrða að þar væri
nú engin byggð ef sandgræðslustarfsins hefði ekki
notið við.
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Málverk Sigurðar K.
Jóhannssonar af dæluhús
inu við Skaftá.

Mikið starf hefur verið
unnið við Þorlákshöfn við
að hefta sandfok og verja
ströndina ágangi sjávar.
Gerðar hafa verið fokgirð
ingar til að hefta sand
skriðið og melfræi sáð.
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að land Þorlákshafnar var girt. Raunar var allt
svæðið frá sandinum austan við Selvogstorfuna
í Selvogi og austur að Ölfusá girt og var þessi
girðing þá stærsta sandgræðslugirðing lands
ins, rétt um 22 kílómetrar á lengd og umlukti 8
þúsund hektara. Kostnaður skiptist milli Sand
græðslu Íslands, jarðeigenda, hreppsfélaga og
sýslusjóðs. Keypti Sandgræðslan töluvert land
á þessum slóðum vegna aðgerðanna og var
umtalsverð vinna lögð í að græða upp land í
nágrenni Þorlákshafnar árum saman. Mel
urinn þreifst frekar illa því sandurinn var mjög

ófrjór og sáning erfið vegna þess að víða stóðu
berar hraunklappir upp úr. Svæðið innan Þor
lákshafnargirðingar var að því leyti frábrugðið
öðrum sandgræðslusvæðum við sjó. Hraunið
myndaði sandflesjur, dokkir, sem ævinlega
hvirflaðist upp úr ef nokkuð blés. Slíkt lands
lag gerir allar framkvæmdir mjög örðugar
og kostnaðarsamar. Á sjötta áratugnum var
komið fyrir skjólgörðum úr timbri í girðing
unni og melfræi sáð þar. Flugvél var notuð til
að dreifa áburði og upp óx gróskumikill mel
gróður sem ver kaupstaðinn fyrir sandfoki. Nú
er Þorlákshöfn blómlegur þéttbýliskjarni í Ölf
usi með um 1.500 íbúum.25 Þeir sem til þekkja
vita að þar væri öðruvísi um að litast ef ekki
hefði komið til starf Sandgræðslu Íslands.
Sandgerði var orðin blómlegur útgerðarbær
á þriðja áratug tuttugustu aldar. Sandur barst
þar frá sjó upp á landið og olli miklum skaða á
graslendi, fiskreitum og heima við hús íbúanna.
Sandfokssvæðið náði frá Sandgerði til Bæj
arskerja og sandinn skóf frá sjó yfir lágan fjöru
kamb sem sjór gekk upp á þegar brim var og flóð
hátt. Fyrir ofan var tún og valllendisgrundir. Þar
myndaðist landbrot og blástursbörð og landið
blés upp. Vegna þess hvað ströndin var lág var
aðstaða til sandgræðslu erfið. Hana varð því að
hækka og á árunum 1938–1939 var byggður
sjóvarnargarður sem varði byggðina og safnaði

Sandgræðsla Íslands – ný stofnun, vaxandi afl

að sér sandi. Þannig hækkaði fjörukamburinn
og innan garðsins varð til gott svæði sem var
girt og í það sáð melfræi árið 1939. Grasið sem
óx tók á móti sandi í roki sem komst upp fyrir
garðinn og stöðvaði hann. Þannig hækkaði
melgresið landið ofan við garðinn og myndaði
öldu upp af fjörunni sem skýldi landinu fyrir
ofan. Þessar framkvæmdir heppnuðust vel og
fljótlega var girðingin afhent landeigendum til
umsjónar og afnota.

Hermann Jónasson forsæt
isráðherra beitti sér fyrir
nýrri lagasetningu um
sandgræðslu árið 1941.

Sandgræðsla Íslands – ný stofnun,
vaxandi afl
Lög um sandgræðslu árið 1941

U

m áramótin 1940–1941 fól þáverandi for
sætisráðherra, Hermann Jónasson, þremur
mönnum að semja frumvarp til nýrra laga um
sandgræðslu í landinu. Þeir voru Gunnlaugur
Kristmundsson sandgræðslumaður, Stein
grímur Steinþórsson búnaðarmálastjóri og
alþingismaður og Magnús Torfason fyrrver
andi alþingismaður. Vitað er að frumvarpið
var fyrst og fremst byggt á reynslu Gunnlaugs
á liðnum árum og áratugum. Búnaðarþing tók
frumvarpið til skoðunar og mælti með löggild
ingu þess og var það tekið til fyrstu umræðu
á Alþingi 4. apríl 1941. Var fyrirsögn þess þá
„Frumvarp til laga um Sandgræðslu Íslands
og hefting sandfoks.“ Í greinargerð sem fylgdi
frumvarpinu sagði meðal annars:
		 Það eru þrjú atriði, sem þarf að taka alvar
lega til athugunar, ef á að reyna að verja
landið fyrir áframhaldandi eyðileggingu af
sandfoki og uppblæstri. Þessi atriði eru:
1. Það þarf að takmarka beitina á sandsvæð
unum, því að þar, sem landið er sand
runnið og jarðvegurinn blandaður vikri og
ösku, þurr og bindiefnalaus, blæs landið
upp, ef það verður fyrir örtröð af fénaði
sökum beitar og umferðar, sem eyðileggur
gróður og grassvörð. Í landinu má ekki
vera fleiri fénaður en bæði landi og fén
aði sé hæfilegt. Að græða foksvæði og sjá
landið eyðileggjast við sandgræðslugirð
ingarnar af örtröð, er vonlítið verk.

2. Sandgræðslusvæði, sem girt eru og græða
á, verða að vera friðuð; það er ekki hægt
að segja, hvað ein kind, sem gengur inni
í sandgræðslugirðingu, getur valdið miklu
tjóni á stuttum tíma. Það fer t.d. ekki
mikið fyrir fræplöntum úr hverjum einum
fræsekknum, en hann kostar peninga, og
vinnan við að sá kostar líka fé. Fái fræið að
vera í friði, margfaldast það í sandgræðslu
girðingunum, en sé það troðið upp eða
étið, þá kemur það ekki að neinu gagni.
Það er ekkert nema kostnaður og hugraun
fyrir þá, sem að því vinna, og það skapar
vantrú á því verki, sem verður gagnslaust
fyrir mistök, en gæti orðið að góðu gagni,
ef rétt væri með farið.
3. Til þess að sandgræðslan sé rekin á réttan
hátt, þarf ríkið að eiga sandgræðslu
svæðin. Efnahagur flestra bænda er svo
þröngur, að það eru fáir af þeim, sem eru
svo vel stæðir, að þeir geti misst nokkuð af
bújörðum sínum um áratugi, án þess að fá
nokkurn arð af landinu, en verða auk þess
að leggja mikið til girðinga og greiðslu
⅓ af kostnaði. Að verja landið fyrir upp
blæstri og sandfoki er hagsmunamál rík
isins, það á að kosta sandgræðsluna af rík
inu og ríkið á að eiga sandgræðslusvæðin,
sem girt eru.26
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Samkvæmt lögum um
sandgræðslu sem sett voru
árið 1941 mátti sand
græðslustjóri ráðstafa því
sauðfé sem þráfaldlega fór
inn fyrir sandgræðslugirð
ingarnar.

Það var Steingrímur Steinþórsson sem
mælti fyrir frumvarpinu á þingi. Hann fór
meðal annars miklum viðurkenningarorðum
um starf Gunnlaugs Kristmundssonar: „Ég
hygg ekki ofmælt, að meiri árangur sjáist af því
fé, er varið hefur verið til sandgræðslu, heldur
en af flestum öðrum framlögum til nytjamála
hér á landi. Sá árangur er fyrst og fremst því að
þakka, að óvenju duglegur og árvakur maður
hefur veitt sandgræðslumálunum forstöðu.
Hefur honum því orðið ótrúlega mikið úr
því litla fé, sem hann hefur haft handa í milli.
Heilum sveitum hefur verið bjargað frá að
leggjast í eyði.“27
Steingrímur ræddi síðan helstu breyting
arnar sem fólust í frumvarpinu frá gildandi
lögum. Hann taldi þær vera þrjár. Í fyrsta
lagi væri gerð sú höfuðbreyting að ríkið tæki
sandgræðsluna algerlega í sínar hendur í stað
þess að samkvæmt gildandi lögum væri ætl
ast til þess að einstaklingar hefðu frumkvæði
að uppgræðslu. Með öðrum orðum væri gert
ráð fyrir eignarnámi þeirra landa sem græða
þyrfti. Sú yrði aðalreglan. Þó ættu bændur að
geta óskað eftir því að land þeirra yrði grætt
án þess að til eignarnáms þyrfti að koma. Þessi
breyting væri til komin vegna þess að bændur
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vildu allt of oft fá lönd sín aftur um leið og
þau væru byrjuð að gróa, löngu áður en sand
græðslumenn teldu þau tilbúin til beitar. Í
öðru lagi væri í frumvarpinu, sagði Stein
grímur, það nýmæli að sandgræðslustjóra
væri heimilað að ráðstafa því sauðfé sem
þráfaldlega kæmist yfir sandgræðslugirðing
arnar eða í gegnum þær. Þriðja nýmælið fæl
ist í því að heimilað væri að takmarka fjölda
búpenings í högum og afréttum með því að
gera ítölu í lönd og jarðir þar sem um ofbeit
væri að ræða. Nefna má fjórðu breytinguna
frá gildandi lögum þótt framsögumaður hefði
ekki orð á henni en hún fólst í því að sett var
á fót staða sandgræðslustjóra sem landbún
aðarráðherra skipaði.28 Í raun var þar verið
að lögleiða löngu orðinn hlut því Gunnlaugur
Kristmundsson hafði verið kallaður sand
græðslustjóri í mörg ár.
Frumvarpinu var vel tekið á þingi en samt
voru gerðar á því minniháttar breytingar,
meðal annars sú að í stað þess að kallast „Lög
um Sandgræðslu Íslands og hefting sandfoks“
var titillinn styttur í „Lög um sandgræðslu og
hefting sandfoks.“ Frumvarpið var samþykkt
sem lög 3. maí.29 Eftir gildistöku þeirra skipaði
landbúnaðarráðherra Gunnlaug Kristmunds

Höfuðstöðvarnar í Gunnarsholti

Gunnarsholt fór í eyði árið
1925 vegna uppblásturs.
Sandgræðslan keypti jörð
ina árið 1926 og hóf þar
uppgræðslu sem skilað
hefur miklum árangri.
Mynd frá árinu 1944.

son sandgræðslustjóra en sem fyrr fór Bún
aðarfélag Íslands með yfirstjórnina í umboði
landbúnaðarráðherra. Fékk Gunnlaugur nú
heimild til að ráða sandgræðslumenn og sand
græðsluverði eftir þörfum. Og þótt heitið
Sandgræðsla Íslands væri hvergi nefnt í lög
unum var fljótlega byrjað að nota það nafn
í daglegu tali og með lögunum má segja að
Sandgræðslan verði sjálfstæð ríkisstofnun og
tengslin við Búnaðarfélag Íslands ekki eins
áberandi og verið hafði þótt áfram væri góð
samvinna milli þessara aðila.30 Sex árum seinna
lét Gunnlaugur Kristmundsson af störfum og
var starfsemi stofnunarinnar þá fyrir löngu
orðin virt og viðurkennd.

Höfuðstöðvarnar í Gunnarsholti
Gunnarsholt á Rangárvöllum er forn jörð og
hennar er fyrst getið í Landnámu en elsta sam
tímaheimildin sem getur bæjarins er kirkna
skrá Páls Jónssonar biskups frá því um 1200.
Kirkja var á jörðinni frá þeim tíma til 1836
er hún var lögð undir Keldur. Litlu yngri eru
Oddaverjaþáttur og Guðmundarsaga dýra.
Bærinn í Gunnarsholti stóð upphaflega sunnan
í holti sem er um 300–400 metrum norðan við
núverandi bæjarstæði. Jörðin fór í eyði árið
1836 en byggðist aftur þremur árum seinna
og þá voru bæjarhúsin reist austan við læk
inn sem rennur neðan elsta bæjarstæðisins.
Þar stóðu þau til ársins 1854 en þá var bærinn
aftur fluttur vegna sandfoks og byggður uppi á
háum hól sem heitir Akrahlíð og er austur við
landamerki Brekkna. Í sandstorminum árið

1884 var Gunnarsholt nánast farið í eyði en
ábúanda tókst að skrimta. Það tókst ábúand
anum hins vegar ekki árið 1925 og þá fór bær
inn í eyði vegna uppblásturs og ekki var annað
sjáanlegt en að jörðin væri týnd og tröllum
gefin um aldur og ævi ef ekki neitt róttækt
gerðist. Þá kom Sandgræðslan til sögunnar og
keypti Gunnarsholt og Reyðarvatn árið 1926
og byrjaði þá strax að girða landareignirnar
og voru þær notaðar sameiginlega á næstu
árum.31
Margar fleiri jarðir á Rangárvöllum voru að
verða eyðingunni að bráð um þessar mundir.
Sandurinn ofan af efsta hluta Rangárvalla var
að kæfa allan gróður í þessu byggðarlagi. Þeir
Gunnlaugur Kristmundsson og Sigurður Sig
urðsson búnaðarmálastjóri hófust handa í
félagi um að hefta þennan ófögnuð. Árið 1928
var byrjað að byggja nýtt íbúðarhús í Gunnars
holti og útihús fyrir búfé. Byggt var íbúðarhús
með kjallara og porti, áhaldaskúr, hlaða fyrir
800 hesta af heyi með tveimur súrheysgryfjum,
fjós fyrir 20 kýr, haughús og safngryfjur. Fræ
loft var yfir fjósinu þar sem geymt var melfræ
og fleira. Allur þótti þessi húsakostur vand
aður. Var samstarf milli Sandgræðslunnar
og Búnaðarsambands Suðurlands um þessar
framkvæmdir og var ætlunin að koma á fót
tilraunabúi á jörðinni. Endurreisnin tók eðli
lega nokkurn tíma. Sandfok og landeyðing
var stöðvuð, sandar og melar græddir að nýju
á fjórða áratugnum og var þungamiðja land
græðslustarfsins þá í Gunnarsholti. Smám
saman varð staðurinn hið glæsilega höfuðvígi
landgræðslunnar á Íslandi. Fékk Sandgræðslan
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leigð til ábúðar. Þar var um skeið sýslumannssetur Rangárþings svo og heimili jarðræktarráðunautar búnaðarsambandsins í héraðinu
en lengst bjó þar Jón Egilsson frá Selalæk, frá
1937 til ársloka 1946. Eftir það hafa yfirmenn
Landgræðslunnar búið þar einir. Seinna þegar
föstu starfsfólki fjölgaði voru byggð fleiri hús í
Gunnarsholti og fólk settist þar að.
Eftir að búið var að hefta mesta sandfokið og rækta tún að nýju í Gunnarsholti
hófst Gunnlaugur handa við að rækta og fegra
staðinn á allan hátt. Um 1930 fengust um 2
þúsund hestar heys árlega af túnunum og á
þeim árum voru það bændur úr Landsveit og
af Rangárvöllum sem sóttu þangað heyskap.
Árin 1938 og 1944 fékk Gunnlaugur birkifræ
úr Bæjarstaðaskógi sem hann sáði í VesturHúsadal norðan við Gunnarsholtið þar sem
íbúðarhúsin stóðu áður fyrr. Þetta ræktunarstarf heppnaðist vel og upp óx gróskumikið
birkikjarr sem með tíð og tíma sáði sér út
og varð að skógi þeim sem nú heitir Gunnlaugsskógur.33 Árið 1946 hófust svo tilraunir í
Gunnarsholti með sáningu fræs í örfoka land,
aðallega af grösum frá Bandaríkjunum. Síðasta
árið sem Gunnlaugur Kristmundsson var sandgræðslustjóri endurreisti hann svo búskap af
hálfu sandgræðslunnar á jörðinni. Þeir menn
sem tóku við af honum héldu áfram að rækta
og fegra staðinn og hafa gert þar margháttaðar
tilraunir og ráku þar umfangsmikinn búskap
til ársins 1985. Á árunum 1929–1931 voru þar
einnig sauðnaut af grænlenskum og norskum
uppruna. Til stóð að reyna ræktun þeirra hér á
landi á slægjurýrum dalajörðum en tilraunin
misheppnaðist og dýrin drápust.34

Landgræðsla stuðlar að
fjölbreyttu lífríki.

Gunnlaugsskógur. Gunnlaugur Kristmundsson sáði
birkifræi í Vestur-Húsadal
á fjórða áratugnum. Nú er
þar fallegur skógur. Birkið
breiddist hratt út með
sjálfgræðslu.

64

þá í fyrsta sinn fast heimili og höfuðstöðvar og
þar hefur hún haft aðsetur síðan og mikil og
merkileg uppbygging átt sér stað. Eftir að búið
var að hýsa Gunnarsholt hafði Gunnlaugur
Kristmundsson þar aðsetur á sumrum, þótt
hann sinnti áfram kennslustörfum á vetrum.
Margt varð nú auðveldara og hraðar miðaði í
starfi hans.32 En þar sem Gunnlaugur var ekki
fjölskyldumaður og bjó í Hafnarfirði á vetrum
og hafði ekki not fyrir öll húsakynnin var jörðin

Starfsmenn Sandgræðslunnar
1907–1946
Eins og fram hefur komið var A. F. KofoedHansen skógræktarstjóri yfirmaður sandgræðslumála í landinu á árunum 1907–1914.
Með lagabreytingu árið 1914 tók Einar Helgason búnaðarráðunautur við því hlutverki en
varla er hægt að segja að hann hafi verið eiginlegur starfsmaður sandgræðslunnar. Hann
var starfsmaður Búnaðarfélags Íslands en
félagið fól honum að hafa með höndum yfir-

Starfsmenn Sandgræðslunnar 1907–1946

umsjón sandgræðslumála samkvæmt lögum.
Á árunum 1923–1941 verður að telja búnaðar
málastjórana yfirmenn sandgræðslunnar en
með nýjum lögum árið 1941 var loks sett á fót
staða sandgræðslustjóra og var Gunnlaugur
Kristmundsson skipaður fyrstur manna í þá
stöðu en frá árinu 1907 hafði hann starfað sem
sandgræðslumaður. Þótt hann væri ekki form
lega gerður að sandgræðslustjóra fyrr en árið
1941 má með réttu, og að öðrum mönnum
ólöstuðum, nota það starfsheiti fyrir hann alla
starfsævi hans hjá Sandgræðslu Íslands, 1907–
1946.
Gunnlaugur réð með sér flest eða öll
sumur á 40 ára starfsferli sínum einn eða fleiri
menn til starfa og nafngreinir hann marga
þeirra í handriti starfssögu sinnar sem hann
skrifaði á efri árum sínum. Það er nú varðveitt
í skjalasafni Landgræðslu ríkisins í Gunn
arsholti en hluti þess var prentaður í 50 ára
afmælisriti Sandgræðslu Íslands sem út kom
árið 1958. Nefnir hann eðlilega þá sem lengst
störfuðu með honum. Fyrsti samstarfsmaður
hans í baráttunni við eyðingarmátt sands og
sandstorma hét Olgeir Jóhannesson en Egill

Sauðnaut voru höfð í
Gunnarsholti á árunum
1929–1931.

Erlendsson frá Felli í Biskupstungum tók fljót
lega við af honum. Eftir að hann gafst upp á
lélegum launum starfaði Magnús Lárusson
með honum um tíma en eftir það mest lausa
menn í einstökum verkefnum og þá aðallega
menn á þeim stöðum þar sem unnið var hverju
sinni. Nefnir Gunnlaugur þá Ásgrím Guð
jónsson frá Eyrarbakka, Eirík Þorsteinsson á
Reykjum á Skeiðum, Þorvald Gunnlaugsson,
Ólaf H. Jónsson frá Hafnarfirði, Jón Jónsson
frá Skeggjastöðum í Flóa og Jón Þ. Tómasson
frá Eyrarbakka á árunum fyrir og eftir 1920
og sumir þeirra voru með honum þar til hann
hætti.
Þegar búið er að rækta
sandauðnir á friðuðu
landi nema innlendar teg
undir sem vaxa í nágrenn
inu oft land eins og hér
sést í gamalli uppgræðslu í
Bolholti á Rangárvöllum.
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Gunnlaugur Kristmundsson

G

unnlaugur
Kristmundsson
sandgræðslustjóri fæddist 25. júní
1880 að Þverá í Núpsdal í VesturHúnavatnssýslu. Foreldrar hans
voru Kristmundur Guðmundsson
bóndi á Búrfelli í Miðfirði og Þórdís
Gunnlaugsdóttir frá Efra-Núpi.
Gunnlaugur gekk í Flensborg
arskóla í Hafnarfirði og tók brott
fararpróf þaðan árið 1904. Kennaraprófi lauk hann frá
sama skóla ári síðar. Var Gunnlaugur þá ákveðinn í að
gera kennslu að ævistarfi sínu.
Gunnlaugur segir svo sjálfur frá í æviminningum
sínum að séra Magnús Helgason, sem þá var skóla
stjóri við Flensborgarskóla, hafi beðið sig að fara utan
og kynna sér sandgræðslu en séra Magnús var þá um
hríð í stjórn Búnaðarfélags Íslands. Þetta varð til þess að
Gunnlaugur fór til Danmerkur vorið 1906 og dvaldist
þar á annað ár. Kynnti hann sér verklega og bóklega þær
ráðstafanir sem þá voru þar gerðar til þess að hefta sand
fok og græða land.
Gunnlaugur kom heim til Íslands aftur vorið 1907. Svo
vildi til að um sama leyti samþykkti Alþingi fyrstu laga
ákvæðin sem að gagni komu sem varnir gegn uppblæstri
lands. Gunnlaugur var svo ráðinn sandgræðslumaður í
árslok 1907. Þá voru skógar eyddir og höfðu verið að
hopa undan eyðingaröflum náttúrunnar í margar aldir
svo að við lá að síðustu skógarleifarnar hyrfu. Upp
blástur gróðurlendis var í algleymingi og í sumum
byggðalögum var ekki annað sýnna en að mikill hluti
graslendis myndi eyðast með öllu og yrði örfoka land.
Samhliða sandgræðslustarfinu hóf Gunnlaugur barna
kennslu haustið 1907 í Miðneshreppi. Sandgræðslan var
aðeins sumarstarf og mjög lágt launað. Kennslustörfum
hélt Gunnlaugur áfram til ársins 1942, lengst af í Hafn
arfirði.
Um langt árabil var starfssvið Gunnlaugs á þennan hátt
tvískipt. Hann kenndi á vetrum en þegar voraði klæddist
hann kufli sandgræðslunnar. Þá lagði hann af stað með
verkfæri sín austur á eyðisanda Rangárvalla eða eitthvað

annað út um land og glímdi þar við storminn og sand
fokið sumarlangt. Gunnlaugur var oftast fáliðaður við
sandgræðslustörfin þótt hann ætti því láni að fagna að
allmargir góðir menn væru að starfi með honum í lengri
eða skemmri tíma. Vantrú þeirra sem áttu að njóta
ávaxtanna af starfi hans var mjög mikil lengi vel og alloft
brutu bændur boðorð hans og fyrirskipanir um vörslu
lands sem átti að verja og taka til græðslu. Það féll Gunn
laugi að vonum illa því sandgræðslan var hans hjartans
mál. Hann var tilfinninganæmur og viðkvæmur svo að
stundum virtist jafnvel um of. Urðu því stundum óvæg
orðaskipti þar sem honum þótti á vanta að landeigendur
fylgdu réttum reglum en hverjum manni var hann sátt
fúsari við þá sem honum féllu að skapi.
Árið 1941 var starf sandgræðslumanns gert að fulllaun
uðu forstjórastarfi. Gunnlaugur var að sjálfsögðu skip
aður sandgræðslustjóri og þá lét hann af kennslu. Stöð
unni gegndi hann til ársloka 1946. Þá hafði hann starfað
að sandgræðslumálum í 40 ár. Eftir að Gunnlaugur lét
af störfum vann hann við það að rita starfssögu sína. Er
hún hin merkasta heimild og undirstaða þess sem hér er
ritað um fyrstu áratugi Sandgræðslu Íslands.
Gunnlaugur Kristmundsson var sæmdur riddarakrossi
hinnar íslensku fálkaorðu 1. desember 1942 og hann var
heiðursfélagi Búnaðarfélags Íslands. Hann andaðist 19.
nóvember 1949, þá tæplega sjötugur að aldri. Hann var
ókvæntur og barnlaus.
Vinir Gunnlaugs í Hafnarfirði gengust fyrir því, með
atbeina og stuðningi Búnaðarfélags Íslands og Sand
græðslunnar, að Ríkarður Jónsson var fenginn til að gera
brjóstlíkan af honum. Varði þessi var afhjúpaður í Gunn
arsholti 26. júlí 1951. Þar töluðu meðal annars þáverandi
sandgræðslustjóri, Runólfur Sveinsson, forsætisráðherra
sem þá var Steingrímur Steinþórsson, Ásgeir Stefánsson
framkvæmdastjóri, Björn Fr. Björnsson sýslumaður
Rangæinga og fleiri menn. Veðrið var gott og blærinn
bærði bylgjandi grasbreiðurnar allt um kring þar sem
áður höfðu svartir sandar og eyðilegging blasað við
augum. Öllum sem viðstaddir voru var ljóst að verið
var að kveðja mikinn mann og góðviljaðan sem barist
hafði harðri baráttu til þess að vernda og auka gróðurríki
Íslands og búa þjóðinni betri kjör í framtíðinni.35

Þegar unnið var við framkvæmdirnar við
Strandarkirkju árið 1928 var Jón Þ. Tómasson
enn að störfum og Sigurmundur Guðjónsson
frá Eyrarbakka hafði bæst í hópinn. Um þá tvo
segir Gunnlaugur að þeir hafi „lengst og best
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unnið að sandgræðslunni á mörgum sand
græðslustöðvum“ en næstan þeim segir hann
mega nefna Árna bónda Árnason í Stóra-Klofa
í Landsveit sem mest hafi unnið í sinni heima
sveit. Þessir þrír menn unnu á bilinu 20–30

Ávinningur eftir 40 ára starf

Unnið við að styrkja fyrir
hleðslur við Markarfljót
hjá Seljalandsmúla sum
arið 1939. Bíllinn er L-26,
Ford AA, árgerð 1930.
Hálfdan Auðunsson átti
bílinn en hann stendur
framan við hann. Dreng
urinn er óþekktur en
Guðmundur Guðmunds
son á Háamúla er uppi á
pallinum.

sumur og flestar girðingarnar á Suðurlandi
segir Gunnlaugur þeim að þakka. Var Árni
lengi lausráðinn en gerðist fastur starfsmaður
Sandgræðslunnar árið 1928 og vann að sand
græðslu fram yfir miðja öld. Sömu sögu er að
segja um Sigurmund Guðjónsson. Hann gerð
ist fastur starfsmaður Sandgræðslunnar um
miðjan þriðja áratuginn og starfaði hjá henni,
og seinna Landgræðslu ríkisins, fram yfir 1975
eða meir en 50 ár þó ekki væri það í ársstarfi.
Af öðrum þekktum sandgræðslumönnum
sem störfuðu á tímabilinu 1907–1946 má
nefna Guðlaug G. Jónsson landgræðsluvörð í
Vík í Mýrdal, Erlend Jóhannsson landgræðslu
vörð í Þingeyjarsýslum og þá Björn Sveinsson
og Eyjólf Eyjólfsson í Meðallandi. Líklega hafa
heimamenn á hverjum stað komið til starfa í
vaxandi mæli á árunum 1935–1946.36

Ávinningur eftir 40 ára starf
Þótt verkfæri og allur útbúnaður Gunnlaugs
Kristmundssonar væri fátæklegur í byrjun vó
þyngra að hann hafði óbilandi trú á málefninu
og þrautseigja hans var mikil. Fjárveitingar til
sandgræðslunnar voru ótrúlega lágar í fyrstu
en hann reyndi að nýta peningana eins vel og
hægt var en Alþingi hækkaði framlögin ekk
ert sem heitið gat fyrr en árið 1927. Er þróun
fjárveitinga úr ríkissjóði á árunum 1907–1946
sýnd á myndriti 1 á sem næst tveggja ára fresti
og hafa allar upphæðir verið færðar til verð
gildis árið 2006. Þar kemur fram að árið 1907

Myndrit 1
Fjárframlög til sandgræðslu 1907–1946
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Heimild: Alþingistíðindi A 1958, 477. Athugasemd: Upphæðir
hvers árs eru færðar til verðlags ársins 2006 með vísitölu neysluverðs frá Hagstofu Íslands.

fékk sandgræðslan um hálfa milljón króna og
síðan um eina milljón árlega á árunum 1908–
1926 til launagreiðslna, verkfærakaupa og allra
nauðsynlegra framkvæmda. Það var nú allt og
sumt. Ekki var furða þótt Gunnlaugi héldist
illa á mönnum. Það var svo loks árið 1927 að
Alþingi hækkaði framkvæmdaféð eitthvað að
ráði en þá fékk Sandgræðslan þrjár milljónir
króna og breyttist sú upphæð ekkert í meira
en áratug nema árið 1937, þá var framlagið
tvær milljónir króna. Með nýjum lögum um
sandgræðslu árið 1941, þegar embætti sand
græðslustjóra var sett á fót, virðist hafa orðið
hugarfarsbreyting til þessa málaflokks hjá
þeim sem réðu fjárveitingum Alþingis og síð
ustu starfsár Gunnlaugs Kristmundssonar
hækkaði starfsfé stofnunar hans mjög ört, var
hátt í sex milljónir árið 1943 og 17,5 milljónir
króna síðasta starfsár hans, árið 1946.
Þegar þessar fjárveitingar eru hafðar í huga
er ekki annað hægt en að dást að því mikla starfi
sem Gunnlaugur og hans menn fengu áorkað,
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Landgræðsla í mótun

Kort sem sýnir helstu
landgræðslugirðingarnar
á starfsárum Gunn
laugs Kristmundssonar á
árunum 1907–1946.

Tekur þúsund ár að endurheimta forn landgæði?

Þegar Íslendingar gengu til atkvæðagreiðslu um stofnun lýð

veldis 20.–23. maí 1944 fór fram fjársöfnun á kjörstöðunum um
allt land og var afrakstur söfnunarinnar stofnfé sjóðs sem stofn
aður var þetta sama ár og kallaður Landgræðslusjóður. Þeir sem
unnu að undirbúningi sjóðsins birtu „Ávarp til Íslendinga“ í Morg
unblaðinu 12. maí 1944. Þar sagði í upphafi: „Samtímis því, að
þjóðin er kvödd til þess að taka ákvörðun um stofnun lýðveldis,
kom fram sú hugmynd, að efnt yrði til einhverrar þeirrar fram
kvæmdar, er allir landsmenn gætu átt hlut að og gildi hefði fyrir
alda og óborna. Hefir orðið að ráði, að stofnaður yrði Landgræðslu
sjóður Skógræktarfélags Íslands.“ Á sömu blaðsíðu og ávarpið
birtist var grein blaðamanns undir fyrirsögninni „Landgræðsla
er sjálfstæðismál.“ Þar stóð meðal annars: „Þó allmikið hafi verið
unnið, bæði að sandgræðslu og friðun skóglendis síðustu 40 ár, þá
telja fróðir menn að sú uppgræðsla og landvernd, sem af því hefir
fengist, nemi ekki meiru en meðal landeyðing, er orðið hefir af
manna og náttúrunnar völdum hver þau 40 ár, sem liðin eru síðan
land byggðist. Með sama áframhaldi og verið hefir, ætti þjóðin að
hafa endurheimt upprunaleg gæði landsins á næstu 1000 árum.“
Samkvæmt þriðju grein skipulagsskrár Landgræðslusjóðs var
og er verksvið hans að vinna að hvers konar landgræðslu og gróð
urvernd en þó fyrst og fremst að klæða landið skógi.37
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ekki síst fyrstu tvo áratugina. Á árunum 1908–
1946 voru settar upp 45 sandgræðslugirðingar í
landinu á vegum Sandgræðslu Íslands eða með
hennar tilstyrk. Flestar voru þær litlar í fyrstu
en smám saman voru þær stækkaðar. Í lok
tímabilsins voru þær 444 kílómetrar á lengd
og afgirtu 54.315 hektara lands. Af þessum
girðingum var Sandgræðslan búin að afhenda
landeigendum aftur til varðveislu og notkunar
14 svæði í árslok 1946.38 Í stað sands á þessum
svæðum var víðast kominn grænn gróður og
alls staðar þar sem girðingar höfðu verið settar
upp hafði tekist að stöðva uppblástur og sand
fok. Mest munaði þar um sjálfgræðslu vegna
friðunar. Það hafði með öðrum orðum tekist
að sýna fram á að íslenska vistkerfið var og er
mun frjósamara og eðlisbetra en flestir héldu
miðað við ásýnd landsins á fyrstu áratugum
aldarinnar. Árangur frumherja landgræðsl
unnar var ótvíræður.39 Umfram allt verður það
að teljast eitt helsta afrek Gunnlaugs að honum
tókst með störfum sínum að sannfæra þjóðina
um að það væri hægt að vinna bug á sandfoki
og honum tókst að gera Sandgræðslu Íslands
að raunverulegu afli í samfélaginu.

Ávinningur eftir 40 ára starf
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4. kafli

Grunnurinn treystur

Með landgræðslu hafa
horfin vistkerfi víða verið
endurheimt. Mynd frá
Rótarmannagili. Bláfell í
baksýn.

Nýmæli í sandgræðslu og
landvernd
Nýr yfirmaður kynnir nýjar grastegundir

Þegar

Gunnlaugur Kristmundsson lét af
störfum var Runólfi Sveinssyni búvísinda
manni og skólastjóra Bændaskólans á Hvann
eyri veitt staða sandgræðslustjóra og tók hann
við starfinu 1. apríl 1947. Hann fluttist þá með
fjölskyldu sína að Gunnarsholti og byrjaði
strax að skipuleggja ýmsar nýjungar í barátt
unni við sanda og uppblástur. Eins og hlaut
að verða þar sem stórhuga og hæfileikamik
ill maður var kominn til starfa voru ný við
fangsefni tekin til meðferðar og gerðar ýmsar
tilraunir í baráttunni. Runólfur flutti inn fjöl
margar jurtategundir og reyndi þær hér. Báru
þær tilraunir góðan árangur. Hann vissi að
hann hafði traustan grunn að byggja á þar sem
var starf Gunnlaugs Kristmundssonar. Hann
fékk forvera sinn til þess að ferðast með sér um
landið og nam af honum fróðleik og reynslu.
Þannig setti Runólfur sig inn í hið nýja starf
á skömmum tíma og varð nákunnugur stað
háttum um allt land.1
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Verkefnin blöstu hvarvetna við, bæði í
Gunnarsholti og víða um hinar dreifðu byggðir
landsins. Fjárframlög frá Alþingi hækkuðu
töluvert frá því sem verið hafði áður og þess
vegna var hægt að ráðast í stærri og umfangs
meiri verkefni. Svo virtist sem að minnsta
kosti sumir ráðamenn þjóðarinnar væru að
gera sér ljóst að engu fé væri betur varið en
því sem gengi til sandgræðslu og heftingar
sandfoks og uppblásturs lands. Það var því
að mörgu leyti bjart yfir sandgræðslustarfinu
fyrstu árin sem Runólfur Sveinsson gegndi því.
Ekki var verra að hann hafði með sér ákaflega
hæfan samstarfsmann og félaga með sama
brennandi áhuga fyrir landgræðslu. Það var
Páll Sveinsson, bróðir hans. Páll var búfræð
ingur frá Hólum og hafði unnið með Gunn
laugi Kristmundssyni á árunum 1941–1943
að sandgræðslustörfum áður en hann fór
til Bandaríkjanna vorið 1943 til þess að læra
sandgræðslu og skipulagningu og verndun
beitilanda. Hann stundaði nám við háskólann
í Minnesota og í Utah en tók verklegu þættina
hjá bandarísku landgræðslunni. Hann lauk svo
háskólaprófi í stjórnun úthagabeitar árið 1948,
fyrstur Íslendinga. Þegar Páll kom heim árið

Nýmæli í sandgræðslu og landvernd

1948 gerðist hann starfsmaður Sandgræðslu
Íslands og helgaði sig þeim málum síðan.
Hann þótti duglegur maður, áræðinn og ham
hleypa til allra verka og ósérhlífinn. Það var
því hið mesta happ fyrir sandgræðslustarfið að
Páll réðst til Runólfs og starfaði með honum
að sandgræðslu og búskap.
Eins og áður var ýjað að tók Runólfur
Sveinsson strax upp ýmis nýmæli í starfi sínu.
Hann hafði áhuga á framförum í landbúnaði
og vildi að búskapur og landgræðsla og land
vernd gætu þrifist hvort með öðru í farsælu
sambýli og jafnvægi. Með það í huga flutti
hann til landsins grastegundir frá Bandríkj
unum, Kanada og Svíþjóð og að hans und
irlagi voru hafnar fjölbreyttar uppgræðslu
rannsóknir á vegum Atvinnudeildar Háskóla
Íslands sem seinna varð RALA. Það sama er að
segja um Pál. Þegar hann kom heim frá Banda
ríkjunum hafði hann með sér safn grasteg
unda til að reyna við uppgræðslu. Grösin voru
reynd í Gunnarsholti og þar fóru fram rann

Runólfur Sveinsson áleit
landgræðslu og landbúnað
geta farið saman. Ef beit
inni er stjórnað grær
landið vel eins og hér sést í
Öxarfirði.

sóknir á þeim og mismunandi stofnum af mel
gresi í samvinnu við Atvinnudeild Háskólans.
Þessar tilraunir báru allar það góðan árangur
að hafist var handa um stórfellda ræktun sam
felldra sand- og melasvæða og saman hófu
þeir bræður nýja sókn í sandgræðslumálum.
Þeir urðu frumkvöðlar margra nýjunga í upp
græðslu og landbúnaði og með ræktun svartra

Runólfur Sveinsson

Runólfur Sveinsson sandgræðslu

stjóri var fæddur að Ásum í Skaft
ártungu 27. desember 1909. For
eldrar hans voru Sveinn bóndi
Sveinsson í Ásum og Jóhanna Mar
grét Sigurðardóttir frá Breiðabóls
stað á Síðu. Að Runólfi stóðu
traustar skaftfellskar bænda- og
menntaættir. Hann ólst fyrst upp í
Ásum en síðar á Fossi í Mýrdal. Þau Sveinn og Jóhanna
Margrét eignuðust tólf börn sem upp komust svo að
heimilið var fjölmennt og hinn mesti menningarbragur
á öllu. Runólfur hóf nám við Bændaskólann á Hvanneyri
haustið 1927 og útskrifaðist að afloknu tveggja vetra
námi. Hann þótti þá strax búa yfir miklum hæfileikum.
Þessi „yfirlitsbjarti, sviphreini, gjörvilegi 18 ára piltur
bar öll merki mikilla hæfileika, svo að þá um leið mátti
mikils af honum vænta,“ sagði einn af kennurum hans í
skólanum, Steingrímur Steinþórsson, um hann síðar.2
Næstu ár eftir skóladvöl á Hvanneyri vann Runólfur
að jarðabótastörfum með búsetu heima á Fossi. Haustið
1931 fór hann í Samvinnuskólann og var þar einn vetur.

Næsta ár fór hann til Danmerkur og hóf nám við Land
búnaðarháskólann í Kaupmannahöfn. Lauk hann þaðan
kandídatsprófi í búfræði vorið 1936. Eftir það ferðaðist
hann um Norðurlönd og kynnti sér búfræði og búvís
indi eins vel og hann gat. Einnig var hann á kennara
námskeiði sem haldið var við lýðháskólann í Askov.
Vorið 1936 féll hinn virti skólastjóri á Hvanneyri, Hall
dór Vilhjálmsson, frá. Var skarð hans vandfyllt, slíkum
tökum sem hann hafði náð á skólastjórn, kennslustörfum
og búskap þar á staðnum. Runólfur Sveinsson var settur
til þess að gegna skólastjórastarfinu haustið 1936, þá
aðeins 26 ára að aldri, en var svo skipaður vorið 1937.
Á Hvanneyri var hann bæði skólastjóri og bústjóri hins
mikla bús sem þar var. Hann varð strax umsvifamikill í
starfi og kom ýmsum aðkallandi málum í framkvæmd.
Hann reisti til dæmis kennarabústaði, peningshús ýmiss
konar og fleira. Léttleiki og hlýja í skapgerð og framkomu,
bjartsýni og dugnaður heillaði lærisveina Runólfs svo að
þeim þótti vænt um hann en virtu hann jafnframt. Hann
kvæntist árið 1940 Valgerði Halldórsdóttur skólastýru
Húsmæðraskólans á Laugalandi í Eyjafirði, dóttur Hall
dórs Vilhjálmssonar og eignuðust þau hjónin þrjá syni.
Vorið 1944 fékk Runólfur leyfi til þess að fara utan
til enn frekara náms og var hann allt að ári í þeirri för.
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Hann fór til Bandaríkjanna og kynnti sér
þar búnaðarfræðslu og nýjungar í bún
aðarmálum. Hann dvaldist meðal annars
við nokkra háskóla í Bandaríkjunum eins
og til dæmis Cornell háskólann í Íþöku og
ferðaðist um þver og endilöng Bandaríkin
á vegum bandarísku Landgræðslunnar.
Þannig kynnti hann sér nýjustu aðferðir
Bandaríkjamanna við heftingu sandfoks
og græðslu sandsvæða en í sumum ríkjum
Bandaríkjanna var mikil landeyðing vegna
uppblásturs lands. Vafalaust hafa þau nýstár
legu vinnubrögð sem Runólfur kynntist þar
minnt hann á verkefnin heima og þá ekki
síst í fæðingarhéraði hans.
Runólfur tók við skólastjórn aftur á
Hvanneyri vorið 1945. Virtist nú allt leika
í lyndi og var þess að vænta að hann myndi
sitja langa ævi skólastjóri og búhöldur á
Hvanneyri. En það fór nokkuð á annan veg.
Hver sem ástæðan kann að vera virtist sem
Runólfur festist aldrei við Hvanneyri né
viðfangsefnin þar eftir að hann kom heim
frá Bandaríkjunum. Þegar Gunnlaugur
Kristmundsson lét af starfi sandgræðslu
stjóra um áramót 1946–1947 sótti Run
ólfur um embættið og var veitt það frá vori

sanda með sáningu og áburðargjöf sýndu þeir
að þeim mátti breyta í iðgræna töðuvelli á
undraskömmum tíma. Má sem dæmi nefna
að árangurinn var svo góður í Gunnarsholti
að landvinningarnir þar vöktu athygli langt út
fyrir landsteinana og færðu öllum sem þangað
komu heim sanninn um hversu auðvelt það
var að græða örfoka land ef viljinn var fyrir
hendi.4

Verkefnin blasa við
Brýnustu verkefni Sandgræðslu Íslands á
fyrstu starfsárum Runólfs Sveinssonar voru í
Meðallandi í Vestur-Skaftafellssýslu, á Vest
fjörðum og á Hólsfjöllum í Norður-Þingeyj
arsýslu. Runólfur fór um Meðallandið árið
1947 til að kynna sér aðstæður. Leiðvall
argirðingin sem þar var varði byggðina fyrir
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1947. Fluttist hann þá með fjölskyldu sína
að Gunnarsholti. Á næstu árum var reistur
sandgræðslustjórabústaður á Akurhóli
skammt frá Gunnarsholti. Þangað fluttu
þau Runólfur og Valgerður kona hans með
börnum sínum árið 1950.
Runólfur Sveinsson kom á fót stórbúskap í
Gunnarsholti. Ástæðan var meðal annars sú
að sandgræðslan og ræktun í kjölfar hennar
var orðin það mikil og heymagn að gera
varð nýjar ráðstafanir til þess að nota hey
fenginn. Því var hafin ræktun holdanaut
gripa til kjötframleiðslu en þeir voru blend
ingar af skoskum holdanautum og íslensku
kúakyni sem Runólfur safnaði frá Hvann
eyri og fleiri stöðum. Nautakjötsframleiðsla
með þessum hætti var nýjung í íslenskum
búnaðarháttum.
Dvöl Runólfs sandgræðslustjóra í Gunn
arsholti varð skemmri en menn áttu von
á. Hann lést 4. febrúar 1954 af slysförum
í rafstöðvarhúsinu í Gunnarsholti sem er
spölkorn frá íbúðarhúsinu. Runólfur var
jarðsettur í Reykjavík 12. febrúar 1954 að
viðstöddu fjölmenni. Af honum var seinna
gerð höggmynd sem nú er í Gunnarsholti
og einnig á Hvanneyri.3

sandi úr norðri og hann taldi að þótt hún
væri aðeins þriggja ára gömul væri fokhætta
úr norðri úr sögunni en áður hafði verið þar
gríðarlegt sandfok. Enn var samt foksvæði
sunnan byggðarinnar, milli Kúðafljóts og Eld
vatns, frá sjávarströndinni og sandmelunum
sunnan og suðaustan Meðallandsins. Þar voru
á þessum tíma leifar melgróðurs sem sauðfé
sótti stöðugt í og sýnt þótti að landið blési
alveg upp ef ekkert væri að gert. Sandfok var
orðið mikið, einkum austan til, og færðist í
vestur og eyddi grónu landi. Bærinn Lyngar
var í bráðri hættu og síðan fleiri bæir vestur af
honum, alls 10–12 bæir. Spurningin var ekki
hvort þeir færu í eyði heldur hvenær. Það fór
eftir veðráttu komandi vetra.
Runólfur og hans menn urðu að hafa mikið
fyrir því að mega setja upp girðingu sunnan
við Meðalland. Það var ekki gert fyrr en árið

Verkefnin blasa við

1953 og það var mikið verk. Girðingin var 19
kílómetrar á lengd og friðaði 14 þúsund hekt
ara lands. Leið ekki á löngu þar til melurinn
fór að dafna og gat hlíft byggðinni fyrir sand
foki. Viðhafði Runólfur þau ummæli í skýrslu
til Búnaðarþings árið 1953 að hvergi á landinu
hefði hann séð melgresið vaxa eins fljótt og vel
og í Meðallandi.5 Með þessari girðingu vannst
sigur í baráttunni við sandinn í þessu héraði
sem lengi hafði ógnað byggðinni og almennt
var talið að ekki væri hægt að bjarga.
Allvíða á Vestfjörðum fýkur sandur upp úr
sandfjörum og eyðir grónu landi. Einna verst
var ástandið í landi Sauðlauksdals í Patreks
firði. Sumarið 1952 fór Runólfur sandgræðslu
stjóri í heilmikið ferðalag um Vestfirði til þess
að kynnast aðstæðum af eigin raun. Samgöngur
voru víða erfiðar. Hann kom til Ísafjarðar með
skipi en fór þaðan suður firði með bátum
og á hestum en einnig varð hann oft að fara
gangandi milli staða. Í kjölfar þessarar ferðar
skipulagði hann aðgerðir þar sem þær voru
brýnastar en alls staðar voru girðingarstæði

sérstaklega erfið vegna staðhátta og erfitt að
friða svæðin fullkomlega fyrir beit. Settar voru
upp girðingar í Kollsvík og Breiðuvík og sáð
í sandflæmin í Sauðlauksdal sem áður höfðu
verið girt eins og fram hefur komið fyrr í þessu
riti. Skeljasandurinn þar reyndist sem fyrr erf
iður til uppgræðslu.6
Margt var líkt með staðháttum í Meðallandi
í Vestur-Skaftafellssýslu og sandfoksbyggð
unum í Norður-Þingeyjarsýslu, Kelduhverfi og
Öxarfirði. Hafði sandágangur frá sjávarströnd
inni í botni Öxarfjarðar eytt víðáttumiklum
gróðurlendum í firðinum um miðja öldina
og á hálendi sýslunnar var líka stöðug gróð
ureyðing. Á Hólsfjöllum stefndi uppblásturs
geirinn hratt til norðurs og á liðnum áratugum
höfðu þúsundir hektara eyðst. Heimamenn
voru farnir að óttast um byggð sína og leit
uðu ásjár hjá Sandgræðslu Íslands. Runólfur
hóf því fljótlega undirbúning að friðun norð
urhluta Hólsfjalla og á árunum 1954 og 1955
voru settar þar upp nokkrar girðingar og ein í
Kelduhverfi.7

Vorið 1947 gerði Runólfur
Sveinsson fyrstu tilraun
með túnrækt í sandi. Hún
var gerð á Geitasandi og
þá var Nallinn, eins og
dráttarvélin International
W 4 var kölluð, notaður.
Fyrst var grasfræi sáð, eftir
sáningu var fræið herfað
niður og að síðustu var
sáningin völtuð. Nallinn
hefur nú verið gerður upp
í Gunnarsholti.
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Moldrok var algengt á
Hólsfjöllum. Hér sjást
Grímsstaðir við slíkar
aðstæður.

Hólsfjöll voru meðal brýnustu verkefna í tíð Runólfs
Sveinssonar. Myndin er
tekin í landgræðslugirðingu á Hólsfjöllum.

Einnig var mikið sandfok upp frá ströndinni fyrir botni Skjálfandaflóa sem skemmdi
fallegan trjágróður í Aðaldalshrauni. Ákveðið
var að bregðast við þessu með friðun og voru
sandsvæðin meðfram ströndinni girt og friðuð
fyrir beit árið 1953.
Á Suðurlandi var mikið starfað á sjötta
áratugnum eins og raunar bæði fyrr og síðar.
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Getið hefur verið um girðinguna í Meðallandi
en í Gunnarsholti og víðar í Rangárvallasýslu
voru verkefnin líka óþrjótandi. Loks má nefna
að á þeim árum hófst undirbúningur að friðun
Landeyjasanda, uppgræðslu Skógasands og
Sólheimasands með það í huga að fá land til
beitar og búa þar til tún.

Búfé og afréttarlönd

Búfé og afréttarlönd
Búfé fjölgaði mikið á Íslandi á fyrri hluta
tuttugustu aldar. Árið 1901 voru 26 þúsund
nautgripir í landinu en stofninn breyttist lítið
næstu tvo áratugina. Á þriðja áratugnum fjölg
aði nautgripum hins vegar mikið og árið 1930
voru þeir orðnir 30 þúsund, 40 þúsund árið
1940 og 45 þúsund árið 1950. Kúm var gefið
hey af ræktuðu landi yfir vetrarmánuðina en
á sumrin var þeim víðast beitt á óræktað land.
Um miðja öldina mátti samt sjá þá breytingu
að fleiri og fleiri bændur voru farnir að beita
þeim á ræktað land til að auka í þeim nytina.8
Sauðfé var 482 þúsund árið 1901, 579 þús
und árið 1910, 690 þúsund árið 1930, 628 þús
und árið 1940 og 416 þúsund árið 1950 sem
var tímabundin fækkun vegna sjúkdóma.
Sauðfjárræktin hafði lengi verið þungamiðja
búfjárræktar Íslendinga enda víða góð sauð
lönd að finna í landinu. Samt sem áður var það
að renna upp fyrir fleiri og fleiri landsmönnum
með hverju árinu sem leið að bændur höfðu
oft ofnotað land sitt og misnotað með því
að beita á það allt of mörgu búfé og með því
að hafa ekki stýrt beitinni með tilliti til mis
munandi beitarþols einstakra sýslna og lands
hluta. Um það höfðu menn lítið sem ekkert
hugsað. Bændur voru dreifðir um allt land og
þeir þurftu að lifa eins og aðrir, oft við erfiðar
aðstæður. Þeir beittu sauðfé sínu á heiðar og
afréttarlönd hvort sem gróður var þar sam
felldur eða uppblástur réð þar ríkjum.
Hestar voru 43 þúsund árið 1901, næstum
50 þúsund árið 1930, 56 þúsund árið 1940 og
42 þúsund árið 1950.9 Miðað við íbúafjölda
voru Íslendingar hrossflesta þjóð heims og
líklegast voru hrossin vantalin. Þau voru lang
mest höfð á óræktuðu landi og á beit allt árið.
Tilvera þessara búfjártegunda sem hér
hafa verið taldar upp var komin undir gróðri
landsins og fram á tuttugustu öld voru þær að
mestu leyti aldar á óræktuðu landi, oft árið um
kring. Það kallaði Runólfur Sveinsson sand
græðslustjóri rányrkju í útvarpserindi í júlí
1947. Hann bætti því jafnframt við að á öld
inni hefði ræktun túna aukist og rányrkjan
minnkað samfara þeirri þróun. En ræktunin
var samt ekki nógu mikil. Rányrkjan var ennþá

við lýði um miðja öldina, beitarþoli landsins
var misboðið og afleiðingin var áframhaldandi
jarðvegsrof og uppblástur.
Með frumvarpi til laga um ný sand
græðslulög árið 1941 fylgdi greinargerð þar
sem líklega í fyrsta sinn var opinberlega við
urkennt að ofbeit væri vandamál. Þar sagði
meðal annars:

Páll Sveinsson og Sigur
mundur Guðjónsson hlaða
sandvarnargarð úr grjóti.

Í landinu má ekki vera fleiri fénaður en
bæði landi og fénaði sé hæfilegt. ... Hér
verður að verða stefnubreyting, friðun
lands og ræktun, í staðinn fyrir rányrkju,
beitarörtröð, uppblástur og sandfok.
Bændur verða að læra að búa á litlu rækt
uðu landi og hafa fáan en vel fóðraðan
fénað, í staðinn fyrir margan, en arðlítinn
beitarfénað, sem lifir á óræktuðu landi og
kemur því í auðn.10
Árið 1953 beitti Runólfur Sveinsson sér fyrir
því að fenginn yrði sérfræðingur frá Matvælaog landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna,
FAO, til að koma til Íslands til að skipuleggja
og vinna að rannsóknum á orsökum gróð
ureyðingar og uppblásturs og til að rannsaka
beitarþol gróðurs og lands. Í greinargerð á
ensku sem hann sendi með beiðninni til land
búnaðarráðuneytisins segir hann að hvorki
lærðir né leikir séu á eitt sáttir og deili um það
hvað valdið hafi gróðureyðingu og uppblæstri
landsins og hvað eyðileggingin hafi verið mikil
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Campbell og var kanadískur sérfræðingur í
beitarfræðum. Hann kom tvívegis til Íslands, í
fyrra skiptið 10. ágúst 1954 og þá dvaldist hann
hér til 23. september. Hann ferðaðist á vegum
Sandgræðslu Íslands um uppblásturssvæðin í
Gullbringusýslu, Árnes- og Rangárvallasýslu,
Vestur-Skaftafellssýslu og Þingeyjarsýslum.
Einnig kannaði hann beitar- og afréttarlönd
fyrir norðan, á Suðurlandi og í Borgarfirði. Í
síðara skiptið dvaldist Campbell hér í tvo og
hálfan mánuð árið 1956 og ferðaðist víða um
afrétti og sandsvæði. Eftir báðar þessar ferðir
samdi hann skýrslur um athuganir sínar og
eru niðurstöður hans um afréttina í stuttu máli
þær að yfirleitt væru þeir í góðu eða þokkalegu
ástandi. Í einstaka sveitum taldi hann þó beitarlandið ofnotað:

Stóraurð í Dyrfjöllum.

Það er í þeim sveitum, sem mannflestar
virðast, að mest ber á ofnotkun beitarlandsins. Það er ekki einungis, að allur
gróður sé upp urinn í hlíðunum, heldur
er líka hið grófara gras á láglendinu allmjög nagað. Athuganir bentu til þess,
að hrossin ættu mesta sök á ofbeitinni á
þessum slóðum. Þetta kemur heim við
það, sem skýrt er frá í öðrum löndum,
að hross naga rótina meir en sauðfé,
og þau haldast í góðum holdum, þó að
sauðkindur og nautgripir leggi af. Hinn
mikli, og að talsverðu leyti gagnslausi,
hrossafjöldi sviptir íslenzka bændur þeim
bithaga, sem ella mætti nota til fjölgunar
sauðfjár.12
frá landnámi. Runólfur segir að mest sé deilt
um þátt búfjárins og einkum sauðkindarinnar
í gróðureyðingunni. Annars vegar standi
skógræktarmenn og segi að ofbeit hafi eytt
skógunum og eftir það hafi uppblástur hafist.
Hins vegar segi sumir sauðfjárræktarmenn
að sauðféð eigi lítinn eða jafnvel engan þátt
í gróðureyðingu og uppblæstri hér á landi.
Gróðurinn jafnvel vaxi og batni eftir því sem
meira sé beitt.11 Skýrslan þótti svo vel samin að
FAO notaði hana sem fyrirmynd umsókna frá
öðrum þjóðum og sendi hana víða um heim.
FAO sendi mann til landsins eins og
um var beðið. Hann hét John Baden Powell
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Campbell lagði til að ekki væri haft fleira
sauðfé í landinu en 750 þúsund. Í seinni skýrslunni kemur fram að meðferð beitilands sé ný
vísindagrein sem tekið hafi í sína þjónustu
þekkingu úr mörgum áttum. Campbell vill að
skipuð verði nefnd íslenskra vísindamanna til
þess að koma lagi á rannsóknir beitilands og
annars lands og „að komið verði á gaumgæfilega athuguðu skipulagi til leiðbeiningar um
niðurskipun, meðferð og hagnýtingu afréttalands, er grætt verði upp á örfoka landi.“13
Það kemur nokkuð á óvart að Campbell
skuli ekki taka sterkar til orða en svo að bara
afréttir í einstaka sveitum séu ofsetnir því

Nýmæli í sandgræðslu og landvernd

Á sauðfé heima á slíku
landi?

ástandið var vissulega verra en það. Ástæðan
mun líklegast vera sú að hann sá einfaldlega
ekki nógu marga staði á landinu og svo ber líka
að taka það með í reikninginn að árin áður en
hann dvaldist hér var allmikil fækkun í sauð
fjárstofninum vegna sjúkdóma. Það hafði sitt
að segja og hlífði viðkvæmu landi.

Á sjötta áratugnum fór Sandgræðsla
Íslands að kanna beitarþol hinna víðáttumiklu
afréttarlanda, vernda þau og græða upp. Þetta
var nýjung hjá stofnuninni og fyrst í stað aðeins
gert í takmörkuðum mæli. Þessi þróun var
eðlileg og sjálfsögð því ef ræktun og verndun
gróðurs vó ekki upp á móti eyðingu hans og

John Baden Powell Camp
bell kom hingað til lands
á vegum FAO árið 1954
og aftur tveimur árum
seinna. Hér skoðar Camp
bell melgresi í gömlum
tilraunareit á Geitasandi.
Sandfax í forgrunni.
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Hér taka Campbell og
Björn Sigurbjörnsson sýni
af melgresi í Þykkvabæ
sumarið 1956.

jarðvegs var mikill háski á ferðum. Og hásk
inn var fyrir hendi því þeir sem best þekktu
til afréttanna á sjötta áratugnum vissu að stór
kostleg gróðurfars- og jarðvegseyðing átti sér
þar víða stað.14 Helsti sérfræðingur okkar þá í
þeim málum var Páll Sveinsson. Hann skrifaði
um þessi mál árið 1957:
Þótt þetta sé að ýmsu leyti ný stefna í
sandgræðslumálum hérlendis, þá er hún
það sem koma á í ræktunarmálum yfir
leitt, þ.e. verndun og uppbygging gróð
ursins annars vegar og búfjárrækt hins
vegar. Þetta tvennt þarf að fara saman,
því er það mjög hættuleg kenning, sem
hefur verið hampað að bændum yfir
leitt síðustu árin: Þið eigið og þurfið að
stækka túnin ykkar, þ.e. fjölga búfénu,
en um leið er ekkert gert til að örva og
auka áhuga þeirra á því að fullnægja
fóðurþörf búfjárins þann tíma, sem það
gengur sjálfala.
Seinustu árin hefur orðið stórkostleg
bylting í ræktunarmálum bænda, túnin
hafa stækkað og margfaldast hjá sumum.
Búfénu hefur þess vegna fjölgað mjög ört
og á eftir að fjölga mikið enn þá. Þessi
þróun hefur orðið til þess, að þrengst
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hefur í högum og afréttarlöndum.
Meðan þessu heldur áfram og ekkert er
gert fyrir okkar dýrmætu afréttarlönd,
er voði fyrir dyrum. Hér þarf meira til
en orðin ein. Bændur þurfa að læra að
meta og skilja þær auðlindir, sem felast
í afréttarlöndunum, og það eru þau
(afréttarlöndin), sem þeir geta allra síst
án verið.
Það má slá því föstu, að engin ræktun
er eins hagkvæm fjárhagslega séð og
ræktun afréttarlandanna og annarra
beitarlanda, þ.e.a.s. þess hluta afrétt
arlandanna, þar sem hýjungsgróður er
fyrir, því að þar þarf ekki annað að gera
en að bera á tilbúinn áburð. En þrátt
fyrir það, þótt þetta megi teljast fljótvirk
og hagkvæm ræktunaraðferð fjárhags
lega séð, þá er þetta stórmál, sem þolir
enga bið.
Bændurnir eiga að taka virkan þátt
í þessu framtíðar nauðsynjamáli sínu
ásamt ríkisvaldinu. Ég segi ríkisvald
inu, því að spádómur minn er sá, að ef
fjölgun kvikfénaðar í landinu verður
eins mikil næstu árin og hún hefur verið
síðast liðin tíu ár, og ef ekkert verður
gert til að auka og bæta afréttarlöndin,

Páll Sveinsson tekur við stjórninni

Brýnt er að friða illa farið
land fyrir búfjárbeit.

þá mun fara svo, að ríkið verði að styrkja
bændur til fóðurbætiskaupa, ekki aðeins
handa mjólkandi kúm, eins og tíðkast
hefur mörg undanfarin ár, heldur til að
gefa sauðfénu um sumartímann.15
Að frumkvæði Páls Sveinssonar tóku mörg
sveitarfélög eða upprekstrarfélög að bera tilbú
inn áburð á afrétti á sjötta áratugnum, einkum
með hálendisbrúninni þar sem landið var
lítið gróið. Nutu þau til þess stuðnings Sand
græðslunnar sem dreifði áburðinum með flug
vélum sínum. Með þessu samstarfi var unnið
að stórfelldum hagabótum sem léttu verulega
á ýmsum viðkvæmum hálendissvæðum. Þessi
afstaða Páls, Runólfs Sveinssonar og annarra
landgræðslumanna til búskapar og bænda
greiddi mjög fyrir gagnkvæmum skilningi og
góðum samskiptum sem örugglega varð land
græðslustarfinu til góðs.

Páll Sveinsson tekur við stjórninni
Eftir hið sviplega fráfall Runólfs sandgræðslu
stjóra var Páli Sveinssyni falið að gegna
sandgræðslustjórastarfinu fyrst um sinn.
Seinni hluta árs 1954 var embættið auglýst
til umsóknar og veitt Páli. Hann hafði mikla

menntun á sviði landgræðslu og dugnaðurinn
var óumdeilanlegur. Þótt hann fetaði í fótspor
bróður síns komu samt nýir straumar með
honum. Mikil ný sandsvæði voru girt og friðuð
og hafin þar landgræðsla. Þá voru reyndar nýj
ungar við uppgræðslu sanda, til dæmis á Skóga
sandi, Sólheimasandi og Mývatnsöræfum þar
sem nokkur beit var leyfð samhliða því sem
sandarnir voru græddir upp. Loks hélt Páll
áfram stórbúskap í Gunnarsholti með holda
nautskynblendinga sem aðalbústofn.
Páll var byrjaður að móta starf Sand
græðslunnar með Runólfi bróður sínum áður
en hann dó. Hann efaðist mjög um að verja ætti
allt land í uppgræðslu fyrir beitarpeningi. Páll
taldi þó að svæði þar sem jarðvegur væri laus
yrði að friða, en örfoka land mætti græða upp
samhliða beit. Hann ákvað því að í stað þess að
friða uppgræðslusvæðið ofan við Gunnarsholt
yrði haft fé frá búinu á því. Treðslan væri góð til
að fá líf í rýran jarðveginn á þeim slóðum. Páll
lét sá í landið og bera á það áburð með flug
vél og svo sleppti hann á það nokkur hundruð
lambám og fjölda nautgripa. Menn voru tor
tryggnir á þetta og töldu að sandur, fræ og
áburður fyki út í veður og vind en það gerðist
ekki. Landið breyttist á undraverðan hátt með
þessu og greri upp þó að lengi væru þar gróð
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Minnisvarði um Runólf
Sveinsson sandgræðslu
stjóra var afhjúpaður í
Gunnarsholti árið 1960.
Frá vinstri: Steingrímur
Steinþórsson, Valgerður
Halldórsdóttir, bræð
urnir Halldór, Sveinn og
Þórhallur Runólfssynir og
Páll Sveinsson.

Gunnarsholt árið 1947.

urlausar skellur. Páll lærði þessa aðferð þegar
hann var við nám og störf í Bandaríkjunum.
Í framhaldi af þessu var byrjað að auka mjög
áburðargjöf við uppgræðslu lands en áður var
landið fyrst og fremst friðað. Á fundum gagn
rýndu grasafræðingar og fleiri Pál og spurðu
hvaða grasategundir hann hefði keypt til upp
græðslu. Sögðust þeir hafa heyrt að hann hefði
keypt alls konar afganga af fræi. „Það er alveg
rétt“ sagði Páll. „Og hvernig dettur þér í hug
að vanda ekki betur valið á fræinu?“ var spurt.
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„Það skiptir ekki máli“ svaraði Páll. „Það fer
sem á ekki erindi, hitt lifir. Síðan berst að fræ
eins og fuglinn fljúgandi og áður en þú veist af
er komið gróðurteppi. Aðalatriðið er að byrja
á því að loka sárinu.“ Sjálfsagt meinti Páll þetta
ekki bókstaflega. Auðvitað skipti fræið máli
en það skipti kannski ekki alltaf öllu máli.
Reynslan hefur sýnt að Páll hafði rétt fyrir sér.
Nú er lögð áhersla á að þar sem land er örfoka
sé gróður sem fyrir er örvaður með hóflegri
áburðargjöf.

Páll Sveinsson tekur við stjórninni

Páll gerði sér grein fyrir því að þrátt fyrir
unna sigra á liðnum áratugum höfðu sáðmenn
sandanna ekki komist hjá því að gera einhver
axarsköft. Annað var óhugsandi því kunnátta brautryðjendanna varðandi sandgræðslu
hafði verið takmörkuð og þeir því orðið að
læra af reynslunni. Fyrstu tilraunir sem gerðar
voru með að sá melfræi mistókust til dæmis
oft enda vafasamar aðferðir stundum notaðar; fræið var grafið djúpt í sandinn, allt að
einum metra niður þar sem hreyfing sandskaflanna var hvað mest. En þótt árangur af
melfræssáningu hefði oft orðið lítill fyrstu árin
trúðu hinir bjartsýnustu á að melgresið hefti
útbreiðslu uppblásturs og héldu áfram að sá,
sáðu oft mörgum sinnum í sömu svæðin þar til
sáning heppnaðist. Þessi þrotlausa barátta var
mjög mikilsverð því menn sáu að melgresið
var sú grastegund sem best reyndist í baráttunni við landeyðingu og sandfok. En Páll vildi
reyna fleiri tegundir. Hann hélt því ótrauður
áfram því starfi sem hann og Runólfur höfðu
byrjað á. Hann reyndi áfram ýmsar innfluttar
grastegundir, sumar áður óþekktar hér á landi,
með mjög góðum árangri. Skal þar fyrst geta
sandfaxins, sem Runólfur flutti fyrstur inn til
landsins, svo og eins afbrigðis af túnvingli og

Sandur við bakka Jökulsár
á Fjöllum sunnan Vaðöldu. Þar vaxa hvannir.

síðast en ekki síst sandsveifgrass sem þrífst
hvergi nema í sandjarðvegi. Sú grastegund er
að því leyti lík melnum að hún hleður að sér
sandi en hefur þó þann kost fram yfir hann
að hún virðist geta myndað samfelldar grasbreiður. Páll reyndi ýmsar aðrar innfluttar
grastegundir með sínum mönnum með góðum
árangri. Hann vildi halda áfram að flytja inn
nýjar og áður óreyndar tegundir sem gætu leitt
til enn stærri sigra en unnist höfðu í baráttunni við eyðingaröfl jarðvegs hér á landi. Að
Öræfajökull. Hnappavellir
til vinstri. Sandgræðslan
studdi bændur til túnræktunar á sandi sem ásamt
bættum búskaparháttum
og beislun jökulvatna
leiddu til meiri gróðurframfara í AusturSkaftafellssýslu en nokkurri annarri sýslu landsins
á síðustu öld.
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Svona rofabörð eru of
algeng sjón á Íslandi.

því vildi hann vinna með hagsýni á komandi
árum um leið og unnið yrði að kynbótum á
innlendum grastegundum sem vonir stóðu til
að gerðar yrðu svo vænta mætti meiri árangurs
á vettvangi sandgræðslunnar.16
Í tíð þeirra Runólfs og Páls varð sú breyting
á starfsháttum Sandgræðslu Íslands að upp
blásturssvæðin sem voru girt voru ekki keypt
af bændum heldur afhentu þeir landið end
urgjaldslaust, seinustu árin í svo ríkum mæli
að ekki var hægt að sinna öllum óskum þeirra
um uppgræðslu. Páll taldi þessa þróun bæði
ánægjulega og nauðsynlega sandgræðslustarf
inu. Eldra fyrirkomulag mátti heita lagt niður
nema þegar um lítil svæði heima við bæi var
að ræða enda voru aðalframkvæmdirnar í tíð
Páls á stórum svæðum sem voru mjög kostn
aðarsamar og langt umfram það sem bændur
sjálfir gátu risið undir.17 Með nýjum lögum
um landgræðslu árið 1965 þurftu bændur ekki
lengur að afhenda land sitt til ríkisins eins og
fyrri lög kváðu á um.
Árangur af sandgræðslustarfinu var
mestur þar sem strax var hafist handa þegar
landið var á byrjunarstigi eyðingar, eins og til
dæmis á Leiðvelli í Meðallandi. Þar var um
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miðjan fimmta áratuginn vaxandi auðn en 12
árum seinna var hún að heita má algróið land
melgresi, vinglum og sveifgrösum. Leiðvöllur
var eitt af mörgum svæðum sem greru upp
sem sjálfgræðsla að mestu fyrir áhrif friðunar
fyrir beit. Óvíða bar hún jafn skjótan árangur
og þar. Öðru máli gegndi á sjávarsöndum enda
er slíkur sandur mjög snauður af frjóefnum og
þar miðaði sjálfgræðslunni hægar. Þrátt fyrir
mikla sáningu ár eftir ár meðfram sandvarn
argörðum í þau uppblásturssvæði sem girt
höfðu verið var sjálfgræðslan í kjölfar friðunar
fyrir beit langþýðingarmest af þeim aðferðum
sem notaðar voru við að hefta sandfok. Er þá
átt við öll svæði önnur en sjávarsand.
Með nýjum starfsmönnum, nýrri tækni
og nýjum hugsunarhætti, var starfssvið Sand
græðslunnar smám saman fært út og um
miðjan sjötta áratuginn var það orðið þríþætt.
Í fyrsta lagi var starfssvið stofnunarinnar að
hefta fok og verja gróðurlendur eins og verið
hafði. Þetta var gert án tillits til þess hvort nýta
átti landið til slægna eða beitar seinna meir.
Í öðru lagi var markmiðið að rækta sanda og
mela til nytja og í þriðja lagi, þó að á byrjunar
stigi væri, að vernda og græða upp hina víð
áttumiklu afrétti og beitarlönd Íslands. Þessi
nýbreytni var meðal annars til komin í kjölfar
heimsókna Kanadamannsins J. B. Campbells á
vegum FAO sem lítillega hefur verið sagt frá.
Hann var sérfræðingur í beitarþolsfræðum
og gaf starfsmönnum Sandgræðslu Íslands
góð ráð í kjölfar ferða sinna um landið, bæði
á sviði sandgræðslu og beitarþolsrannsókna á
afréttum. Þá hófust fyrstu gróðurmælingarnar
hér á landi og einnig rannsóknir á beitarlandi
sem nánar er sagt frá í níunda kafla. Var það
starf unnið í samvinnu Sandgræðslu Íslands
og Búnaðardeildar Atvinnudeildar Háskóla
Íslands á sandfokssvæðum fyrir norðan Heklu
og í Gunnarsholti.18 Náttúrufræðingarnir
Steindór Steindórsson og Ingvi Þorsteinsson
voru þar brautryðjendur. Gróðurkortlagning
afrétta landsins undir forystu Ingva á vegum
RALA fylgdi í kjölfarið og var það mikið afrek
við erfiðar aðstæður.
Þessi þróun sandgræðslumála var bæði
eðlileg og nauðsynleg því þeir sem til þekktu
vissu að ef ræktun og verndun gróðurs vó ekki
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Þótt vikur og aska þeki oft
land í Heklugosum nær
birkiskógurinn sér jafn
harðan aftur. Hraunteigur
við Ytri-Rangá.

upp á móti eyðingu hans og jarðvegsins var
mikill háski á ferðum. Þeir hinir sömu vissu
að gróður- og jarðvegseyðing átti sér stað víða
á afréttarlöndunum. Það var einfaldlega raun
sætt mat á ástandi landsins á þessum tíma.
Þetta voru fyrstu merki þess að baráttan um
afréttina væri í vændum. Um var að ræða nýja
stefnu í landgræðslumálum hérlendis, fram
tíðina í ræktunarmálum landsmanna. Þeir
bræður báðir, Páll og Runólfur, voru á þeirri
skoðun að verndun gróðurs og búfjárrækt
ættu og gætu farið saman. Þeir bentu því báðir
á að það væri ekki nóg að hvetja bændur til
að stækka tún og fjölga búfénu. Ekki mætti
gleyma að örva og auka áhuga þeirra á því að
fullnægja fóðurþörf búfjárins þann tíma sem
það gengi sjálfala. Þeir yrðu að sinna afrétt
unum. En þótt þeir bræður beindu þannig
sandgræðslunni á sjötta áratugnum nokkuð
inn á nýjar brautir var Páll samt þeirrar skoð
unar að aðaláherslu yrði að leggja á það að
hefta sandfokið, hvort heldur sem foksvæðin
væru í byggð eða óbyggð.19
Sem fyrr vann Sandgræðsla Íslands á
sjötta áratugnum og fram til ársins 1965 mest
í Rangárvalla- og Árnessýslu, í nágrenni kaup

túna eins og Víkur í Mýrdal, Þorlákshafnar,
Sandgerðis og Kópaskers, og einnig urðu
Þingeyjarsýslur þá annað helsta sandgræðslu
svæðið. Mestu foksvæðin innan sandgræðslu
girðinga voru Landeyjasandur, Hólssandur og
Þorlákshöfn. Landeyjasandur, sem var um 11
þúsund hektarar, var eitt stærsta og um leið
erfiðasta svæðið sem girt hafði verið fram að
því. Kom þar margt til, meðal annars það að
óvíða á landinu var eins stormasamt. Þá var
kornastærð sandsins óheppileg og það jók
fokhættu. Sandfok var þar þótt úrkoma væri
mikil og sandurinn ógnaði byggð Landeyinga.
Af þessum sökum var fræi og nýgræðingi
mikil hætta búin. Landeyjasandur er rétt ofan
við sjávarmál og hann varð því oft of blautur,
einkum í vætutíð. Þar fóru saman tvö aðaleyð
ingaröfl náttúrunnar, vatn og vindur. Gamla
góða aðferð sandgræðslunnar, að nota skjól
garða, var talin eina leiðin til árangurs. Byrj
unarframkvæmdir lofuðu góðu um árangur
á þessum erfiðu vígstöðvum enda var mikið í
húfi því framtíð hreppanna Vestur- og AusturLandeyja byggðist að miklu leyti á því hvernig
til tækist með uppgræðsluna. Með þessum
aðgerðum tókst að stoppa fokið af Landeyja
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Gróður að ná sér á strik í
sandi við Þorlákshöfn.

sandi og bjarga Landeyjum en með árunum
sáu menn samt fram á að sjálfur sandurinn
yrði nánast eilífðarvandamál og seint græddur
Djúphólar á Biskups
tungnaafrétti. Rofabörðin
bera horfnum náttúruauði
vitni.
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upp.20 Reynslan sýnir þó að mikill árangur
hefur náðst á sandinum í Vestur- Landeyjum
en sandsvæðin í Austur-Landeyjum bíða enn
stærri átaka sem nú hillir undir.
Hólssandur í Norður-Þingeyjarsýslu var
eitt af mörgum uppblásturssvæðum landsins
sem hefði átt að friða og græða 20–30 árum fyrr
en það var gert en fjárskortur leyfði það ekki þá.
Hólssandur er norðausturhlutinn af Hólsfjalla
eyðimörkinni sem svo má kalla. Hólsfjöll voru
víðáttumikil lítt gróin svæði og eyðing gróð
urs meiri þar en ef til vill á nokkrum öðrum
stað á landinu. Þegar Hólssandur var girtur
árið 1954 var Öxarfjörður, ein af bestu sveitum
landsins, í yfirvofandi hættu vegna uppblást
urs frá honum. Í fyrstu var um 6 þúsund hekt
ara svæði girt en seinna var það stækkað. Sáð
var melfræi og túnvingli og árangurinn lét
ekki á sér standa. Hólssandur er í meira en 300
metra hæð yfir sjávarmáli og Sandgræðslan
hafði aldrei fyrr unnið að landgræðslu í svo
mikilli hæð. Þess vegna voru hinar glæsilegu
byrjunarframkvæmdir á sandinum taldar þýð
ingarmiklar sem góður leiðarvísir þegar byrjað
yrði að græða upp afréttarlöndin. Eins og síðar
verður vikið að í ritinu tókst vel til með upp
græðslu á Hólssandi norðanverðum og þar
hefur árangur verið með miklum ágætum.21
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Á Haukadalsheiði í Árnes
sýslu. Rýrnun landkosta
hefur haft mikil áhrif á
búsetuskilyrði.

Stöðugt voru gerðar athuganir á því
hvernig best væri að rækta örfoka land, sanda
og mela, í þeim tilgangi að auka nytjalönd
bæði til beitar og slægna. Lengi var slíkur jarð
vegur álitinn óhæfur til ræktunar því að oft
var þriggja metra þykkt lag fokið á haf út og
eftir var hinn ófrjói og snauði hluti, grýttur
og í alla staði óþjáll til ræktunar. En reynsla
sandgræðslumannanna var önnur því að und
antekningarlaust heppnaðist öll uppgræðsla á
sandi og melum með glæsibrag. Sandgræðslan
vann að slíkri ræktun ýmist að öllu leyti eins
og á Rangársöndum eða aðstoðaði bændur,
eins og til dæmis við ræktun Skógasands og
mela víðs vegar um landið. Aðstoð Sand
græðslunnar í Austur- Skaftafellssýslu á sjötta
og sjöunda áratugnum til að rækta tún á sönd
unum gjörbreytti búskaparháttum og afkomu
bænda í því héraði. Allt þetta starf hafði mikið
gildi því nú gátu bændur sem áttu slíkt land
gengið ótrauðir að verki án kvíða eða vantrúar
þar sem búið var að sýna fram á að engan jarð
veg var eins hagkvæmt að rækta og sanda og
mela. Af fenginni reynslu sáðmanna Sand
græðslunnar mátti með hagsýni rækta hekt
arann á örfoka landi fyrir 2–3 þúsund krónur á
verðgildi peninga árið 1957 en það kostaði 6–8
þúsund ef mólendi eða mýrarlendi var ræktað.

Fyrstu árin voru þó sandatúnin áburðarfrekari
en þau kól sjaldan.
Á hálfrar aldar afmæli sandgræðslu á
Íslandi árið 1957 skrifaði Páll Sveinsson:
Þörfin fyrir sandgræðslu hefur verið og er
enn þá svo mikil á voru landi, að e.t.v. hefur
verið ráðist í of stór viðfangsefni fyrir það
fé, sem til sandgræðslunnar hefur verið
lagt. Það hefur valdið kyrrstöðu á ýmsum
hinum eldri sandgræðslusvæðum. Þessi
þróun hefur haft í för með sér kostnaðar
samt viðhald elstu girðinganna, sem eru
sumar hverjar að mestu grónar, en þó ekki
svo, að tímabært hafi þótt að afhenda þær
eða taka upp. Í þessum efnum stöndum
við eftir þrotlaust fimmtíu ára starf ekki
á neinum tímamótum, við verðum að
friða og græða upp mörg og stór svæði
til viðbótar víðs vegar um landið. Þessar
víðáttumiklu auðnir eru mörg hundruð
þúsund hektarar. Það sem næst er mest
aðkallandi eru: Steinsmýrarsandur í Með
allandi, Sigríðarstaðasandur í VesturHúnavatnssýslu, þrjú til fjögur svæði á
Mývatnsöræfum, sandsvæði á Gríms
stöðum á Fjöllum, mörg svæði í Austurog Vestur-Skaftafellssýslum.22
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Að þessum verkefnum, sem Páll nefndi í grein
sinni, var unnið á næstu árum. Sigríðarstaða
sandur var girtur og ræktaður árið 1958,
Steinsmýri 1959, sex girðingar voru settar upp
í Suður-Þingeyjarsýslu á árunum 1956–1965
og fimm girðingar í Vestur-Skaftafellssýslu
þar sem þær voru flestar en allar litlar. Stærstu
girðingarnar á árunum 1957–1965 voru Þeista
reykjagirðing í Suður-Þingeyjarsýslu og girð
ing á Haukadalsheiði í Árnessýslu.23 Á þessum
árum var mikil áhersla lögð á að sá melfræi í
Landeyjasand og á Þeistareykjum.
Á árunum 1947–1965 voru girt jafn stór
svæði og girt voru á 40 fyrstu árum landgræðsl
unnar. Auknar fjárveitingar og fljótvirkari og
hagkvæmari aðferðir við sáningu og uppsetn
ingu skjólgirðinga gerðu þetta mögulegt. Svo
var komið árið 1965 að sandgræðslustöðvar
voru í ellefu sýslum landsins: Gullbringusýslu,
Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Vestur-Skafta
fellssýslu, Suður-Þingeyjarsýslu, Norður-Þing
eyjarsýslu, Vestur-Húnavatnssýslu, NorðurÍsafjarðarsýslu, Vestur-Ísafjarðarsýslu, Barða
strandarsýslu og Mýrasýslu.24

Upphaf landgræðsluflugs
Fljótlega gerðu stórhuga menn, bæði þeir sem
störfuðu við sandgræðslu og aðrir sem utan
hennar stóðu en sýndu henni áhuga, sér grein
fyrir því að mögulegt væri að nota flugvélar
til að sá áburði og fræi á svæðum sem erfitt
var að ná til með hefðbundin tæki, til dæmis
uppi á heiðum og á stöðum sem þaktir voru
hraunum. Einn þessara manna var Agnar
Kofoed-Hansen flugmálastjóri. Árið 1953
skrifaði hann grein í Morgunblaðið þar sem
hann sagði frá landgræðslustarfi í Nýja-Sjá
landi og lýsti hvernig flugvélar hefðu verið
notaðar þar síðustu fimm árin við að dreifa
áburði og fræi í stórum stíl. Lagði hann til að
íslensk stjórnvöld könnuðu hvort ekki mætti
gera slíkt hið sama hér heima.25
Í kjölfar greinarinnar urðu allnokkrar
umræður um notkun flugvéla til landgræðslu.
Meðal annars kom Runólfur Sveinsson inn á
þennan möguleika þegar unnið var að því að fá
sérfræðing á vegum FAO til að koma til lands
ins til að aðstoða Íslendinga við landgræðslu.
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Einnig tók Björn Pálsson flugmaður til máls
um þennan möguleika í grein sem birtist í 50
ára afmælisriti sem Sandgræðsla Íslands gaf út
árið 1958. Þar segir hann:
Um árabil hafa framsýnir dugnaðar
menn starfað að sandgræðslu og skóg
rækt og þegar lokið merkilegu verki og
sannað okkur, að þetta er það sem koma
skal. En við verðum að stórauka starf
semi þessa, því að við þurfum að skila
landinu aftur árlega nokkru af því, sem
tapast hefur í auðn á liðnum tíma.
Á láglendinu verður auðveldlega
komið við stórvirkum landbúnaðar
vélum, og þar er sjálfsagt að nota þær.
En upp um heiðar og afrétti, og þar sem
illt er yfirferðar, verðum við að taka
flugvélina í þjónustu okkar, eins og þær
þjóðir aðrar, er tileinkað hafa sér nýjustu
tækni.
Í Nýja-Sjálandi og í Bandaríkjunum
eru nú flognir mörg hundruð þúsund
flugtímar á ári við áburðardreifingu,
sáningu og úðun skordýraeiturs. Ég er
ekki í nokkrum vafa um, að þetta eigum
við Íslendingar líka að gera. Við þurfum
að eignast flugvél til að dreifa áburði og
fræi upp um heiðar og afrétti og úða
eitri yfir skógana, þegar maðkur herjar
á lim þeirra.26
Í sama riti, Sandgræðslunni, er grein eftir Pál
Sveinsson sandgræðslustjóra þar sem hann
upplýsir að þá, á 50 ára starfsafmæli sand
græðslunnar, sé í undirbúningi að kaupa
flugvél sem nota skuli til áburðardreifingar
á afréttarlönd, enda megi fullyrða að svo
umfangsmikið starf sé ekki hugsanlegt án
flugvélar. Segir Páll að meðal flestra menn
ingar- og landbúnaðarþjóða heims sé dreifing
áburðar með flugvélum mjög algeng aðferð,
ekki aðeins á víðlend afréttarlönd, heldur
einnig á akra. Þetta sé það sem koma skuli og
því fyrr því betra.27
Margir einstaklingar sýndu þessu máli
áhuga og á vegum ríkisins var skipuð nefnd
til að fjalla um það. Niðurstaða hennar var sú
að of dýrt yrði að kaupa flugvél. Um líkt leyti

Upphaf landgræðsluflugs

kynnti Karl Eiríksson, forstöðumaður flugskól
ans Þyts, sér áburðardreifingu með flugvélum
bæði í Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi. Hann
bað landbúnaðarráðuneyti Nýsjálendinga
um upplýsingar um tilhögun áburðardreif
ingarinnar þar í landi. Hann fékk svör um
hæl og á þeim byggði hann umsókn um inn
flutningsleyfi fyrir áburðarflugvél til Íslands.
Treglega gekk að fá gjaldeyrisleyfi og svo fór
að Hannes Kjartansson, konsúll Íslands í New
York og síðar sendiherra, bauðst til að greiða
vélina í dollurum. Flugskólinn Þytur lagði
fram sömu upphæð í íslenskri mynt. Vélin var
keypt og Loftleiðir hf. fluttu hana til landsins
án greiðslu fyrir velvilja Alfreðs Elíassonar for
stjóra félagsins. Fleiri sýndu málinu áhuga því
Agnar Kofoed-Hansen flugmálastjóri ákvað að
krefjast ekki aðflutningsskjala fyrir skráningu
vélarinnar og þess vegna má halda því fram að
henni hafi nánast verið smyglað til landsins.
Vorið 1958 var vélin skráð og fékk einkenn
isstafina TF-KAJ. Stóð hún þá loks tilbúin til
flugs á flugvellinum í Reykjavík.28

Flugvélin fór í sitt fyrsta áburðarflug frá
Gunnarsholti laugardaginn 14. júní 1958. Það
var á fimmta tímanum sem hún hóf sig til flugs
með 300 kíló af áburði en meira gat hún ekki
borið. Karl Eiríksson flaug vélinni inn yfir
hæðirnar fyrir ofan Gunnarsholt þar sem var
beitiland frá búinu. Á það dreifði hann áburð
inum og var vélin aðeins 40 sekúndur að dreifa
honum á hvern hektara en hún gat farið yfir tíu
hektara á einni klukkustund. Eftir þetta fyrsta
flug tók Reynir Eiríksson við sem flugmaður og
um sumarið dreifði hann samtals 320 tonnum
af áburði og fræi á 500 hektara lands. Var litið á
þetta flug sem tilraun og á hvern hektara voru
notuð 30 kíló af fræblöndu: ⅓ vallarfoxgras, ⅔
túnvíngull blandað í 100 kíló af þrífosfati og
fjóra poka af Kjarna.29
Um haustið bauð Páll Sveinsson fjárveit
inganefnd Alþingis austur í Gunnarsholt og
sýndi nefndarmönnum staðinn og flugvélina.
Það varð til þess að innflutningsleyfi fékkst
loks fyrir henni en þá var búið að nota hana
allt sumarið!

Fyrsta landgræðsluflug
vélin, TF-KAJ, hlaðin
árið 1958 á sandinum
norður af Ásbyrgi. Þór
arinn Jóhannesson land
græðsluvörður í Krossdal
á „dunknum“ sem fylgdi
honum lengi, Jón Stefáns
son og Sveinn Þórarinsson
núverandi landgræðslu
vörður á dráttarvélinni.
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Landgræðsluflug hafði
mikla þýðingu fyrir land
græðslustarfið í landinu.

flugið og lagði til flugmenn en Sandgræðsla
Íslands greiddi kostnaðinn.
Þáttaskil urðu í áburðarfluginu árið 1962
þegar Ingólfur Jónsson landbúnaðarráðherra
heimilaði Sandgræðslunni að kaupa TF-KAZ
og TF-KAJ af Karli Eiríkssyni sem þá hafði
átt vélarnar í eitt ár og rekið áburðarflugið í
eigin nafni. Sandgræðslan réð Pál Halldórsson
sem flugmann og vélarnar báðar voru notaðar
til ársins 1966 en þá brotlenti TF-KAJ og hin
vélin var ekki í flughæfu ástandi.30 Þurfti þá
að kaupa nýja flugvél og verður sú saga sögð
í næsta kafla.

Gunnarsholt verður stórbýli

Þótt strax væri hafist handa um endurreisn

Jarðvegsrof vestan Kálfa
dala, suðaustan við Kleifar
vatn. Sveifluháls ber yfir.
Miðdegishnjúkur til hægri.
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Vorið 1959 skemmdist TF-KAJ verulega
og varð ónothæf um tíma. Keypti þá flugskólinn Þytur aðra samskonar flugvél sem kom til
landsins 25. júní. Hún var skráð TF-KAZ og á
henni var áburðardreifingunni fram haldið um
sumarið. Það var flugskólinn Þytur sem sá um

Gunnarsholts eftir kaupin árið 1926, og þar
vel búið næstu tvo áratugina meðan jörðin
var leigð, var það þó fyrst eftir að Runólfur
Sveinsson varð yfirmaður Sandgræðslunnar
að jörðin varð stórbýli. Hann hélt áfram starfi
fyrirrennara síns og stórjók alla ræktun á
eyðisvæðunum í nágrenni jarðarinnar. Jafnframt vildi hann sýna að búskapur og landgræðsla gætu vel farið saman ef rétt væri að
málum staðið. Hann byrjaði því að þreifa sig
áfram með nautgriparækt árið 1948. Í fyrstu
var um mjólkurframleiðslu að ræða en fljót-
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lega var henni hætt og holdanautabúskapur
tekinn upp í staðinn. Runólfur safnaði saman
holdanautgripum víðs vegar að, meðal ann
ars frá Hvanneyri, og byrjaði að framrækta
þá og kynbæta. Voru fyrstu tvær kýrnar
Galloway að hálfu og hin að fjórðungi. Þessu
starfi hélt Páll bróðir hans áfram eftir að hann
varð sandgræðslustjóri og hann kom líka á fót
stóru sauðfjárbúi. Umsvif búrekstrarins juk
ust jafnt og þétt upp úr 1960 jafnhliða auk
inni ræktun sandanna og Gunnarsholt varð
um tíma mesta stórbýli landsins. Holdanautin
gengu á nýgræðslunni fyrir ofan Brekknaheiði
og nýttu fóður túnanna. Þar var flugvél látin
græða upp vikurgárana, nýjar skákir ár frá ári,
og fénu beitt á þær jafnóðum og þær grænk
uðu. Þegar búskapur stóð með mestum blóma
á sjöunda áratugnum voru í Gunnarsholti
1.578 ær og 600 holdanaut og þótti búskap
urinn á allan hátt til fyrirmyndar enda varð féð
vænt og Páli umhugað um ræktun þess sem
annarra gripa. Nautin voru látin ganga úti allt
árið en áttu athvarf í hjarðfjósi og fátt þurfti
fyrir þeim að hafa annað en að gefa þeim þar
á vetrum. Voru gripirnir felldir tveggja vetra
og var fallþungi þeirra oftast tæp 200 kíló. Páll
sýndi fram á að unnt var að komast af með
miklu minni vinnu við féð en þá tíðkaðist.
Hann réð Jónas Jónsson, síðar bónda í Kálf
holti, sem fjármann. Jónas hirti þarna þúsund
fjár, vigtaði allt og færði í ærbækur af mesta
myndarskap.
Um og eftir 1960 hratt Páll af stað umfangs
mikilli skjólbeltarækt sem setti með tímanum
mikinn og fallegan svip á staðinn. Gunnars
holtsbúið varð svo sannarlega stórbýli í hans
tíð og árið 1967 reisti Páll nýjan embættisbú
stað á jörðinni og bjó þar með fjölskyldu sinni.
Það hafði mikla þýðingu fyrir landgræðslu
starfið að í Gunnarsholti var hægt að sýna allt
í senn, árangur af vörn og síðan sókn gegn
ógnandi eyðingaröflunum, stórfellda ræktun
þar sem áður voru auðir sandar og blómlegan
búskap.31 Gunnarsholt var staður sem sannaði
svo að ekki varð um villst hvers virði sand
græðslustarfið var. Hægt hefði verið að end
urreisa bæjarhúsin á þeim stað þar sem þau
voru áður fyrr. Það var þó ekki gert en nýbýli
reist á Hróarslæk, Kornbrekkum og Akurhóli.

Páll minntist oft sögunnar sem sögð var af
síðasta bóndanum í Gunnarsholti sem undir
lokin fékk aðeins heyskap í hálfan kýrmeis.
Þessa „þjóðsögu“ og ýmsar fleiri notaði hann
gjarnan þegar gestir komu í Gunnarsholt og
hann sýndi þeim stoltur grænar lendur sem
hvergi sá út yfir. Hann gat undir lokin nefnt

Runólfur Sveinsson flutti í
Gunnarsholt árið 1947 og
gerði höfuðstöðvar Sand
græðslunnar að stórbýli.
Landgræðsluflug hófst
þaðan árið 1958 að til
stuðlan Páls Sveinssonar.

Runólfur Sveinsson kom
upp stórbúi í Gunnarsholti
með á þriðja hundrað
holdanautgripum.

Óárennilegur tuddi í
Gunnarsholti.
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Páll Sveinsson

Páll

Sveinsson var fæddur 28.
október 1919 að Ásum í Skaft
ártungu, sonur hjónanna Sveins
Sveinssonar frá Ásum og Jóhönnu
Margrétar Sigurðardóttur frá
Breiðabólstað á Síðu. Þau fluttu að
Fossi í Mýrdal árið 1923. Páll var í
farskóla í Mýrdal og fór síðan í
gagnfræðaskóla að Reykholti í
Borgarfirði. Þaðan lá leiðin á Bændaskólann á Hólum
þar sem hann lauk búfræðiprófi vorið 1941.
Páll byrjaði að starfa með Gunnlaugi Kristmundssyni
sandgræðslustjóra vorið 1941 og var aðstoðarmaður hans
til ársins 1943 er hann fór til Bandaríkjanna til háskóla
náms. Þar starfaði hann fyrst hjá Landgræðslustofnun
Bandaríkjanna 1943–1944 en var síðan í tvö ár við nám
í búnaðarháskóla í Minnesota en lauk framhaldsnámi
sínu með kandídatsprófi frá Búnaðarháskólanum í Utah
árið 1948 með beitarstjórnun og meðferð beitilanda sem
aðalsvið (Bachelor of Science in Range Management.)
Var hann fyrsti Íslendingurinn til að ljúka háskólanámi
sem beinlínis lýtur að landnýtingu og beitarstjórn.
Eftir heimkomuna tók Páll strax aftur til starfa sem
aðstoðarmaður Runólfs hjá Sandgræðslu Íslands.
Hann kom heim frá Bandaríkjunum með ýmsar gras
tegundir sem voru reyndar við uppgræðslu í Gunnars
holti og þar fóru fram rannsóknir á þeim og mismun
andi stofnum af melgresi í samvinnu við Búnaðardeild
Atvinnudeildar Háskólans.

Eftir að Runólfur Sveinsson, eldri bróðir Páls, var skip
aður sandgræðslustjóri árið 1947 urðu þeir frumkvöðlar
margra nýjunga í uppgræðslu og landbúnaði. Í Gunn
arsholti tengdu þeir saman búskap og landgræðslu með
því að rækta holdanaut sem gengu á nýgræðslunni og
nýttu fóður túnanna. Við fráfall Runólfs árið 1954 var
Páll skipaður sandgræðslustjóri. Hann hóf notkun flug
véla við landgræðslu árið 1958 og stundaði stórfellda
kornrækt í Gunnarsholti um og eftir 1960. Hann var
mikill málafylgjumaður og lét best að tala fyrir hug
sjónum sínum og áhugamálum og beitti því meira en
að skrifa langar skýrslur eða greinar. Hann var málsnjall
og flutti ræður sínar sterkum rómi og af heitum sann
færingarkrafti. Hann var í essinu sínu þegar hann gat
sýnt gestum og gangandi árangur starfanna á staðnum.
Þá fléttaði hann saman lýsingu á lögmálum gróðurs og
eyðingarafla við sögu lands og þjóðar og skýrði hvernig
hægt væri að beita tækni og hugviti til að snúa vörn í
sókn.
Með nýjum lögum um landgræðslu var Páll skip
aður landgræðslustjóri árið 1965. Hann kvæntist ekki
en eignaðist son með Margréti Guðmundsdóttur. Með
sambýliskonu sinni, Guðmundu Davíðsdóttur, eign
aðist hann tvo syni. Páll Sveinsson féll frá langt fyrir
aldur fram 14. júlí 1972. Hann var þá á fimmtugasta og
þriðja aldursári. Ættingjar, samstarfsmenn og vinir Páls
reistu honum minnismerki í Gunnarsholti árið 1973.
Það stendur í trjáskrúðgarðinum í Gunnarsholti ásamt
styttum af fyrirrennurum hans, Gunnlaugi og Runólfi.32

það til samanburðar að heyskapur í Gunnars
holti teldist í þúsundum hestburða, 18–20 þús
und hestburðir voru oft heyjaðir í hans tíð. Þar
var því heyforðabúr fyrir ýmsa þá bændur sem
komust í heyþurrð.
Árið 1961 var farið af stað með kornrækt
í Gunnarsholti og Páll Sveinsson hafði mik
inn áhuga á henni. Hann var ekkert að fara
út í neina smátilraun heldur lagði 200 hekt
ara undir á árunum 1961–1963. Svo tók við
kuldaskeið og þá var kornræktinni sjálfhætt.
Á árunum 1963–1964 var stofnað fyrirtækið
Fóður- og fræframleiðslan í Gunnarsholti,
einkum til framleiðslu á graskögglum en
einnig á fræi. Um tíma var mikill gangur á
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verksmiðjunni en síðast voru framleiddir
graskögglar þar árið 1986 en af fræframleiðslu
varð aldrei.
Í Gunnarsholti voru haldnar bæði kúasýn
ingar og sauðfjársýningar og það var oft gest
kvæmt á staðnum. Löngum var fastur liður í
kynnisferðum innlendra sem erlendra gesta
að heimsækja Gunnarsholt. Þar var ætíð margt
að sjá og mörgum nýjungum hægt að kynnast.
Forsvarsmenn landbúnaðarins sýndu staðinn
erlendum gestum sínum með nokkru stolti
og fræddu þá um hvað þar var verið að gera.
Þetta kemur glöggt fram í eftirfarandi kafla
úr minningargrein sem Halldór Pálsson bún
aðarmálastjóri skrifaði að Páli látnum:
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Máltækið segir: „Glöggt er gests augað“.
Þess varð ég oft var, er ég kom með
erlenda búvísindamenn að Gunnarsholti.
Sumarið 1960 var dr. C. P. McMeekan
frá Nýja-Sjálandi, einn af stórbrotnustu
landbúnaðarfrömuðum heimsins, gestur
Búnaðarfélags Íslands hér á landi. Ég,
ásamt nokkrum öðrum starfsmönnum
landbúnaðarins, fórum með honum að
Gunnarsholti. Ég gleymi aldrei hrifningu
þessa víðförla búvísindamanns, er hann sá
hina stóru hjörð í Gunnarsholti úða í sig
grængresinu, sem óx upp úr uppblásnum
hraunum og svörtum sandi. Fjöldi ánna
var með tvílembingum, féð rígvænt og
sællegir nautgripir á víð og dreif um
hagana, en heima við slegin tún og hálf
vaxnir grænfóðurakrar, sem ætlaðir voru
til haustbeitar fyrir sláturfénað og til vot
heysgerðar. McMeekan taldi þetta glæsi
legt afrek og eitt táknrænasta dæmi um
mikilvægi samvirkra áhrifa jarðargróð
urs og búfjárbeitar, sem hann hafði séð.
Hann dáðist að því, hvernig búféð þétti
hinn gljúpa jarðveg með klaufum sínum

Gunnlaugsskógur vestan
Gunnarsholts á Rang
árvöllum. Fyrsta fræinu
sem skógurinn óx upp af
var sáð árið 1938. Með
sáningu má á einfaldan
og ódýran hátt koma upp
birkiskógi ef spírunar- og
vaxtarskilyrði eru hentug.

Sannarlega er þörf fyrir
sáðmenn sandanna á
þessum stað.
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og breytti grösum í lífrænan áburð jarð
vegi og gróðri til góðs. Ég minnist einnig
skosks búnaðarráðunautar, sem var hér
á landi að kynna sér fjárhús og fjárhirð
ingu. Hafði hann víða séð vönduð hús og
vel fóðrað fé, er hann kom að Gunnars
holti, en þar var hann hrifnastur af hinni
stóru og vel öldu hjörð og ódýru fjárhús
unum.33

Melgresisbrúskur í
Hvannalindum.
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Heimsóknir í Gunnarsholt höfðu ekki síður
áhrif á innlenda gesti. Yngri sem eldri, trúlitlir
sem traustir áhugamenn um gróðurvernd og
hvers konar ræktun efldust af áhuga fyrir mál
efninu við það að sjá og heyra verkin tala.
Þegar kom að framleiðslutakmörkunum
í íslenskum sauðfjárbúskap skipaði land
búnaðarráðherra svo fyrir að dregið yrði úr
búskapnum í Gunnarsholti. Öllum þótti það
ákaflega sárt vegna þess að það mátti svo margt
af honum læra. Þá keypti Páll allmikinn stofn
af hrossum og hóf ræktun þeirra til að nýta
grasið. Það má fullyrða að dugnaður Páls, og
Runólfs áður, við búskap og metnaður þeirra

fyrir hönd staðarins varð til þess að Sand
græðsla Íslands fékk í Gunnarsholti svo fastan
samastað að engum fannst að hún ætti annars
staðar að vera. Það breyttist ekki þótt stofn
unin skipti um nafn á sjöunda áratugnum og
nefndist Landgræðsla ríkisins.

Sáðmenn í fremstu víglínu

Með árunum viðurkenndi ríkisvaldið mik

ilvægi sandgræðslu og gróðurverndar með því
að auka fjárframlög til Sandgræðslu Íslands tölu
vert. Á myndriti 2 eru fjárveitingar til hennar á
árunum 1947–1965 sýndar. Þar sést að á tíma
bilinu hækkaði árleg fjárveiting úr 18 milljónum
króna árið 1947 í 75 milljónir árið 1965 og er þá
átt við verðgildi peninga árið 2006. Fyrstu árin
hækkuðu árlegar fjárveitingar lítið, drógust
raunar saman á árunum 1950–1951 í 16 millj
ónir króna, en frá árinu 1953 hækkuðu fjárveit
ingarnar ár frá ári og umsvif Sandgræðslunnar
jukust að sama skapi. Þó minnkuðu framlögin
á árunum 1960–1961 en hækkuðu töluvert eftir
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Myndrit 2
Fjárveitingar til Sandgræðslu Íslands 1947–1965
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Heimild: Alþingistíðindi A 1958, 477. Árin 1959–1963 eru samkvæmt Alþingistíðindum hvers árs. Athugasemd: Upphæðir hvers
árs eru færðar til verðlags ársins 2006 með vísitölu neysluverðs
frá Hagstofu Íslands.

það. Samt sem áður þótti þeim sem í eldlínunni
stóðu og vissu hvað uppblásturinn var mikill
og skaðvænlegur framlögin lítil og allt of hægt
miða í baráttunni.
Starfsemi Sandgræðslu Íslands á tíma
bilinu 1947–1965 var með þeim hætti að í höf
uðstöðvunum í Gunnarsholti störfuðu sand
græðslustjóri og bústjóri en fyrir utan þá voru
einn til þrír umsjónarmenn í hverri sýslu þar
sem landgræðslugirðingar voru. Samkvæmt
lögum um sandgræðslu frá árinu 1941 voru
þeir nefndir sandgræðsluverðir. Þeir voru allir
í hlutastarfi. Eftirtaldir menn voru í þjónustu
stofnunarinnar sem sandgræðsluverðir um
miðjan sjötta áratuginn.
1. Sigurmundur Guðjónsson, Eyrarbakka.
Umsjónarsvæði: Milli Þjórsár og Ölfusár.
2. Árni Árnason, Stóra-Klofa. Umsjónar
svæði: Landsveit.
3. Björn Sveinsson, Langholti. Umsjónar
svæði: Meðalland.
4. Brynjólfur Oddsson, Þykkvabæjarklaustri.
Umsjónarsvæði: Álftaver.
5. Guðlaugur Jónsson, Vík. Umsjónarsvæði:
Mýrdalur.
6. Ísleifur Erlingsson, Ytri-Sólheimum. Um
sjónarsvæði: Sólheimasandur.
7. Árni Jónasson, Skógum. Umsjónarsvæði:
Skógasandur.
8. Erlendur Árnason, Skíðbakka. Umsjónar
svæði: Austur-Landeyjar.
9. Stefán Guðmundsson, Eystri-Hóli. Um
sjónarsvæði: Vestur-Landeyjar.
10. Sigurbjartur Guðjónsson, Hávarðarkoti.
Umsjónarsvæði: Þykkvibær.

11. Helgi Jóhannsson, Núpum. Umsjónar
svæði: Þorlákshöfn.
12. Eyþór Þórðarson, Torfabæ í Selvogi. Um
sjónarsvæði: Selvogur.
13. Elimar Helgason, Hvammi, Holtum. Um
sjónarsvæði: Kambsheiði.
14. Hinrik Ívarsson, Merkinesi. Umsjónar
svæði: Hafnir.
15. Snæbjörn Thoroddsen, Kvígindisdal. Um
sjónarsvæði: Rauðasandshreppur.
16. Jón Fr. Jónsson, Þórustöðum. Umsjónar
svæði: Önundarfjörður.
17. Einar Guðfinnsson, Bolungarvík.
Umsjónarsvæði: Bolungarvík.
18. Hallgrímur Sigfússon, Vogum, Mývatns
sveit. Umsjónarsvæði: Dimmuborgir.
19. Valtýr Guðmundsson, Sandi. Umsjónar
svæði: Aðaldalur.
20. Pétur Jónsson, Árhvammi. Umsjónar
svæði: Hólasandur.
21. Þórarinn Jóhannesson, Krossdal.
Umsjónarsvæði: Norður-Þingeyjarsýsla.
Af þessum köppum er Jón Fr. Jónsson
einn eftir sem annast enn sandgræðslusvæði

Hálfrar aldar afmælis sandgræðslunnar minnst

Um mitt ár 1957 var skipuð nefnd til þess að endurskoða lögin

um sandgræðslu. Árni G. Eylands var einn nefndarmanna. Hann
kom fram með þá hugmynd á fundi að gefið yrði út minningarrit
um 50 ára starf Sandgræðslu Íslands. Hugmynd hans var vel tekið
og Arnór Sigurjónsson sagnfræðingur og mikill áhugamaður um
landgræðslu var fenginn til að ritstýra verkinu í samvinnu við aðra
nefndarmenn, aðallega Steingrím Steinþórsson. Lagt var upp með
það að ritið yrði eins konar greinargerð með tillögum nefndarinnar
um nýja löggjöf. Fengnir voru nokkuð margir menn með sérþekk
ingu á sandgræðslu og landvernd til að skrifa í ritið og kom það út
árið 1958: Sandgræðslan. Minnst 50 ára starfs Sandgræðslu Íslands.
Útgefendur voru Búnaðarfélag Íslands og Sandgræðsla Íslands.
Þeir voru 13 höfundarnir sem rituðu greinar og ritgerðir í ritið
en einnig birtist þar efni án höfundarnafns. Öll er bókin fræðandi
og hún var á sínum tíma merkasta ritsafn sem gefið hafði verið út
hér á landi um gróðursögu og sandgræðslu í landinu. Sem dæmi
má nefna ritgerð Gunnlaugs Kristmundssonar sandgræðslustjóra:
„Upphaf skipulagsbundinnar sandgræðslu“ en hún er ómetanleg
heimild um landgræðslustarfið á tímabilinu 1907–1947.34
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Friðun á Leiðvelli í Meðal
landi árið 1945 skilaði
fljótt miklum árangri.
Myndin er tekin árið 1956.

í Önundarfirði. Árið 1956 voru gerðar þær
skipulagsbreytingar að þrír af sandgræðslu
mönnunum voru skipaðir sandgræðsluverðir
yfir stærri svæði. Þórarinn Jóhannesson í
Krossdal var gerður aðalumsjónarmaður fyrir
hönd sandgræðslustjóra um allt Norðurland,
Erlendur Árnason á Skíðbakka var settur yfir
Austur- og Vestur-Landeyjar og Guðlaugur
Jónsson var gerður sandgræðsluvörður í
Vestur-Skaftafellssýslu. Vonir stóðu til að þessar
ráðstafanir yrðu til bóta einkum vegna þess að
þessir menn voru betur búnir ýmsum tækjum
frá Sandgræðslunni en aðrir og áttu þess vegna
auðveldara með að framkvæma verkin á þeim
tíma ársins þegar best var að framkvæma þau.
Sandgræðsluverðirnir, sem voru um leið verk
stjórar hver á sínu sandgræðslusvæði, réðu til
sín verkamenn til að vinna þau verk sem vinna
átti á hverju sumri. Þeir önnuðust skýrslugerð
og greiddu verkafólki kaup. Með lögum um
landgræðslu árið 1965, sem frá verður greint
í næsta kafla, nefndust þessir umsjónarmenn
landgræðsluverðir og þeim fjölgaði nokkuð.35

Söngur melsins
Ég reisi bú þar sem blásin jörð
er barin langviðrum ströngum
og eflist stöðugt við átök hörð
þótt ólmist sandurinn löngum
við húsdyr mínar og hamist að mér.
Af honum aldrei ég griða bað mér.
:,:En bíð í ró.:,:
Ég róa úfinn og æstan sand
og undir vilja minn beygi.
Og yfir dauðablakkt auðnarland
svo arma mína ég teygi.
Ég bý mig undir er bú mitt stækkar
að bjóða gestum. Og sífellt hækkar
:,:minn græni bær.:,:
Er gró af elftingu gægist inn
ég gef því skjól til að dafna.
Svo býð ég velkominn vingulinn
því vinum að mér ég safna.
En þegar gestunum glæðist kraftur
ég gef þeim land mitt og flyt mig aftur
:,:á blásna jörð.:,:
   Höfundur: Ragnar Böðvarsson
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5. kafli

Grunnurinn treystur

Gróður var enn ekki búinn
að ná sér á strik víða
sunnan Gunnarsholts árið
1956. Þríhyrningur sést
inn til landsins.

Eiga bændur
að kosta landgræðsluna?

Hinn 24. júlí 1957 skipaði Hermann Jónas

Deilur um skatt á búfé
komu í veg fyrir að frum
varp til laga um land
græðslu yrði lagt fram á
Alþingi árið 1958.

100

son landbúnaðarráðherra fimm manna nefnd
til þess að endurskoða lögin um sandgræðslu.
Í skipunarbréfinu fengu nefndarmenn það
vegarnesti að þeir ættu að leitast við að sam
ræma lögin nútíma sandgræðslu og athuga
möguleika á að auka starfsemi Sandgræðslu
Íslands. Í nefndinni sátu Björn Kristjánsson
fyrrverandi alþingismaður, formaður, Árni
G. Eylands stjórnarráðsfulltrúi, Arnór Sigur

jónsson fulltrúi, Steingrímur Steinþórsson
búnaðarmálastjóri og Páll Sveinsson sand
græðslustjóri. Nefndarmenn tóku verkefni sitt
alvarlega og ákváðu að ferðast um uppblást
urssvæði og sandgræðslusvæði landsins og sjá
með eigin augum hvað Sandgræðslan hafði
verið að gera á liðnum árum. Á tímabilinu
16. ágúst til 17. september fór nefndin í fjórar
ferðir: Um Rangársanda, um Norðurland,
einkum Þingeyjarsýslur, inn á Haukadalsheiði
og loks um Suðurland og allt austur í VesturSkaftafellssýslu. „Í þessum ferðum bar margt
fyrir augu, og mun sumt af því verða harla
minnisstætt þeim, sem ekki höfðu séð það
áður“ skrá nefndarmenn í greinargerð – og
bæta við: „Á sumum stöðum gat að líta kol
svarta sanda, þar sem áður voru fegurstu gróð
urlendur. Annars staðar hafði Sandgræðslunni
hins vegar tekist að stöðva algerlega uppblást
urinn og hjálpa náttúrunni til að klæða stór
svæði þroskamiklum nytjagróðri, þar sem
fyrir nokkrum árum var örfoka land.“1
Engum blöðum er um það að fletta að
nefndarmenn sannfærðust allir um það af því
sem þeir sáu á ferðum sínum að Sandgræðsla
Íslands hefði unnið gott starf og að mikið væri
hægt að gera til að græða upp land ef fjármagn
væri fyrir hendi og vilji til framkvæmda. Svo

Eiga bændur að kosta landgræðsuna?

Nefnd um endurskoðun
laga um sandgræðslu
ferðaðist um uppblásturssvæði landsins. Víða sáu
nefndarmenn uppblástur
eins og hér sést í nágrenni
Villingafjalls í Skútustaðahreppi.

hugfangnir urðu þeir af þessu verkefni sínu
að þeir beittu sér fyrir útgáfu bókar um sögu
sandgræðslu í landinu frá upphafi, Sandgræðslan, sem gefin var úr árið 1958. Létu þeir
þess getið í frumvarpinu sem þeir sömdu að
hún væri greinargerð með því, sönnun þess að
landsmenn þyrftu góða og bitastæða löggjöf til
að auðvelda starfið í framtíðinni.2
Nefndin skilaði frumvarpi til nýrra sandgræðslulaga í mars 1958: Frumvarp til laga um
heftingu sandfoks og græðslu lands. Það skiptist í sjö kafla. Var sá fyrsti um „markmið og
stjórn Sandgræðslu Íslands“, annar kafli um
„heftingu sandfoks og græðslu lands“, þriðji
kafli um „græðslu lands til beitar“, fjórði kafli
um „athugun og eftirlit á afréttum“, fimmti
kafli um „tilraunastarfsemi og rannsóknir“,
sjötti kafli um „öflun fjár til sandgræðslu“ og
sá sjöundi um „ýmis ákvæði“. Eins og sjá má á
þessum kaflaheitum var um margvíslegar nýjungar að ræða í frumvarpinu, til dæmis átti
að hafa eftirlit með fjölda búfjár á afréttum og
hefja markvissar rannsóknir á uppblæstri og
nýjum leiðum til uppgræðslu. Loks átti Sandgræðslan að fá stóraukið rekstrarfé, allt að
10,5 milljónum króna á ári. Átti megnið af því
fjármagni að koma úr ríkissjóði eins og verið
hafði en nú var líka gert ráð fyrir skatti á búfé,

innfluttan fóðurbæti og tóbak. Voru álögurnar
á bændastéttina áætlaðar nema um fjórum
milljónum króna á ári. Áttu þeir að greiða eina
krónu af hverri kind og tíu krónur af nautgrip
og hrossi.
Landbúnaðarráðherra lagði frumvarpið
fyrir Búnaðarþing sem mælti með því en
lagði þó til nokkrar breytingar, til dæmis vildi
þingið fella niður skattlagninguna á bændur.
Vegna ágreinings um fjármögnun dróst að
ráðherra legði frumvarpið fram á Alþingi og
því lagði Steingrímur Steinþórsson það sjálfur
fram haustið 1958 en hann var þá alþingismaður. Það var tekið til fyrstu umræðu 16.
febrúar 1959 og Steingrímur fylgdi því úr hlaði
með langri ræðu þar sem hann gerði grein
fyrir árangursríku starfi Sandgræðslu Íslands
og starfi laganefndarinnar. Lagði hann á það
áherslu að í frumvarpinu væru margar nýjungar, til dæmis ætti að koma í veg fyrir ofbeit
á afréttum og verja þremur milljónum króna
til að auka þar gróður á árunum 1959–1968,
umfram árlegra fjárveitinga til Sandgræðslunnar. Þá væri í frumvarpinu gert ráð fyrir því
að ríkið aflaði tekna til landgræðslu með sérstöku gjaldi á búfé.3
Aðeins einn þingmaður tók til máls,
Eysteinn Jónsson. Hann tók frumvarpinu vel

Björn Kristjánsson fyrrverandi alþingismaður
var formaður nefndar sem
falið var að semja ný lög
um landgræðslu árið 1957.

Björn Fr. Björnsson
alþingismaður.
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Gísli Guðmundsson
alþingismaður.

en mælti gegn skattheimtunni á búféð. Málinu
var vísað til landbúnaðarnefndar neðri deildar
og þar dagaði það uppi. Það var fyrst og fremst
skatturinn á búféð og fóðurbætinn sem menn
deildu um og það var einmitt hans vegna sem
landbúnaðarráðherra hafði ekki lagt frum
varpið fram. Landbúnaðarnefnd neðri deildar
taldi sig ekki geta stutt frumvarp Steingríms
og samdi því nýtt frumvarp þar sem aðeins
voru lagðar til smávægilegar breytingar á gild
andi lögum. Lagði nefndin það fram í maí í
lok þingsins með þeim ummælum að næsta
þing gæti þá valið á milli þess og hins frum
varpsins. Í nýja frumvarpinu var skatturinn á
búféð felldur niður en tóbaksskattinum haldið
óbreyttum.4

Þóf á þingi

Í desember 1959 lögðu þingmennirnir Björn

Arnór Sigurjónsson vildi
að Sandgræðsla Íslands
yrði nefnd Landgræðsla
Íslands.

Ingólfur Jónsson land
búnaðarráðherra. Hann
sýndi landgræðslu áhuga
og skipaði nefndir til að
semja ný lagafrumvörp
um Sandgræðslu Íslands.
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Fr. Björnsson og Gísli Guðmundsson fram
„Frumvarp til laga um heftingu sandfoks og
græðslu lands“ sem að mestu var óbreytt frum
varp Steingríms Steinþórssonar og nefndar
Hermanns Jónassonar frá síðasta þingi. Enn
var kveðið á um skatt á búfé en nú var hann
lækkaður í hálfa krónu á kind og fimm krónur
á nautgrip og hross. Frumvarpið var tekið til
fyrstu umræðu 2. febrúar 1960. Í framsögu
ræðu Gísla Guðmundssonar kom fram að
útilegumannasögur vísuðu til fyrri gróðurs á
fjöllum og öræfum. Einnig sagði Gísli sögur af
sandstormum ofan af Hólsfjöllum. Hann var
þingmaður Norður-Þingeyinga og þekkti vel
til stormanna og uppblásturs af þeirra völdum.
Hann sagðist hafa upplifað það oftar en einu
sinni að vera staddur í Kelduhverfi þegar allt
var svart af sandroki af Fjöllunum á sama tíma
og sól skein í norðri. Sandgræðsluna yrði að
efla með nýjum lögum. Ingólfur Jónsson land
búnaðarráðherra tók til máls og upplýsti að
gamla sandgræðslunefndin væri aftur tekin til
starfa við að semja frumvarp. Hann fann helst
að skattinum á búfé í því frumvarpi sem var
til umræðu og boðaði að nefndin mundi finna
aðrar fjáröflunarleiðir. Frumvarpi Björns og
Gísla var vísað til nefndar en álit hennar kom
ekki fram.5

Gísli og Björn lögðu frumvarpið aftur
fram á þinginu 1960–1961. Í greinargerð sögðu
þeir að það hefði ekki fengið afgreiðslu í fyrra
vegna þess að upplýst hefði verið að gamla
nefndin væri aftur tekin til við að semja laga
frumvarp. Því hefði hún lokið í febrúar 1960.
Ríkisstjórnin hefði samt enn ekki lagt frum
varpið fyrir Alþingi og því flyttu þeir frumvarp
sitt aftur með þeirri breytingu að bætt væri við
skatti á áfengi. Enn dagaði frumvarpið uppi.6
Sannarlega voru þeir Björn Fr. Björnsson
og Gísli Guðmundsson ekki af baki dottnir því
þeir lögðu frumvarp sitt fram í þriðja sinn árið
1961. Málið fékk nokkuð ítarlega umfjöllun
við fyrstu umræðu en var svo vísað til land
búnaðarnefndar. Í nefndinni náðist ekki sam
komulag. Meirihlutinn vildi fresta málinu en
minnihlutinn lögfesta það. Málið var því ekki
tekið aftur á dagskrá.7
Árið 1962 kom ekki fram neitt land
græðslufrumvarp á Alþingi en árið 1963 fluttu
Gísli Guðmundsson og Björn Fr. Björnsson
frumvarp sitt í fjórða sinn og höfðu þeir þá
fellt niður skattinn á búfé en héldu skattinum
á tóbak og áfengi. Allt fór á sömu leið og áður.
Ári seinna flutti Arnór Sigurjónsson „Frum
varp til laga um gróðurvernd og landgræðslu“
og var það að mestu óbreytt frá fyrri frum
vörpum og því var í raun verið að flytja sama
frumvarpið í fimmta skipti. Markverðasta
breytingin hjá Arnóri var sú að Sandgræðsla
Íslands átti að heita Landgræðsla Íslands eins
og hann hafði lagt til í nefndinni árið 1957 en
þá var sú hugmynd felld. Það nafn þótti hinum
nefndarmönnunum vega um of að Skógrækt
ríkisins. Frumvarp Arnórs var sent til land
búnaðarnefndar efri deildar og hún sendi það
síðan til umsagnar ýmsum stofnunum en fékk
ekki önnur svör en þau að eðlilegast væri að
bíða eftir frumvarpi sem vitað væri að Ingólfur
Jónsson landbúnaðarráðherra mundi leggja
fram í nafni ríkisstjórnar Íslands á þinginu
eftir nokkrar vikur.8

Farsæl lending

E

ins og fram kom á Alþingi árið 1960 var
nefndin, sem samdi lagafrumvarpið á árunum

Farsæl lending

1957–1958, aftur kölluð til starfa af nýrri rík
isstjórn en endurskoðað frumvarp hennar ári
seinna hlaut í engu betri viðtökur en það fyrra.
Í því var gert ráð fyrir að Sandgræðslan fengi
tekjustofn af áfengisgjaldi í stað búfjárskattsins
en það féll líka í grýttan jarðveg. Sumarið 1963
skipaði Ingólfur Jónsson landbúnaðarráðherra
nýja fjögurra manna nefnd til að semja nýtt
frumvarp um Sandgræðslu Íslands. Í henni
áttu sæti Pálmi Einarsson landnámsstjóri,
formaður, Pétur Gunnarsson tilraunastjóri,
Ingvi Þorsteinsson sérfræðingur við Atvinnu
deild Háskóla Íslands og Páll Sveinsson sand
græðslustjóri. Samstaða náðist ekki innan
nefndarinnar um nýtt frumvarp en hún lauk
störfum á fyrri hluta árs 1964. Ráðherra skip
aði þá aðra nefnd 10. júlí sama ár og var hún
undir forsæti Hákonar Bjarnasonar skógrækt
arstjóra. Aðrir nefndarmenn voru Benedikt
Gröndal alþingismaður, Jónas Jónsson sér
fræðingur við búnaðardeild Atvinnudeildar
Háskóla Íslands, Ólafur E. Stefánsson settur
búnaðarmálastjóri og Ragnar Jónsson skrif
stofustjóri. Nefndin hafði eldri frumvörp til
skoðunar en fékk einnig í hendurnar drög að
frumvarpi sem Hákon Bjarnason og Björn Sig
urbjörnsson náttúrufræðingur höfðu samið
árið 1961 að beiðni Ingólfs Jónssonar.9 Þessum
mönnum tókst loks að semja frumvarp sem
meirihluti alþingismanna gat sætt sig við. Í því
kvað við nokkuð annan tón en í gildandi lögum
og það gerði ráð fyrir nýju nafni á Sandgræðslu
Íslands. Hún átti að heita Landgræðsla ríkisins
og fást meðal annars við landgræðslu og gróð
urvernd en ekki bara sandgræðslu. Í frumvarp
inu var ekkert ákvæði um sérstaka tekjustofna
til stofnunarinnar, hún átti einfaldlega að fá fé
til starfsemi sinnar á fjárlögum. Höfðu nefnd
armenn fengið það vegarnesti hjá ráðherra að
sleppa því að finna fjáröflunarleiðir til þess að
koma í veg fyrir deilur og auka þannig líkurnar
á því að til yrði frumvarp sem næði fram að
ganga.
Frumvarp ríkisstjórnarinnar til laga um
landgræðslu var lagt fram á þingi 12. desember
1964 og það kom til fyrstu umræðu fjórum
dögum seinna.10 Ingólfur Jónsson landbún
aðarráðherra mælti fyrir frumvarpinu og sagði
þá meðal annars:

Það er enginn vafi á því, að það hefur
verið gæfa þessara mála, að við stjórn
sandgræðslunnar hafa starfað dugandi
menn, svo sem Gunnlaugur heitinn
Kristmundsson, Runólfur heitinn Sveins
son og núverandi sandgræðslustjóri, Páll
Sveinsson, sem er mjög áhugasamur og
duglegur í þessum störfum. Án þeirrar
atorku hefði lítt miðað áfram. En það
verður að segja eins og er, að í byrjun
reyndi mest á, meðan eyðingaröflin geis
uðu óbundin og meðan fjárráðin voru
lítil, eins og ég nefndi hér áðan. Það þurfti
hugrekki til þess að missa ekki kjarkinn í
þeirri baráttu, sem þá var við að stríða, og
þá vantaði einnig þá kunnáttu og tækni,
sem menn hafa nú yfir að ráða í barátt
unni við uppblásturinn og eyðinguna. ...
Ég held, að það sé ástæða til þess að
fagna því, að viðhorfin hafa breyst, skiln

Jónas Jónsson sérfræð
ingur við búnaðardeild
Atvinnudeildar Háskóla
Íslands og síðar búnaðar
málastjóri.

Hákon Bjarnason
skógræktarstjóri. Hann
og Jónas Jónsson voru í
nefndinni sem samdi land
græðslufrumvarpið sem
varð að lögum árið 1965.

Friðsæld og fegurð en
gróður er ekki í samræmi
við loftslag og legu lands
ins.
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Grunnurinn treystur

Lög um Landgræðslu rík
isins sem samþykkt voru
árið 1965 höfðu meðal
annars að markmiði að
efla landgræðslustarfið og
gera landið búsældarlegra.
Landið er undirstaða
blómlegs landbúnaðar.
Háls í Kjós árið 1956.

ingur manna hefur aukist á því, að það
er þjóðfélagsleg nauðsyn að vinna gegn
skemmdaröflunum og uppblæstrinum
... Það er áreiðanlega merkilegt og gott
verkefni næstu ár, og ég held, að þeir séu
orðnir fáir, sem efast um nauðsynina á
þessu.11
Fimm þingmenn tóku þátt í umræðum um
málið við allar þrjár umræðurnar sem þing
sköp gerðu ráð fyrir. Allir lýstu þeir yfir
stuðningi sínum við málið en hörmuðu þó
að Landgræðslunni skyldu ekki vera ákveðnir
sérstakir tekjustofnar. Meðal þessara þing
manna voru Ágúst Þorvaldsson, sem átti sæti
í landbúnaðarnefnd neðri deildar árið 1958
þegar fyrsta frumvarpið kom fram og einnig á
sitjandi þingi, og Björn Fr. Björnsson og Gísli
Guðmundsson sem þrisvar sinnum höfðu lagt
fram frumvarp til laga um landgræðslu. Þeir
lýstu yfir ánægju sinni með frumvarpið sem
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þeir töldu í grundvallaratriðum byggja á gamla
frumvarpinu sem þeir og fleiri höfðu flutt eða
stutt. Gróðurverndarákvæðin og ákvæðin um
landgræðslufélögin væru ný og til bóta. Lengst
gekk Ágúst í að gagnrýna það að tekjustofna
vantaði og vildi hann auka fjárframlög til
landgræðslu að miklum mun frá því sem verið
hafði vegna mikilvægis málsins.12
Frumvarpið var samþykkt samhljóða eftir
þriðju umræðu til efri deildar 22. febrúar 1965.
Þar var frumvarpið tekið til fyrstu umræðu
25. febrúar. Deildin sendi það Búnaðarfélagi
Íslands sem kom með nokkrar smávægilegar
breytingartillögur. Frumvarpið var svo afgreitt
eftir þriðju umræðu 8. apríl og endursent neðri
deild vegna breytinganna sem samþykktar
höfðu verið á því. Þar var það tekið til einnar
umræðu 12. apríl og afgreitt sem lög, „Lög
um landgræðslu“, og 24. apríl staðfesti forseti
Íslands þau.13 Þau eru enn í gildi en var lítillega
breytt árin 1975, 1982 og 1983.

Þáttaskil

Þáttaskil

L

ögin sem samþykkt voru árið 1965, ásamt
seinni breytingum, mörkuðu þáttaskil í sögu
landgræðslu á Íslandi og þau fólu í sér miklar
nýungar frá eldri lögum sem höfðu fyrst og
fremst miðast við heftingu sandfoks. Verk
efni og markmið Landgræðslu ríkisins voru
mun meiri en Sandgræðslu Íslands og staðfest
var að höfuðstöðvar stofnunarinnar skyldu
vera í Gunnarsholti. Lögin eru í 43 greinum
og skiptast í sex kafla. Samkvæmt þeim átti
að leggja meiri áherslu á gróðurvernd og fyr
irbyggjandi ráðstafanir gegn gróðureyðingu
en áður og nú átti að græða gróðursnautt land
en ekki bara sanda. Koma stefnumiðin vel
fram í fyrstu grein laganna en þar segir að til
gangur þeirra sé „að koma í veg fyrir eyðingu
gróðurs og jarðvegs“ og „að græða upp eydd
og vangróin lönd.“ Þá voru ákvæði um gróð
urverndarnefndir og boðað var að efla skyldi

rannsóknir í þágu Landgræðslunnar. Við
horfin í þjóðfélaginu voru breytt frá því sem
var þegar gömlu sandgræðslulögin voru sett
árið 1941 og viðfangsefni Landgræðslunnar
voru því skilgreind á nýjan hátt. Hinni víð
tæku starfsemi Landgræðslu ríkisins var, og er
raunar enn, skipt í eftirtalda þrjá meginþætti:
1. Sandgræðslu sem felst í því að hefta jarðog sandfok og græða gróðurlaus og gróð
urlítil landsvæði.
2. Gróðurvernd til að stuðla að eflingu gróð
urs til að auka mótstöðuafl lands gegn eyð
ingu.
3. Gróðureftirlit þar sem fylgst er með notkun
gróðurs og unnið gegn ofnotkun hans og
skemmdum á gróðurlendum.
Í samræmi við breytt nafn stofnunarinnar
kallaðist stjórnandi hennar landgræðslustjóri
og lögin heimiluðu að ráðherra mætti skipa
fulltrúa hans.14

Tilvísanir
Alþingistíðindi 1958 A, 476.
Alþingistíðindi 1958 A, 477.
3
Alþingistíðindi 1958 A, 471–474; C, 303–311.
4
Alþingistíðindi 1958 A, 1079; C, 303–311 og
321.
5
Alþingistíðindi 1959 A, 196; C, 195, 202.
6
Alþingistíðindi 1960 A2, 855–860.
7
Alþingistíðindi 1961 A, 318; A2, 1297.
8
Alþingistíðindi 1963 A1, 311; 1964 A1, 298; B1,
806.
1
2

Alþingistíðindi 1964 B1, 805.
Alþingistíðindi 1964 A1, 557.
11
Alþingistíðindi 1964 B1, 781–786.
12
Alþingistíðindi 1964 B1, 786–794 og 807.
13
Alþingistíðindi 1964 A2, 1068; B1, 781–810.
– Stjórnartíðindi 1965, 30–37. Lög nr. 17, 24.
apríl 1965.
14
Stjórnartíðindi 1965, 30–37. Lög nr. 17, 24. apríl
1965.
9

10

105

Landgræðsla ríkisins

6. kafli

tekur til starfa
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Reynisdrangar. Erfitt hefur
reynst að græða sandana á
suðurströnd landsins. Sjór
inn ýmist eykur við sand
ströndina eða tekur land.

Þáttaskil og aukin verkefni

Landgræðsla ríkisins var í senn ný stofnun

og gömul – allt eftir því hvernig á hana var
litið. Vissulega var nafnið nýtt en starfsemin
var að miklu leyti sú sama fyrst í stað, starfs
fólkið hélt áfram að sinna sömu störfum og
það hafði gert og höfuðstöðvarnar voru áfram
í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Svo er að sjá
sem lagabreytingin og tilkoma nafnsins Land
græðsla ríkisins hafi ekki vakið mikla eftirtekt
í fjölmiðlum landsins. Meira að segja nýráðinn
landgræðslustjóri, Páll Sveinsson, leit svo á í
fyrstu að Sandgræðsla Íslands starfaði áfram
með nýju nafni og að ekki yrði um neinar
meiriháttar breytingar að ræða. Hann segir í
starfsskýrslu sinni fyrir árið 1965 að með nýju
lögunum verði ekki nein stefnubreyting í land
græðslumálum heldur séu lögin fyrst og fremst
sett til þess að samræma ýmis verkefni sem
Sandgræðslan hafi unnið að. Höfuðáherslan
verði sem áður lögð á að hefta uppblástur en
auðvitað verði gróðurvernd aukin og til þess
að sinna henni hafi verið ráðinn sérfræði
menntaður maður til stofnunarinnar.1
Oftast er erfiðara að sjá inn í framtíðina en
meta farinn veg í ljósi sögunnar. Það kemur á
daginn þegar litið er yfir nýliðna öld að lögin
um Landgræðslu ríkisins mörkuðu þáttaskil í
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baráttunni við sand, uppblástur og gróðureyð
ingu á margan hátt. Breytingarnar voru meiri
en margir héldu í fyrstu að verða myndu. Með
þeim varð sú breyting að lögð var áhersla á
að virkja almenning meira til starfa í gróð
urverndarmálum en áður og að sýna fram á að
hófleg gróðurnýting væri ein af undirstöðum
landgræðslustarfsins. Það tókst með öðrum
orðum að vekja áhuga almennings á gróð
urvernd og betri umgengni við landið. Fólk úr
öllum stéttum þjóðfélagsins fylltist áhuga á að
fegra og bæta umhverfi sitt til sjávar og sveita:
samtökin Landvernd, landgræðslu- og náttúru
verndarsamtök Íslands, voru stofnuð, fyrirtæki
fóru að láta til sín taka, hafin var gerð land
græðsluáætlana og gróðurverndarnefndir voru
skipaðar í öllum sýslum landsins sem margar
hverjar hafa unnið gott og þarft verk.2 Allt þetta
varð að veruleika á seinni hluta tuttugustu aldar
þótt það gerðist ekki strax í einni svipan.
Eins og fram kom var Páll Sveinsson sand
græðslustjóri skipaður fyrsti landgræðslustjóri
ríkisins. Í nýsettum lögum var heimild til þess
að ráða fulltrúa hans og var Ingvi Þorsteinsson
náttúrufræðingur ráðinn í það starf. Jafnframt
veitti hann forstöðu rannsóknum á beiti
löndum og gerð gróðurkorta á vegum Rann
sóknastofnunar landbúnaðarins, RALA. Fleiri
voru fastráðnir háskólamenntaðir starfsmenn

Ný friðunarsvæði

Með nýjum landgræðslu
lögum árið 1965 var stefnt
að aukinni gróðurvernd.
Hér sést fjárbeit á Skóga
sandi í eins árs sáningu
árið 1956. Uppgræðslan
átti að létta beit á illa
förnu fjalllendi.

Landgræðslu ríkisins ekki fyrr en árið 1982,
allt annað starfsfólk var lausráðið til einstakra
verkefna í framvarðarsveit sáðmanna sand
anna. Hins vegar voru fastráðnir starfsmenn
við búrekstur, flutninga og staðarhald. Þar ber
að geta Sveinbjörns Benediktssonar sem starf
aði um 20 ára skeið hjá þeim bræðrum. En á því
tímabili sem hér verður fjallað um, 1965–1975,
urðu þær breytingar að árið 1970 lét Ingvi af
störfum og varð þá Sveinn Runólfsson fulltrúi
landgræðslustjóra. Hann hafði verið ráðs
maður í Gunnarsholti í sumarleyfum sínum
frá árinu 1963. Haustið 1971 fékk Sveinn leyfi
frá störfum til að leggja stund á framhaldsnám
í landgræðslu og kom þá Stefán H. Sigfússon
til starfa í hans stað. Þegar Páll Sveinsson land
græðslustjóri andaðist í júlí 1972 var Sveinn
Runólfsson settur til að gegna starfinu og síðan
var hann skipaður árið eftir. Stefán gegndi
störfum landgræðslustjóra fyrri hluta ársins
1973 meðan Sveinn lauk námi en var svo skip
aður fulltrúi þegar Sveinn tók við.3

Ný friðunarsvæði

Á

árunum 1965–1975 voru allmörg ný
landsvæði tekin til friðunar og uppgræðslu.
Í Árnessýslu var unnið við að stækka land

græðslusvæðið á Haukadalsheiði sem byrjað
hafði verið að girða árið 1963 og var unnið á
heiðinni í mörg næstu ár. Víðar var unnið að
landgræðslu í Biskupstungnahreppi á sjöunda
og áttunda áratugnum, svo sem inni við Hvít
árvatn. Landgræðslusvæðin Hvítárnes I og II
voru girt á árunum 1967–1973 í samvinnu við
Lionsklúbba og árið 1970 hófst uppgræðsla á
víðáttumiklum melum norðan Sandár á afrétti
Tungnamanna. Það þóttu mikil nýmæli þegar
sauðfjárbændur ákváðu að kosta þá fram
kvæmd ásamt sveitarstjórn og Landgræðsl
unni. Í Hrunamannahreppi var girt við Gull
foss á austurbakka Hvítár árið 1970; svæðið
var að miklu leyti örfoka efst en skárra nær
byggðinni. Í Gnúpverjahreppi var byrjað að
græða upp land í Þjórsárdal árið 1973 í sam
vinnu við sveitarfélagið, Landsvirkjun og fleiri
aðila og stóð í mörg ár. Landsvirkjun tók þátt í
uppgræðslu inni á Hafi til að bæta hreppnum
tap á gróðurlendi vegna framkvæmdanna
við Sultartangalón. Á árunum 1975–1979 var
43.100 hektara land við Skjaldbreið og Hlöðu
fell girt og var það þá stærsta landgræðslu
svæði landsins. Hluti afréttar Þingvallasveitar,
Grímsnes- og Laugardalshrepps lenti innan
girðingarinnar sem hafði þann tilgang að friða
sandfoks- og uppblásturssvæðin á þessum
slóðum fyrir ágangi búfjár. Loks skal nefnd
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Árið 1970 hófst uppgræðsla á víðáttumiklum
melum norðan Sandár
á afrétti Biskupstungnamanna. Þetta verkefni
stendur enn og hafa
sauðfjárbændur og sveitarstjórn ávallt tekið virkan
þátt í kostnaði og framkvæmd.

Myndin er tekin árið 1980
í Hekluhraunum. Hekla er
fyrir miðri mynd, Bjólfell
til vinstri og Selsundsfjall
til hægri. Gróðurframvinda í kjölfar sáningar
grafræs og áburðar.
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landgræðslugirðing hjá Hjalla í Ölfusi sem sett
var upp árið 1976. Svæðið var illa farið af gamalli ofbeit og mikið rof hafði átt sér þar stað af
völdum vatns og vinda.4
Í Rangárvallasýslu var Keldnahraun
girt árið 1967 og Landmannaafréttur framanverður árið 1970. Fyrrnefnda girðingin var
4.250 hektarar að stærð. Lengi hafði staðið
til að friða og græða upp Keldnahraun en af
því varð ekki fyrr en umrætt ár. Byrjað var að
girða í austur frá eldri girðingu við Dagverðarnes og allt til Melakots og þaðan suður til
Eystri-Rangár og síðan vestur að landgræðslugirðingunni á Keldnaöldu. Þegar þessi vinna

byrjaði var allt landið orpið sandi eða ógróið
hraun. Fyrr á öldum voru þarna býli sem farin
voru í eyði fyrir 1700. Vitna nöfn sumra þeirra
um blómlegt gróðurfar á þessum slóðum áður
fyrr, til dæmis Tröllaskógur. Miklu grasfræi
var sáð og áburðarflugvélin Páll Sveinsson var
notuð til að dreifa því og áburði. Einnig kom
áveitan úr Eystri-Rangá að góðu gagni í norðanverðri girðingunni á meðan hennar naut
við. Árangurinn lét ekki á sér standa, landið
tók strax við sér og innan tíðar var þar nær
ekkert sandfok.5
Landgræðslugirðingin á Landmannaafrétti framanverðum sem sett var upp árið
1970 og friðaði mjög stórt svæði fyrir beit,
20.500 hektara, var þriðja stærsta landgræðslusvæðið í landinu. Það var að mestu orðið
örfoka þegar hafist var handa við að girða
það. Einstaka gróðurreitir voru þó í Hrauneyjum. Svæðið var mjög mikilvægur þáttur í
varanlegri uppgræðslu og gróðurvernd Landsveitar því margir töldu að áfok frá Landmannaafrétti hefði verið upphaf hinnar miklu
landeyðingar í byggðarlaginu sem sagt var
frá í fyrsta kafla þessa rits. Á næstu árum var
melfræi sáð í sand- og vikurflæmi og vingli
og sveifgrösum í hraunin. Áburðarflugvél var
svo notuð til að dreifa áburði mörg ár í röð og
tók Landsvirkjun að nokkru þátt í uppgræðsl-

Ný friðunarsvæði

unni. Árangur var góður, fljótlega var hægt að
fara að skera mel til fræöflunar og um 1980
var landgræðslusvæðið á Landmannaafrétti
orðið eitt glæsilegasta uppgræðslusvæði lands
ins. En skjótt skipast veður í lofti. Í Heklugos
inu árið 1981 breytti vikurinn og gjóskan úr
Heklu þessu landi í kolsvarta auðn á nokkrum
klukkutímum. Þykkt lag þessara efna kæfði
allan gróður nema íslenska melgresið sem lét
fljótlega á sér kræla.
Aftur var hafist handa um landgræðslu og
með harðfylgi tókst að græða upp erfiðustu
foksvæðin á ný.6 Annað nýtt landgræðslu
svæði í Rangárvallasýslu á þessum árum var
í landi Merkihvols í Landmannahreppi en
hreppsnefndin afhenti Landgræðslunni landið
til uppgræðslu og friðunar árið 1974. Landið
hafði áður verið girt af heimamönnum þannig
að aðeins þurfti að lagfæra girðingarnar. Tölu
verðar skógarleifar voru á jörðinni en víðast
var hún orpin vikri og vart annað en eyðimörk.
Eftir vel heppnaða uppgræðslu tók hreppurinn
aftur við þessu landi og þar eru nú sumarbú
staðir sunnan við skóginn. Seinna varð þetta
svæði hluti af landgræðslusvæðinu sem kennt
er við Landskóga.
Lítil girðing var sett upp á austanverðum
Mýrdalssandi árið 1968 og bændur úr Skaft
ártungu græddu þar upp tún til heyskapar með
aðstoð Landgræðslunnar. Önnur stærri var girt
í Ásakvíslum í Eldhrauni. Vegna samgöngu
bóta var útfalli Ásakvíslna lokað úr Skaftá en
við það varð sandfok úr farvegum þeirra enda
um jökulvatn að ræða. Sáð var melfræi og öðru
grasfræi og nú stundar bóndinn í Ytri-Ásum
þarna umfangsmikla skógrækt.
Fyrsta landgræðslugirðingin á Austurlandi
var sett upp árið 1972. Um var að ræða girð
ingu sem friðaði sjávarsanda fyrir búfjárbeit í
Hjaltastaðaþinghá milli Lagarfljóts og Selfljóts.
Svæðið er um 1.400 hektarar og þar var mikið
sandfok. Melfræi var sáð og sjálfsáning mel
gresis styrkt með áburðargjöf. Á síðari árum
hefur miklu magni af úrvals melfræi verið
safnað í sandgræðslunni, oft árlega og flutt í
Gunnarsholt til verkunar.
Allmörg svæði í Þingeyjarsýslum voru líka
girt á því tímabili sem hér er tekið til umfjöll
unar. Yfirleitt var um að ræða stór sandfoks

Ingvi Þorsteinsson

I

ngvi Þórir Þorsteinsson er fæddur 28.
febrúar 1930 í Reykjavík. Foreldrar hans voru
Þorsteinn Þorsteinsson skipstjóri og kona
hans, Karitas Guðmundsdóttir. Ingvi lauk
stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykja
vík árið 1950 og búfræðinámi ári seinna frá
Bændaskólanum á Hvanneyri. Eftir það nam
hann búvísindi við Landbúnaðarháskólann
að Ási í Noregi og þar varð hann búfræði
kandídat árið 1955. Loks lauk Ingvi MS-prófi í náttúruvísindum
árið 1960 við Montanaháskóla í Bandaríkjunum. Seinna dvaldist
hann um tíma við nám í Colorado og einnig hlaut hann starfs
þjálfun í Nýja-Sjálandi.
Að námi loknu starfaði Ingvi sem sérfræðingur og deild
arstjóri við gróðurkorta- og gróðurrannsóknadeild Atvinnudeildar
Háskóla Íslands, seinna Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1955–
1992. Jafnframt var hann á árunum 1965–1970 landgræðslufulltrúi
hjá Landgræðslu ríkisins, stundakennari við Gagnfræðaskólann í
Vonarstræti og Réttarholtsskóla 1961–1972 og stundakennari við
Verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands 1972–1983. Frá
1992 hefur Ingvi stjórnað gróðurkortagerð og gróðurrannsóknum
í Suður-Grænlandi á vegum grænlensku heimastjórnarinnar.
Önnur störf: Átti sæti í Náttúruverndarráði, var meðal stofnenda
og í stjórn Landverndar og meðal stofnenda og formaður Gróðurs
fyrir fólk í landnámi Ingólfs.
Hugverk og ritstörf: Gróðurvernd, Rit Landverndar, 1972.
Undersögelser af de naturlige græsgange i Syd-Grönland 1977–1981,
1983. Gróðureyðing og endurheimt landgæða (ásamt Sigurði Blön
dal), 1986. Ritstjóri og meðhöfundur: Áætlun um uppgræðslu Kefla
víkurflugvallar á vegum hersins, 1990. Uppgræðsla á Auðkúlu- og
Eyvindarstaðaheiði 1981–1989. Fjölrit RALA nr. 151, 1990. Kynn
umst Suðurnesjum - Exploring Sudurnes, Iceland, 1998. Gróðurkort
af hálendi og láglendi Íslands á árunum 1966–1989. Gróðurkort af
gróðurfari Suður-Grænlands. Fjöldi greina um gróðurverndar-,
landnýtingar- og umhverfismál. Ingvi hlaut Landgræðsluverðlaun
Landgræðslu ríkisins árið 1997. Eiginkona hans er Inga Lára Guð
mundsdóttir.7

svæði, einkum í Skútustaðahreppi, en þar
hafði gróðurverndarnefnd sýslunnar oft lagt
til friðun verst förnu svæðanna. Mörg þeirra
tóku ákaflega vel við sér á næstu árum og voru
orðin meðal bestu melskurðarstaða lands
ins á níunda áratugnum. Stærstu svæðin sem
voru girt voru Bóndhóll, Austari-Brekkur,
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Á Mýrdalssandi. Melgresi
þolir illa beit.

Heiðarsporður, Miðfjöll og Lúdent. Mikið
uppblásturssvæði var við Austari-Brekkur og
það stækkaði hratt. Árið 1967 var sett upp
1.100 hektara girðing á svæðinu. Garðar voru
hlaðnir úr grjóti og timbri og síðan var melfræi
sáð í landið. Hægt gekk þó að koma melnum
upp og stöðva landspjöllin. Það heppnaðist
ekki fyrr en mönnum hugkvæmdist að hlaða
skjólgarða úr áburðarpokum. Melurinn tók að
Uppblástur við Grímsstaði
á Fjöllum.
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dafna og loðvíðir nam land. Í norðursýslunni
var girt á þremur stöðum, Kópaskeri, Brekkum
og Grímsstöðum á Fjöllum, og voru það allt
litlar girðingar. Landið hjá Grímsstöðum var
að mestu gróðurlaust og mikill fokjarðvegur
var til staðar sem oft var á hreyfingu og ógnaði byggðinni og nærliggjandi gróðursvæðum.
Sáningar melfræs tókust vel og mikil breyting hefur orðið hjá Grímsstöðum og raunar á
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Hólsfjöllum öllum eftir áratuga þrotlaust uppgræðslustarf.8 Verður nánar sagt frá því gríðarmikla starfi sem unnið hefur verið í Þingeyjarsýslum síðustu þrjá áratugina í næstu
tveimur köflum. Er vart hægt að líkja þeirri
landgræðslu við annað en frelsun stórs hluta
Þingeyjarþings úr álögum.
Eins og komið hefur verið inn á framar
í þessu riti hefur Landgræðsla ríkisins ávallt
viljað og þurft að eiga mikil og góð samskipti
við sveitarfélög í landinu. Allt frá því að lögin
um sandgræðslu voru sett árið 1907 hefur verið
gert ráð fyrir slíku samstarfi en einnig er gert
ráð fyrir því í öðrum lögum. Til dæmis er gert
ráð fyrir samvinnu þessara aðila um upprekstrarmál, ítölu og gróðureftirlit. Það var ekki síst
um síðast talda þáttinn sem samvinnan jókst
mjög á síðasta aldarfjórðungi aldarinnar sem
leið. Framan af öldinni var landeigendum gert
að taka beinan þátt í kostnaði við að girða lönd
sem rækta átti og þá þurftu viðkomandi sveitarfélög iðulega að ganga í ábyrgð fyrir bændur.
Með slíkri samvinnu skapaðist traust milli
aðila. Eftir að Sandgræðsla Íslands hafði sýnt
og sannað með ræktun sinni í Gunnarsholti
að nýta mátti sanda og mela til að rækta og
stækka tún vildu bændur í nokkrum sveitarfélögum gera slíkt hið sama. Það var á þeim árum
þegar sauðfé fjölgaði ört um og upp úr 1950 og

bændur því víða í þörf fyrir aukinn heyfeng.
Fyrir tilstuðlan Sandgræðslunnar hófst þá
svokölluð félagsræktun sanda í Austur-Eyjafjallahreppi en þar var alltaf þröngbýlt. Hluti
Skógasands var tekinn til ræktunar árið 1954
og í kjölfarið hófust miklar félagsræktanir
í Skaftártungu, á Sólheimasandi í Mýrdalshreppi, á Stjórnarsandi í Vestur-Skaftafellssýslu
og víðar.9 Landgræðsla ríkisins hélt áfram að

Alvarlegur uppblástur á
Austurafrétti Mývetninga.

Sandgræðsla Íslands
studdi Austur-Eyfellinga
við að rækta hluta af
Skógasandi til nytja.
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Haglendi að vori til, bitið,
troðið og sundurtætt.
Svona land er óhæft til
beitar.

styrkja bændur til félagsræktunar á söndum. Á
árunum 1962, 1966 og 1968 var sá stuðningur
fyrst og fremst við bændur í Austur-Skaftafells
sýslu en óvíða hefur orðið eins mikil bylting í
búskaparháttum og gróðurfari í landinu og þar
á skömmum tíma. Þakka menn það að mestu
túnræktuninni á söndunum.10 Þá má geta land
græðslugirðingar og uppgræðslu í landi Selja
lands í Vestur-Skaftafellssýslu sem hófst árið
1974 til þess að létta beit af Þórsmerkursvæð
inu og Almenningum en svo heitir afréttur
Vestur-Eyfellinga. Einnig var félagsræktun í
Kolbeinsstaðahreppi á Snæfellsnesi styrkt.
Það var ekki bara í hinum dreifðu byggðum
landsins sem Landgræðslan átti gott samstarf
við sveitarstjórnir. Mikil og góð samvinna var
við yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu og á Suð
urnesjum. Reykjanesskaginn var illa farinn af
uppblæstri bæði frá fyrri tíð og vegna ofbeitar
á tuttugustu öld. Blásið var í lúðra og snúist til
varnar á árunum 1977–1978 en þá setti Land
græðslan upp girðingu þvert yfir Reykjanes
skagann frá Vogum til Grindavíkur. Að því
loknu var lausaganga búpenings bönnuð
vestan hennar og áburðar- og grasfrædreif
ing hafin í stórum stíl á gróðurlaus og gróð
urlítil svæði. Nokkru áður hafði Landgræðslan
tekið höndum saman við Reykjavíkurborg,
Kópavogskaupstað og fjáreigendafélög þess
ara sveitarfélaga um uppgræðslu örfoka lands
í nágrenni Sandskeiðs og innan fárra ára var
það svæði orðið algróið.11
Það er ennfremur til marks um sam
vinnu Landgræðslunnar og sveitarstjórna að á
níunda áratugnum var mikil áhersla lögð á að
græða upp land í nágrenni bæja eins og gert
hafði verið með glæsilegum árangri fyrir miðja
öldina við Þorlákshöfn, Eyrarbakka og víðar.
Um og eftir 1970 fór sauðfé fjölgandi og
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þá jókst auðvitað beitarálag á afréttum. Það
bætti nokkuð úr skák að fyrir atbeina Sveins
Runólfssonar landgræðslustjóra beittu gróð
urverndarnefndir í nokkrum sýslum sér þá
fyrir breytingum á upprekstrartíma, seink
uðu honum og flýttu oft göngum. Í nokkrum
tilfellum höfðu sveitarstjórnir forgöngu um
að krefjast ítölu til að létta á beit á ofsetnum
löndum. Þá hafði Landgræðslan yfir að ráða
öflugri flugvél til að dreifa með fræi og áburði
og gerði því samkomulag við fjölmörg sveit
arfélög um verndun og uppgræðslu einstakra
svæða á afréttum.

Gljáfaxi TF-ISH fær nýtt hlutverk

Flugvélar voru mikið notaðar við að dreifa

fræi og áburði á sjöunda, áttunda og níunda
áratugnum. Frá því var greint í fjórða kafla að
árið 1966 brotlenti flugvélin TF-KAJ og hin
vél Landgræðslunnar var þá ekki í flughæfu
ástandi. Af þeim sökum var ráðist í að kaupa
sérhannaða áburðarflugvél árið 1967 af gerð
inni Piper Pawnee sem fékk einkennisstafina
TF-TUN. Hún reyndist mjög vel og gat borið
mun meira en gamla flugvélin, 500 kíló í hverri
ferð. Flugvél þessi var notuð til ársins 1982 en
þá var hún seld.
Haustið 1971 var samþykkt tillaga á
fundi flugmanna í Félagi íslenskra atvinnu
flugmanna að bjóða Landgræðslu ríkisins
að flugmenn félagsins sæju um áburðar- og
frædreifingu fyrir stofnunina án greiðslu. Það
eina skilyrði var sett af þeirra hálfu að sjálf
boðaliðastarfið yrði ekki til að taka vinnuna frá
þeim flugmönnum sem við áburðarflug ynnu
heldur yrði það til þess að auka notkun flug
véla við uppgræðslustarfið. Í kjölfar þessarar
samþykktar fóru Skúli Br. Steinþórsson flug
stjóri og Sveinbjörn Dagfinnsson ráðuneyt
isstjóri að kanna erlendis hvort hægt væri að
breyta stórum farþegavélum í áburðarvélar.
Örn Ó. Johnson, forstjóri Flugfélags Íslands,
fékk áhuga á málinu og aðstoðaði þá félaga
við að komast í samband við aðila í Nýja-Sjá
landi sem notuðu Douglas Dakota flugvélar
við áburðarflug með góðum árangri. Höfðu
vélarnar verið notaðar þar frá árinu 1955 og
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TF-TUN sem keypt var árið 1967 var af gerðinni Piper Pawnee. Hún gat
borið 500 kíló og var notuð til ársins 1982. Hér er verið að hlaða vélina á
norðurtúninu í Gunnarsholti. Oddur Eiríksson er á dráttarvélinni.

Við afhendingu Douglas DC-3 landgræðsluflugvélarinnar 12. maí 1973.
Frá vinstri: Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri, Halldór E. Sigurðsson
landbúnaðarráðherra og Örn Ó. Johnson forstjóri Flugfélags Íslands.

Landgræðsluflugvélin Páll Sveinsson var tekin í notkun árið 1973.

Flugvélar Landgræðslunnar á flugvellinum hjá Gunnarsholti.
Með Páli Sveinssyni hefur
þúsundum hektara af
örfoka landi verið breytt í
gróðurlendi.
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Stefán H. Sigfússon

Stefán Hilmar Sigfússon fæddist 20. ágúst

1934 að Sætúni á Seltjarnarnesi. Foreldrar
hans voru Sigfús Sigurhjartarson alþing
ismaður frá Urðum í Svarfaðardal og Sigríður
Stefánsdóttir frá Brettingsstöðum í Laxárdal.
Stefán lauk stúdentsprófi frá Menntaskól
anum í Reykjavík árið 1955. Ári seinna varð
hann búfræðingur frá Bændaskólanum á
Hólum í Hjaltadal og búfræðikandídat árið 1960 frá Búnaðarhá
skólanum í Kaupmannahöfn. Á árunum 1960–1973 starfaði Stefán
sem sérfræðingur hjá Landnámi ríkisins og árið 1962 byrjaði hann
að vinna fyrir Fóður- og fræframleiðsluna sem þá var verið að
koma af stað í Gunnarsholti. Hann varð svo framkvæmdastjóri fyr
irtækisins árið 1969 og því starfi sinnti hann meðan fyrirtækið
starfaði, til ársins 1986. Jafnframt þeim störfum var hann fulltrúi
hjá Landgræðslu ríkisins, fyrst í hlutastarfi árið 1971 en í fullu starfi
frá árinu 1973. Meðal verkefna hans þar var að sjá um landgræðslu
flugið frá árinu 1973 og jafnframt hafði hann umsjón með fyr
irhleðslum til að verjast landbroti af völdum fallvatna víða á land
inu. Stefán átti sæti í Landnámsstjórn 1975–1984 og í Tilraunaráði
landbúnaðarins 1976–1986. Hann kvæntist Sigrúnu Júlíusdóttur
árið 1957 og eignaðist með henni tvö börn. Stefán lést árið 2002.12

með þeim höfðu Ný-Sjálendingar náð til ein
angraðra staða. Notuðu þeir litlar flugvélar
eins og Landgræðsla ríkisins átti til að dreifa
áburði á svæði í um þriggja kílómetra fjarlægð
frá hleðslustað en DC–3 vélarnar í allt flug frá
tíu kílómetrum upp í 90 kílómetra frá hleðslu
stað.13
Þegar þessar upplýsingar bárust til Íslands
í lok febrúar 1972 vaknaði mikill áhugi hjá Erni
forstjóra að verða Landgræðslunni að liði. Til
stóð að Flugfélag Íslands tæki nýjar flugvéla
tegundir í notkun og honum fannst upplagt að
gamli „vinnuhesturinn“ í íslensku farþegaflugi,
DC-3 flugvélin Gljáfaxi TF-ISH, yrði notaður
við að dreifa áburði á svarta sanda landsins og
ógróna afrétti. Sendi Örn flugvirkja til NýjaSjálands 11. mars á vegum Flugfélags Íslands
til að kynna sér öll tækniatriði við ísetningu
áburðartanks og dreifara og rekstur DC–3 í
áburðarflugi.
Í apríl 1972 sendi Örn landbúnaðarráðu
neytinu allar nauðsynlegar upplýsingar, þar
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á meðal tilboð í dreifingarútbúnað á vélina
frá Nýja-Sjálandi. Ráðuneytismenn og starfs
menn Landgræðslunnar könnuðu málið frá
öllum hliðum og tryggðu nauðsynlegt fé til
verkefnisins. Í maí samþykkti svo aðalfundur
Flugfélags Íslands þá tillögu forstjórans og
stjórnar félagsins að gefa áðurnefnda flugvél
til landgræðslustarfa. Með fylgdu varahlutir
og boð um aðstöðu á verkstæði félagsins og
vinnukraft við að breyta flugvélinni eins og
talið var þurfa. Landbúnaðarráðuneytið og
Landgræðsla ríkisins tóku gjöfinni auðvitað
með þakklæti. Áburðardreifingartæki voru
pöntuð frá Nýja-Sjálandi um sumarið og vet
urinn 1972–1973 var unnið við að breyta flug
vélinni fyrir hið nýja hlutverk. Á vormánuðum
1973 var vélin tilbúin í slaginn.14
Þar sem ráðgert hafði verið að mestur hluti
áburðardreifingarinnar yrði frá Gunnarsholti
stóð til að gera þar flugbraut en þegar til kom
reyndist best að hafa hana í landi Ketilhús
haga sem er jörð suðvestan við Gunnarsholt.
Hana hafði Jarðeignasjóður og Landgræðslan
keypt haustið 1972, ásamt hluta af jörðunum
Gröf og Grafarbakka, og þar var gerður góður
flugvöllur fyrir vélina.15 Austur kom hún í
fyrsta sinn 25. maí 1973 og þá strax var fyrsti
áburðarfarmurinn settur um borð. Fjöldi
gesta var á staðnum og má nefna þá Hall
dór E. Sigurðsson landbúnaðarráðherra, Örn
Ó. Johnson forstjóra Flugfélags Íslands, Birgi
Kjaran stjórnarformann félagsins og Svein
björn Dagfinnsson ráðuneytisstjóra landbún
aðarráðuneytisins. Örn ávarpaði viðstadda og
upplýsti að þessi tegund véla, sem fyrst flaug
árið 1935, væri almennt talin ein best heppn
aða flugvél flugsögunnar. Birgir Kjaran afhenti
landbúnaðarráðherra flugvélina sem bað land
græðslustjóra að veita henni viðtöku og nota
vel. Sveinn Runólfsson, sem var nýskipaður
landgræðslustjóri, þakkaði Flugfélagi Íslands
rausnarlega gjöf og sagði að með svo stórri
áburðarvél hlytu að verða þáttaskil í land
græðslustarfinu. Að svo mæltu kleif Davíð
Pálsson, sonur Páls heitins Sveinssonar, stiga
upp að trjónu vélarinnar og tók frá borðann
sem huldi nafnið sem vélinni hafði verið gefið:
Páll Sveinsson. Vélin hafði einnig fengið nýja
einkennisstafi, TF-NPK, en það er skamm

Gljáfaxi TF-ISH fær nýtt hlutverk

stöfun helstu áburðarefnanna sem notuð eru í
ræktun og uppgræðslu. Páll landgræðslustjóri
hafði af alhug og áhuga tekið þátt í að fá flug
vélina til Landgræðslunnar en auðnaðist ekki
að lifa þennan gleðidag því hann lést sumarið
áður, 14. júlí 1972. Hafði hann fáum dögum
fyrir andlát sitt gengið um græn tún Gunn
arsholts með Sveinbirni Dagfinnssyni og rætt
við hann um komu vélarinnar og þá sagt að
hún yrði að heita nafni sem minnti á gróður og
landbætur.16 Má segja að það hafi gengið eftir
með óbeinum hætti því nafn Páls er í þjóð
arvitundinni tengt gróðri og landgræðslu.
Að lokinni athöfninni þennan maídag hóf
Páll Sveinsson sig til flugs og fór í sína fyrstu
ferð með áburð. Við stjórnvölinn voru þeir
Ingimar K. Sveinbjörnsson og Baldur Odds
son. Þeir flugu yfir landsvæðið ofan við Gunn
arsholt og þar losuðu þeir tonnin fjögur sem í
vélinni voru. Samtals dreifðu þeir 52 tonnum
þennan dag og 56 tonnum daginn eftir. Þegar
árið var liðið var vélin búin að dreifa 650

tonnum af áburði og grasfræi og höfðu tíu flug
menn skipst á að stýra vélinni. Fyrir utan flug
frá höfuðstöðvum Landgræðslunnar á gróð
urvana lönd í Rangárþingi og nágrenni, og yfir
Þorlákshafnarsanda, flaug hún frá Reykjavík
og dreifði áburði á Reykjanes og um tíma var
hún staðsett norður í Aðaldal þar sem hún
dreifði áburði á gróðurvana lönd Þingeyinga.
Fylltust margir aukinni von um að hægt yrði
að herða róðurinn við að græða landið og
kom um það frétt í Morgunblaðinu að áttræð
kona frá Seljavöllum undir Eyjafjöllum, Guð
rún Jónsdóttir, hefði gefið Landgræðslunni
75 þúsund krónur með þeirri ósk að pening
arnir yrðu notaðir í áburðarflug yfir heiðarnar
norður af Eyjafjöllum.17
Spádómur Sveins Runólfssonar land
græðslustjóra reyndist réttur því með þessari
öflugu flugvél fylgdu stóraukin umsvif Land
græðslunnar í áburðardreifingu. Stuttu eftir
að hún kom til sögunnar jukust fjárframlög til
stofnunarinnar mjög mikið vegna Þjóðargjaf

Undir Eyjafjöllum á sjötta
áratugnum. Framundan
eru Hafurshólar og Pöst.
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Reynt var að græða
Stjórnarsand hjá Kirkju
bæjarklaustri upp með
áveituframkvæmdum,
bæði á nítjándu öld og
um miðja þá tuttugustu.
Séð heim að Kirkjubæj
arklaustri árið 1956.

118

arinnar, sem sagt verður frá hér á eftir, en ljóst
er að ekki hefði verið hægt að dreifa öllu því
magni sem gjöfinni fylgdi ef flugvélin hefði
ekki verið til taks. Yfir 2 þúsund tonnum var
dreift með henni árlega á næstu árum og fjöldi
flugmanna lagði þessu landgræðslustarfi lið.
Var þristurinn gamli notaður í langflug, á staði
sem voru oft í um 50–60 kílómetra fjarlægð frá
hleðslustað, en minni vél í allt að 15 kílómetra
flug. Á árunum 1967–1982 var það TF-TUN
en þá keypti Landgræðslan nýja áburðarflug
vél af gerðinni Piper Brave, TF-TUN, sem gat
borið 800 kíló í hverri ferð. Eftir að hún brot
lenti í júlí 1987 og eyðilagðist eignaðist Land
græðslan fjórðu vélina af minni gerð og kom
hún til landsins 8. maí 1988. Hún var af gerð
inni Air Tractor AT-400 og bar sömu einkenn
isstafi og eldri vélar: TF-TUN. Hún tók um eitt
tonn af áburði og fræi í hverri ferð.18
Um og eftir 1990 urðu miklar breytingar á
starfsháttum Landgræðslu ríkisins og varð þá
minni þörf fyrir flugvélar. Hafa þær ekki mikið
verið notaðar við landgræðslu síðasta áratug

inn því bændur og aðrir verktakar sinna nú
áburðardreifingu með öflugum dráttarvélum
sínum.

Landgræðsluáveitur

Frá því var sagt framar í ritinu að í lok nítj

ándu aldar var vatni veitt á Stjórnarsand hjá
Kirkjubæjarklaustri til að græða hann upp. Frá
fornu fari hafði vatni verið veitt á gróið land
til að auka uppskeru en nú skyldi því veitt á
örfoka land og sanda til að flýta fyrir upp
græðslu. Með áveitum má hækka grunnvatns
stöðuna í gleypnum fokjarðvegi og bæta raka
skilyrðin. Stjórnarsandur er nú uppgræddur
en áin Stjórn er enn lítillega notuð til áveitu á
svæðinu. Landgræðsla ríkisins hefur tekið þátt
í kostnaði við þær framkvæmdir og einnig
áveitur á Brunasandi í Fljótshverfi í VesturSkaftafellssýslu.19
Fleiri áveitur frá fyrri hluta tuttugustu
aldar má nefna. Vatni var til dæmis veitt úr

Landgræðsluáveitur

Ásakvíslum yfir Meðallandssanda á árunum
1912–1913 og stíflur gerðar uppi í hraununum
við ákaflega erfið skilyrði. Árið 1936 voru svo
gerðir flóðgarðar og skurðir í landi Steinsmýrarbæja í Leiðvallarhreppi að tilhlutan Búnaðarfélags Íslands sem ríkissjóður kostaði. Þær
framkvæmdir tókust nokkuð vel en vatnið olli
sums staðar erfiðleikum vegna jökulleirs sem
varð til þess að bændur fóru að vanrækja viðhald mannvirkjanna og um miðja öldina voru
þau að falli komin.
Sæmundur Eyjólfsson sá fram á það á
sínum tíma að hægt væri að veita Eystri-Rangá
yfir sandorpin hraunin fyrir ofan og norðaustan
Keldur og græða þau upp. Af framkvæmdum
varð ekki þá. Einar Benediktsson skáld var
sýslumaður Rangárþings á árunum 1905–1909
og bjó á Stóra-Hofi á Rangárvöllum. Eins og
hans var von og vísa hafði hann hugmyndir
um það hvernig hægt væri að bjarga Rangárvöllum undan foksandinum í norðanáttinni
hörðu. Meðal þess sem hann lét sér koma til
hugar var að veita Eystri-Rangá út á hraunin
neðarlega á Rangárvallaafrétti til þess að stuðla
að landnámi gróðurs líkt og Sæmundur hafði
haft í huga. Ekki beitti sýslumaður sér þó í
málinu og langur tími leið að ekkert gerðist.20
Hinn 25. apríl 1965 var samþykkt tillaga
á aðalfundi Búnaðarfélags Rangárvallahrepps
þess efnis að skorað var á landgræðslustjóra
að hann beitti sér fyrir því að athugaðir yrðu
möguleikar á því að Eystri-Rangá yrði veitt
vestur yfir Langvíuhraun á Rangárvallaafrétti
með uppgræðslu fyrir augum. Páll Sveinsson
landgræðslustjóri varð strax við þessari áskorun
og hóf að undirbúa framkvæmdir. Árið 1971
var steypt stífla í Rangá framan til við miðjar
Dalaöldur skammt fyrir innan Litlu-Blesa
mýrar sem skipti ánni í tvo farvegi. Á þessum
stað hafði áin stundum stíflast í stórhríðum
og flætt vestur yfir hraunið og þess vegna varð
þessi staður fyrir valinu. Einnig var gerður um
600 metra langur skurður og varnargarður út
frá stíflunni og var hann eina fyrirhleðslan sem
gera þurfti í hrauninu. Nýju kvíslinni var veitt
um skurðinn vestur í Gráfellsgil og síðan rann
hún suður á sandsléttuna og hraunin fyrir
sunnan og vestan Katlana. Þegar nýja kvíslin,
oft nefnd Pála eftir Páli Sveinssyni, byrjaði að

bera undir sig og þétta botninn smám saman
náði hún lengra út á hraunin og hélt áfram til
suðvesturs og tók að renna niður gamlan ár
farveg í Sandgilju fyrir ofan Keldur. Við Melakot efst í Sandgilju var hlaðið fyrir kvíslina
árið 1972 og vatninu beint lengra út á hraunið.
Grunnvatnsstaðan hækkaði í nágrenni árinnar
og gróður fór að taka við sér svo um munaði.
Mestur varð árangurinn af Rangárveitunni í
landgræðslugirðingunni fyrir norðan Keldur
og vestan við Melakot. Þar náði vatnið víða út
í hraunið og það greri óðar upp. Birkifræi var
sáð árið 1975 með DC-3 flugvélinni á svæði
vestan við Melakot og þar er nú að vaxa upp
fallegt kjarrlendi. Sýnir árangur áveitunnar að
án vafa litu Rangárvellir öðruvísi út núna ef á
hefði runnið frá landnámi þar sem nýja kvíslin
rann. Þar og annars staðar á Suðurlandi blæs
land aðallega upp í norðaustanátt og flestir þeir
staðir sem komist hafa hjá eyðingu eru í skjóli
lækja og áa sem hafa getað stöðvað framrás
sandsins og borið hann til sjávar.21 Ekki voru
allir sáttir við þessa framkvæmd og aðilar sem
unnu að aukningu laxgengdar í Eystri-Rangá
töldu að áveitan orsakaði kólnun árvatnsins
í byggð. Það leiddi til þess að stíflan var gerð
óvirk laust eftir 1990. Ræktun laxins var talin
æðri ræktun landsins.
Gamlir máldagar sýna að Torfastaðakirkja
átti fyrr á öldum skógarítök í Sandvatnshlíðum
á Biskupstungnaafrétti. Þeir og fleiri heimildir
benda til þess að afrétturinn hafi verið vaxinn
skógi, að minnsta kosti neðri hluti hans. Þegar

Unnið við að rækta
Stjórnarsand á áttunda
áratugnum.

Skriðjökull mótar landið.
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Erlendur Árnason og Sig
urður Ásgeirsson á Land
eyjasandi árið 1972 með
tilraunavél til melskurðar.

Sigurður Greipsson, Páll
Sveinsson og fleiri menn
vildu græða Skerslin á sjö
unda áratugnum með því
að hækka vatnsborð Sand
vatns á Biskupstungna
afrétti en af því varð ekki
fyrr en árið 1986.
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þeir Árni Magnússon og Páll Vídalín sömdu
jarðabók sína fyrir þetta svæði árið 1709 geta
þeir þess að sandur sé tekinn að ganga á skóg
inn og þeir telja líklegt að hann muni eyða
honum með tíð og tíma.22 Spá þeirra rættist
því um miðja tuttugustu öld var allt land niður
að Haukadal orðið blásið og skemmt. Land
eyðinguna á Haukadalsheiði mátti að hluta
rekja til áfoks frá leirum við Sandvatn. Í vatnið
rennur Farið sem kemur úr jökullóninu Haga
vatni við Hagafellsjökul. Sunnan vatnsins var
um 30 ferkílómetra blásið og gróðurvana land,

svonefnd Skersli. Þau voru lengi uppspretta
áfoks sem lék heiðina grátt. Suðaustan við
Sandvatn var ennfremur um átta ferkílómetra
aurasvæði sem þornaði þegar lægst var í vatn
inu og af því stafaði líka fokhætta.
Sigurður Greipsson í Haukadal hreyfði
þeirri hugmynd fyrstur manna að hækka
vatnsborð Sandvatns með stíflum, svo mikið
að aurasvæðið færi á kaf, og veita vatni suður
á Haukadalsheiði. Með því taldi hann hægt
að stöðva uppblásturshættuna vegna foks af
aurasvæðinu og græða mætti Skerslin. Páll
landgræðslustjóri tók vel í þessa hugmynd og
gerði ráðstafanir til að hrinda henni í fram
kvæmd en ekki náðist samkomulag við þá
sem áttu hagsmuna að gæta, landeigendur og
Veiðifélagið Faxa. Lá því málið að mestu niðri
næstu 12 árin. Viðræður áðurnefndra aðila,
Vegagerðar ríkisins og Landgræðslunnar voru
teknar aftur upp árið 1984 og þá náðist sam
komulag um að hrinda málinu í framkvæmd.
Haustið 1986 var byrjað að stífla útfall Sandár
og nyrðra útfall Ásbrandsár og við það hækk
aði Sandvatn um marga metra og í kjölfarið
tók fyrir áfok frá leirunum sem fram að því
höfðu verið við vatnið, ýmist undir því eða
þurrar.23 Stíflurnar voru síðan auknar og end

Áhugafólk lætur til sín taka

urbættar um og eftir 1990 og helst nú yfirborð
vatnsins nokkuð stöðugt. Ekki fýkur lengur
úr vatnsbotninum og því hefur gefist ráðrúm
til að græða upp áfoksgeirana sem komu frá
vatninu og aurasvæði þess sem áður var.

Áhugafólk lætur til sín taka

Á

sjöunda áratugnum fór að bera á auknum
áhuga almennings á landgræðslu, útivist og
almennri náttúruvernd. Meðal þeirra fyrstu
sem veittu Landgræðslunni lið voru félagar í
Lionsklúbbnum Baldri sem fóru árlega inn að
Hvítárvatni og sáðu þar fræi og dreifðu áburði
í landgræðslusvæðið við Hvítárnes. Í fyrstu
bar þó mest á ungmennafélagshreyfingunni
sem beindi kröftum félagsmanna sinna bæði
að skógrækt og landgræðslu af því tagi sem
hér er til umfjöllunar. Það var um 30 manna
hópur ungmennafélaga úr Héraðssamband
inu Skarphéðni sem reið á vaðið sumarið 1967
í samvinnu við Landgræðslu ríkisins og fór
upp á Biskupstungnaafrétt til landgræðslu
starfa. Þar sáði hópurinn einu tonni af fræi og
dreifði átta tonnum af áburði og vakti ferðin
óskipta athygli fjölmiðla. Ingvi Þorsteinsson
var á þessum árum fulltrúi landgræðslustjóra
og einn af hvatamönnum þessa starfs. Í kjöl
far ferðarinnar fylgdu fleiri landgræðsluferðir
ungmennafélaga um land allt á komandi árum
og einnig fóru aðrir aðilar að taka við sér.
Nefna má Rotarýhreyfinguna og Lionsmenn.
Allir vildu leggja sitt af mörkum. Gróður- og
jarðvegseyðing kom öllum við, varðaði lands
menn alla og þjóðin tók vissulega eftir þessari
samvinnu áhugafólks og Landgræðslunnar.24
Hér verður starfi hinna fjölmörgu áhuga
hópa að landgræðslu ekki lýst að neinu marki
en aðeins gefin nokkur dæmi. Árið 1967 settu
félagar í Lionsklúbbnum Baldri í Reykjavík í
samvinnu við Landgræðsluna upp sjö kíló
metra langa girðingu í Hvítárnesi við Hvít
árvatn. Klúbburinn hafði í tvö sumur reynt að
sá grasfræi í þetta land en án árangurs vegna
ágangs sauðfjár. Eftir að beitarfriðun komst á
tók landið strax að breyta um svip. Lionsklúbb
urinn Freyr fylgdi svo þessu fordæmi og tók
þátt í að setja upp aðra girðingu við hlið þeirrar

fyrri og bæði félögin hlúðu að þessum svæðum
sínum á næstu árum. Seinni girðingin hefur nú
verið aflögð en félagar úr Baldri sinna ennþá
uppgræðslustörfum í Hvítárnesi á hverju ári.
Félagarnir hafa lagt áherslu á að gera þetta að
fjölskylduferðum og kenna börnum sínum að
lesa landið og hafa því unnið að ræktun lands
og lýðs með þessum hætti í 40 ár.
Um líkt leyti fékk Rotarýklúbbur Rang
æinga landspildu við Keldur til ræktunar og
umönnunar. Félagið græddi landið með grasi
og lúpínu og plantaði trjám. Ekki var látið
staðar numið fyrr en allt svæðið var komið í
fullan skrúða. Félagsmenn hafa síðan farið
árlega inn í Þórsmörk til að sá grasfræi og
planta birkitrjám og hafa því lagt landinu lið

Friðun lands ber oftast
góðan árangur.

Sjálfboðaliðar við upp
græðslustörf á Reykjanesi.
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Nemendur Vinnuskóla
Fljótsdalshéraðs að
störfum á Héraðssandi.

Sunnan Dimmuborga.
Móta þarf snemma
umhyggju fyrir landinu.
Hvað ungur nemur gamall
temur.

í fjóra áratugi. Svona mætti halda lengi áfram.
Lionsmenn í Mýrdal og bændur undir for
ystu Einars Þorsteinssonar ráðunautar græddu
upp rofabörð í heimahögum sínum í aust
anverðri Rangárvallasýslu og vesturhluta
Vestur-Skaftafellssýslu. Í maí 1974 fór Lions
klúbburinn Skyggnir í Rangárvallasýslu að
Langabakka í landi Þingskála og síðan á önnur
svæði. Fá héruð í landinu hafa mátt þola jafn
mikla gróðureyðingu og Rangárvellir og því

vel við hæfi að Rangæingar sýndu hug sinn til
landgræðslu í verki. Land á þessum slóðum,
norðan Heiðabæjanna, var að mestu auð jökul
urð nema tvö mikil rofabörð vestan við veginn
til Heklubæjanna. Þau voru stór og áberandi
og kölluð Langibakki og voru minnisvarði
um horfinn gróður. Stutt var síðan þeir menn
voru til sem mundu eftir þessu landi í aldar
byrjun sem grónu valllendi að mestu með
fallegu kjarri. Nú var öldin önnur. Samningur
var gerður við landeigendur, landið var girt og
síðan réðust Lionsmenn á eystra rofabarðið
vorið 1974 og stungu það niður og sáðu í sárin
með harðgerðum grastegundum. Að vestan
var barðið þverhnípt og þar var lagt síldarnet
yfir svo að grasfræið fengi næði til að spíra og
vaxa. Þetta tókst vel og á næstu tveimur árum
unnu Skyggnisfélagar á hinu rofabarðinu með
sama hætti. Í för með þeim var Sveinn Run
ólfsson landgræðslustjóri. Hann lýsti seinna
þessu starfi með eftirfarandi orðum:
Þessar kvöldstundir með Lionsmönnum
eru mér ógleymanlegar ánægjustundir.
Menn gengu þarna berserksgang við að
stinga niður rofabörðin sem var mikið
verk og unnu frá kvöldi til morguns
næsta dags. Eitt sinn var með okkur
starfsbróðir minn frá Bandaríkjunum,
Robert Bement, og ég man hvað hann var
dolfallinn yfir þessum áhuga Íslendinga á
landgræðslustörfum.25
Svo mikill var áhuginn og krafturinn hjá þessum
rangæsku Lionsmönnum að eftir að þeir voru
búnir að gera það sem gera þurfti í Langabakka
í landi Þingskála fóru þeir inn í Hraunteig, sem
er allmikill birkiskógur og kjarrlendi við rætur
Heklu, og byrjuðu að sá melfræi í sandöldur sem
sóttu inn í skóginn og ógnuðu honum. Þá var
nýbúið að friða skóginn og girða mestan hluta
hans. Einnig hlóðu þessir garpar grjótgarða til
þess að stöðva sandskriðið og veita melgresinu
skjól. Eftir nokkur ár var sandaldan orðin algróin
en verkefnin voru næg og ferðirnar í Hraunteig
urðu með tímanum að föstum fjölskylduferðum
og þannig kynntist unga fólkið landgræðslustarf
inu í fylgd þeirra eldri og sá með eigin augum
hvað hægt er að gera ef viljinn er fyrir hendi.
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Sú mikla vakning sem varð meðal almennings á landgræðslu á sjöunda áratugnum leiddi
með öðru til stofnunar samtakanna Landverndar, landssamtaka um landgræðslu og
náttúruvernd, árið 1969. Þessi samtök sameinuðu krafta einstaklinga, fyrirtækja, félaga
og stofnana um land allt til góðra verka í uppgræðslu, fræðslu á eðli gróður- og jarðvegseyðingar og ekki síst til að vinna gegn öllum náttúruspjöllum. Lionsklúbburinn Baldur hafði
þá fyrir nokkrum árum selt fötur með áburði
og grasfræi á bensínstöðvum víðs vegar um
landið og á stofnfundi Landverndar afhentu
forráðamenn klúbbsins samtökunum söluandvirðið og fylgdi Landvernd gjöfinni eftir
með miklu fræðsluátaki.
Án nokkurs vafa varð sá mikli áhugi
almennings sem hér hefur lítillega verið lýst,
barátta Landverndar fyrir landgræðslu og
gróðurvernd og árangursríkt starf Landgræðslu ríkisins, til þess að ráðamenn þjóðarinnar fylltust löngun til að fylkja liði með
þjóð sinni og greiða inn á skuld hennar við
landið. Grunnurinn að Þjóðargjöfinni var
lagður.26
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Á

sjöunda áratugnum var landgræðsla og
gróðurvernd ofarlega í huga íslensku þjóðarinnar án þess þó að sú umræða og áhugi í
verki skilaði sér í auknum framlögum ríkisins til málaflokksins. Þau voru á bilinu 80–
100 milljónir króna á árunum um 1970 eins
og fram kemur á myndriti 3. Verkefnin voru
nánast óendanleg í þjóðfélaginu og annað
hafði forgang hjá ráðamönnum. Sumarið
1971 myndaði Ólafur Jóhannesson, formaður
Framsóknarflokksins, ríkisstjórn og í stefnuyfirlýsingu hennar var kveðið á um gerð heildaráætlunar um alhliða landgræðslu og skipulega nýtingu gæða landsins. Ríkisstjórnin nýja
tók við völdum í júlí og Halldór E. Sigurðsson
varð landbúnaðarráðherra. Hinn 30. nóvember skipaði hann sjö menn í nefnd, kölluð
landnýtingar- og landgræðslunefnd, til þess að
semja áætlunina og átti nefndin að miða störf
sín við það að unnt yrði að minnast 11 alda

byggðar í landinu með stórátaki í landgræðslu
og gróðurvernd og alhliða skipulagningu á
nýtingu landsins gæða. Nefndarmenn voru
Eysteinn Jónsson alþingismaður, formaður,
Haukur Ragnarsson tilraunastjóri á Mógilsá,
Ingvi Þorsteinsson magister, Jónas Jónsson
aðstoðarmaður landbúnaðarráðherra, Pálmi
Jónsson alþingismaður og Þorvaldur G. Jónsson fóðureftirlitsmaður. Árni Reynisson framkvæmdastjóri Landverndar var ráðinn starfsmaður nefndarinnar en síðar unnu þeir Sveinn
Runólfsson og Stefán H. Sigfússon fyrir hana.
Nefndin safnaði miklum upplýsingum
sem að gagni máttu koma. Hún leitaði til
gróðurverndarnefnda og búnaðarsambanda
um allt land og bað um álitsgerðir um ástand
lands í hverju héraði með tilliti til uppblásturs,
annarrar landeyðingar og beitarálags. Fundir
voru haldnir með forstöðumönnum stofnana
og formönnum félagasamtaka sem létu sig
málið varða en þó var nánust samvinna höfð
við Landgræðslu ríkisins, Skógrækt ríkisins og
Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Úr öllum
þessum aðsendu gögnum vann nefndin.
Hinn 22. janúar 1974 skilaði nefndin
áliti í ítarlegri 210 blaðsíðna skýrslu: Landgræðsluáætlun 1974–1978. Álit landnýtingarog landgræðslunefndar. Eins og titillinn gefur
til kynna var um að ræða fimm ára áætlun
um landgræðslu, skógrækt og rannsóknir þar

Eysteinn Jónsson var
formaður landnýtingar- og
landgræðslunefndar sem
skipuð var árið 1971.

Landgræðsluskógur í Bolholti á Rangárvöllum.
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Hátíðarfundur Alþingis
á Þingvöllum árið 1974.
Þingheimur samþykkti
samhljóða að minnast
1100 ára búsetu í land
inu með landgræðslu- og
gróðurverndaráætlun sem
kölluð hefur verið Þjóðar
gjöf.

að lútandi. Í aðfaraorðum skýrslunnar segir
meðal annars:
Nefndin leggur áherslu á, að takmarkið hlýtur
að vera:
a) að stöðva uppblástur, sandfok og aðra jarð
vegseyðingu,
b) koma í veg fyrir hvers konar gróð
urskemmdir og gróðurrýrnun,
c) koma gróðurnýtingu og beit í það horf að
gróðri fari fram,
d) að friða þau skóglendi sem þess eru verð
og tryggja að þau gangi hvergi úr sér,
e) leggja grundvöll að nýjum skógum til fegr
unar, nytja, skjóls og útivistar þar sem það
hentar,
f) stuðla að endurgræðslu örfoka og ógró
inna landa sem æskilegt er að breytist í
gróðurlendi,
g) efla rannsóknir á þessum sviðum þannig
að sem traustastur grundvöllur sé undir
öllu sem gert er til að ná þessum mark
miðum.27
Auk skýrslunnar skilaði nefndin tillögum um
breytingar á lögum um afréttarmálefni og fjall
skil, tillögum um breytingar á lögum um land
græðslu og loks frumvarpi til laga um heftingu
landbrots og varnir gegn ágangi fallvatna. Til
lögur þessar eða frumvörp urðu öll að lögum.
Ríkisstjórnin tók skýrslu nefndarinnar
til skoðunar og eftir að hún hafði fjallað um
hana náðist um það samkomulag að formenn
allra þingflokka stæðu saman að tillögu til
þingsályktunar um framkvæmd áætlunar
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innar á hátíðarfundi Alþingis sem halda átti á
Þingvöllum 28. júlí 1974. Þetta var eina málið
á dagskrá og það var samþykkt einróma af
öllum 60 þingmönnunum: „Ályktun Alþingis
um landgræðslu- og gróðurverndaráætlun
til minningar um 1100 ára búsetu í landinu.“
Þessi ályktun hefur verið kölluð „Þjóðargjöfin“
og samkvæmt henni átti að verja einum millj
arði króna til landgræðslu og gróðurverndar
á árunum 1974–1978, fyrir utan venjubundin
framlög á fjárlögum hvers árs.28
Áætlunin sem Þjóðargjöfin kostaði, Land
græðsluáætlun I, var í fjórum meginliðum. Í
fyrsta lagi var 705 milljónum króna varið til
gróðurverndar og landgræðslu á vegum Land
græðslu ríkisins á næstu fimm árum. Í öðru
lagi fékk Skógrækt ríkisins 165 milljónir til
skógverndar og skógræktar. Í þriðja lagi átti að
verja 80 milljónum króna til rannsókna á sviði
gróðurverndar, landgræðslu og gróðurnýt
ingar á vegum Rannsóknastofnunar landbún
aðarins og fleiri aðila. Og í fjórða lagi skyldu 50
milljónir króna renna til annarra nauðsynlegra
verkefna: Búnaðarfélagi Íslands var gert kleift
að ráða ráðunaut í landnýtingu, gerðir voru
afréttar- og útivistarvegir og Landvernd fékk
fé til sinnar starfsemi.29 Eru allar þessar tölur
miðaðar við verðgildi ársins 1974.
Með Þjóðargjöfinni fylgdi sú tillaga að
landbúnaðarráðherra setti á fót samstarfs
nefnd sem sjá átti um alla samvinnu milli
þeirra stofnana sem að framkvæmd áætlunar
innar kæmu. Það gerði ráðherra í ágúst 1974
og var Jónas Jónsson, ritstjóri og síðar búnaðar
málastjóri, skipaður formaður hennar. Með
honum í nefndinni voru Björn Sigurbjörnsson
forstjóri RALA, Halldór Pálsson búnaðarmála
stjóri, Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri
og Hákon Bjarnason skógræktarstjóri, síðar
Sigurður Blöndal eftirmaður hans. Nefndin
fylgdist á næstu árum með framkvæmd áætl
unarinnar og fjárveitingum til hennar en eins
og stundum vill verða vantaði nokkuð upp
á að Þjóðargjöfin skilaði sér öll þangað sem
henni hafði verið heitið. En hún varð Land
græðslu ríkisins gríðarleg lyftistöng og gerði
henni mögulegt að stórauka framkvæmdir
á öllum verksviðum hennar. Má nefna sem
dæmi að áður en Landgræðsluáætlun I kom
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Myndrit 3
Ráðstöfunarfé Landgræðslu ríkisins 1966–1975
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Heimild: Alþingistíðindi umrædd ár. Athugasemd: Upphæðir
hvers árs eru færðar til verðlags ársins 2006 með vísitölu neysluverðs frá Hagstofu Íslands.

til sögunnar dreifði stofnunin um 700–800
tonnum af áburði á ári en á árunum sem fóru
í hönd, árum Þjóðargjafarinnar, var áburð
ardreifingin árlega yfir 3 þúsund tonn. Á sama
tíma voru um 90 þúsund hektarar af landi í

slæmu gróður- og jarðvegsástandi friðaðir
fyrir búfjárbeit.30
Ráðstöfunarfé Landgræðslu ríkisins á
árunum 1966–1975 er sýnt á myndriti 3. Til
ársins 1974 kom féð allt úr ríkissjóði en þá fór
stofnunin að hafa sértekjur af starfsemi sinni,
aðallega sölu á fræi innanlands og til útlanda.
Það voru ekki háar upphæðir í fyrstu en hækk
uðu á næstu árum. Á myndritinu sést að Land
græðslan fékk 77 milljónir króna úr ríkissjóði
árið 1966 en á næstu árum hækkaði framlagið
flest ár og var komið upp í 146 milljónir árið
1973. Árið 1975 kemur svo Þjóðargjöfin til
sögunnar og við það urðu gríðarleg umskipti í
rekstri stofnunarinnar og við allt landgræðslu
starf því þá hækkaði ráðstöfunarféð upp í 411
milljónir króna miðað við verðlag ársins 2006.
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Unnið e�tir

7. kafli

land�ræðsluáætlunum

á árunum 1975–1991

Unnið eftir landgræðsluáætlunum á árunum 1975–1991

Unnið var að landgræðslu
í Borgarfirði samkvæmt
Landgræðsluáætlun I.
Myndin er tekin við Bifröst
og sýnir hvað birki og
víðir geta verið öflugir
landnemar.

Aukinn þungi í landgræðslu
Landgræðsluáætlun I

Þ

jóðargjöfin olli straumhvörfum í starfsemi
Landgræðslu ríkisins vegna þess aukna fjár
magns sem úr var að spila. Einn af áherslu
þáttum Þjóðargjafarinnar var aukin frærækt af
innlendum og erlendum stofnum helstu teg
unda sem Landgræðslan hefur notað til upp
græðslu. Það hafði mikið að segja því gott fræ
af réttum tegundum og áburður skipta sköpum
í flestum tilfellum í starfi stofnunarinnar í bar
áttunni við að stöðva jarðvegsrofið. En fræöfl
unin útheimti mikla rannsóknavinnu sem
byggði á reynslu Klemensar Kristjánssonar á
Sámsstöðum og vísindamanna Atvinnudeildar
Háskólans. Landgræðslan átti gott samstarf
við RALA um tilraunir til fræræktar fyrir daga
Þjóðargjafarinnar og í kjölfar þeirrar samvinnu
kom fram ný tækni við fræöflun og verkun,
sáningu og áburðardreifingu sem leiddi til
byltingar í öllu landgræðslustarfi.1 Verður
nánar um það fjallað síðar í þessum kafla en
fyrst vikið að þeim sem börðust í fremstu víg
línu með sandinn í skónum.
Samkvæmt Landgræðsluáætlun I frið
aði Landgræðslan á árunum 1975–1979 14 ný
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svæði sem mörg hver voru mjög stór. Flatarmál
þeirra var 843 ferkílómetrar og lengd girðing
anna 146 kílómetrar. Áburðardreifing með
flugvélum og sáning melgresis og grasfræs
þrefaldaðist frá því sem var fyrir áætlunina.
Allt að 80% af áburðinum fór á friðuð svæði
innan landgræðslugirðinga en afgangurinn til
uppgræðslu á afréttum og beitarlöndum sem
upprekstrarfélög eða sveitarfélög greiddu að
hluta fyrir. Þróunin var sú að bæjar- og sveit
arstjórnir fóru í auknum mæli að láta land
græðslumál til sín taka.2
Reykjanesskaginn var allur illa farinn eftir
margra alda ofbeit og víða voru þar erfið skil
yrði fyrir gróður. Gamla girðingin í Hafna
hreppi frá árinu 1938 var stækkuð á árunum
1977 og 1978. Varð þá til Reykjanesgirðing sem
var 22,2 kílómetrar á lengd og afgirti 34.350
hektara landsvæði á vestanverðum skaganum
sem byrjað var að rækta upp og var því verki
fram haldið á komandi árum.
Á Vesturlandi var bæði unnið í Borgarfirði
og Mýrasýslu, á Geitársandi ofan Húsafells árið
1975 og í Hítardal fjórum árum seinna. Báðar
voru girðingarnar litlar en gagnlegar. Í Hítar
dal í Hraunhreppi var eitt mesta uppblásturs
svæði á Vesturlandi og var botn dalsins orðinn
örfoka hraun og foksandur.3

Aukinn þungi í landgræðslu

Horft yfir Eyvindarstaða
heiði árið 1986 þar sem
Landgræðslan vann að
uppgræðslu fyrir Lands
virkjun, meðal annars á
Öfuguggavatnshæðum.

Á Vestfjörðum var lítið unnið á þessu tíma
bili, helst við Sauðlauksdal, en á Norðurlandi
vestra var sett upp lítil girðing árið 1981 á
Fossárbrúnum á Eyvindarstaðaheiði. Á Norð
urlandi eystra var unnið af enn meiri þunga.
Mikið var unnið í Þingeyjarsýslum, aðallega í
syðri sýslunni. Byrjað var að girða 500 hekt
ara svæði við fjallið Lúdent sumarið 1975 með
8,5 kílómetra langri girðingu og tveimur árum
seinna var byrjað að girða við Neistabörð og
Sandabrot. Á þeim svæðum báðum var vinnu
fram haldið árið 1978 og árið 1979 var sett upp
lítil girðing í Sandvík í Bárðardal. Í NorðurÞingeyjarsýslu var unnið við að setja upp girð
ingu hjá Grímsstöðum á Fjöllum á árunum
1976 og 1977 en öllum sem til þekktu og vita
vildu var ljóst að í Þingeyjarsýslum var gríð
arlega mikil vinna framundan og ekki síður
mikilvæg í þessum blómlegu héruðum sem
sandur ógnaði samt víða.4
Samkvæmt Landgræðsluáætlun I beindist
öll orka landgræðslumanna í Skaftafellssýslum
að nokkrum svæðum í Vestur-Skaftafells
sýslu: Skaftártungu árið 1976, Stjórnarsandi
á árunum 1977–1979 og Hafursáraurum árið
1980. Sandfok og gróðureyðing hafði lengi
verið mjög mikil í sýslunni og Landgræðslan
var á liðnum árum búin að setja þar upp margar

girðingar. Í sumum þeirra náðist árangur fljótt
og nokkuð auðveldlega en á öðrum stöðum
þurfti að beita meiri útsjónarsemi og næstum
óendanlegri þolinmæði.
Ef miðað er við stærð girðinga var þunga
miðja landgræðslustarfsins samkvæmt Land
græðsluáætlun I á Suðurlandi. Þar var á
árunum 1976–1977 sett upp lengsta girðing
sem um getur í sögu Landgræðslunnar við
Skjaldbreið og Hlöðufell í Árnessýslu. Hún
var 58,6 kílómetrar á lengd og svæðið innan
hennar var 43.100 hektarar. Önnur ný girð

Lengi var unnið við að
græða Stjórnarsand hjá
Kirkjubæjarklaustri upp
með áveitum, sáningu og
áburðardreifingu áður en
sigur vannst.
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Uppblástursgeiri með
ljósum Hekluvikri við Sel
sund í Rangárvallasýslu.
Svæðið var girt árið 1982.
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ing var að Hjalla í Ölfusi en þar var 650 hekt
ara land frá nokkrum jörðum girt árið 1976.
Í Rangárvallasýslu var sett upp girðing við
Hraunteig á árunum 1977–1978, lítil girðing
hjá Selsundi árið 1982 og nokkuð stór girðing
við Kot á árunum 1980–1982.5
Fljótlega eftir gosið í Vestmannaeyjum árið
1973 var Landgræðslan beðin um að reyna að
græða upp hinar víðáttumiklu vikur- og gjall
breiður á Heimaey. Eftir athuganir á aðstæðum
og nokkrar tilraunir þótti bestur árangur nást
með því að þekja vikurskaflana með mold
arlagi og sá svo í þá grasfræi. Viðlagasjóður
veitti verkefninu það fé sem þurfti til að mold
bera öll vikursvæðin og sá í þau jafnóðum. Þar
með vannst sigur á sandfokinu og árið 1977
var Heimaey gerð að landgræðslusvæði með
samningi milli Landgræðslunnar og Vest
mannaeyjabæjar. Uppgræðslustarfinu var fram
haldið í mörg ár og lagt var í mikinn kostnað
við áburðargjöf og sáningu. Sérstök áhersla var
lögð á að græða upp hlíðar Eldfellsins en lengi
bar nokkuð á sandfoki úr því.6

Við samþykkt Þjóðargjafarinnar var
ákvæði um að fjárframlög skyldu halda verð
gildi sínu. Á þessum árum var mikil verðbólga
og tekist var á um að framfylgja þessu loforði.
Það tókst að mestu.

Landgræðsluáætlun II
Snemma á árinu 1979 var samstarfsnefnd
inni sem haft hafði með höndum framkvæmd
Landgræðsluáætlunar I falið að gera nýja
áætlun sem tæki við að tímabili hennar loknu.
Þeirri áætlun skilaði nefndin í ársbyrjun 1980:
Landgræðsluáætlun 1981–1985. Alþingi sam
þykkti þessar tillögur sem Landgræðsluáætlun
II með nokkrum breytingum og hún gilti
fyrir árin 1982–1986. Meðal breytinga frá
eldri áætlun var ákvæði um að veita skyldi
fjármagni í fyrirhleðslur og sjóvarnargarða.
Að framkvæmdagildi var þessi áætlun mun
lægri en Þjóðargjöfin á sínum tíma en unnið
var eftir sama meginmarkmiði: Að stöðva
alla hraðfara gróður- og jarðvegseyðingu. Var
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Uppblástur hefur lengi
verið mikill á Íslandi.
Gervitunglamynd frá
árinu 2002 sem sýnir jarð
veg fjúka af Suðurlandi á
haf út þótt vetur sé.

lögð á það áhersla að árlegar fastar fjárveit
ingar til landgræðslu og skógræktar lækkuðu
ekki þrátt fyrir það fjármagn sem til þess
arar nýju áætlunar væri veitt; það var hugsað
sem hrein viðbót við hið venjubundna starf.
Ný samstarfsnefnd var skipuð til að fylgjast
með framkvæmd áætlunarinnar og áttu full
trúar stjórnmálaflokkanna í fjárveitinganefnd
Alþingis sæti í henni. Nefndin starfaði í sam
vinnu við forstöðumenn viðkomandi stofnana,
Landgræðslunnar, Skógræktarinnar og RALA,
og fór í kynnisferðir um landgræðslusvæðin
og kynnti sér þann mikla árangur sem land
græðslustarfið hafði í för með sér. Seta þing
mannanna í nefndinni kom sér vel þegar tekist
var á um að viðhalda verðgildi fjárframlaga til
áætlunarinnar.7
Víða var unnið að landgræðslu og gróð
urvernd samkvæmt Landgræðsluáætlun II og
skulu helstu svæðin nefnd. Árið 1983 tókst sam
komulag milli Landsvirkjunar, Vegagerðar rík
isins, Skógræktar ríkisins, Gnúpverjahrepps og
Landgræðslu ríkisins um uppgræðslu á svæði í
þeim hluta Þjórsárdals sem er innan girðingar
Skógræktarinnar. Sáð var í 250 hektara svæði
beggja vegna vegar milli Fossár og Sandár og á
fleiri svæðum með góðum árangri.8

Á vestanverðum Grænavatnsafrétti í
Suður-Þingeyjarsýslu voru víðáttumikil sand
fokssvæði sem nefnd hafa verið Katlasvæði eða
Krákárbotnar. Lengi hafði verið ætlunin að friða
svæðin og stöðva sandfok og uppblástur en víða
mátti sjá þar langa og háa rofabakka. Foksandur
barst af svæðinu í Kráká og þaðan í Laxá og olli
eyðileggingu á hrygningarsvæðum í ánum og
sliti á hverflum Laxárvirkjunar. Árið 1983 var
gerður samstarfssamningur milli Skútustaða
hrepps, Landsvirkjunar og Landgræðslu ríkis
ins um landgræðslu á svæðinu. Þremur árum
seinna var hann endurnýjaður og komu þá fleiri
aðilar til samstarfs um uppgræðslu svæðanna
en hluti þeirra var þá girtur. Um var að ræða
400 hektara lands þar sem versta foksvæðið var.
Melfræi var sáð nokkur sumur í röð og mjög
miklu magni af áburði var dreift með flugvélum
á aðliggjandi svæði þannig að fljótlega fór að
draga úr sandskriði í Kráká. Þó var strax ljóst
að lengi yrði að vinna á þessum slóðum áður en
þau yrðu iðgrænn afréttur.
Enn viðameiri framkvæmdir hófust á
Skógeyjarsvæðinu í Austur- Skaftafellssýslu en
það er svæðið milli Hoffellsár og Hornafjarð
arfljóts, sunnan þjóðvegar. Skógey var fyrr
á öldum vaxin víðáttumiklu gras- og kjarr
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Byrjað var að vinna að uppgræðslu Skógeyjarsvæðisins í Hornafirði árið
1978 samkvæmt Landgræðsluáætlun II og síðan fram haldið samkvæmt
Landgræðsluáætlun III. Fyrst þurfti að beisla fljótin með varnargörðum.

Horft til norðurs yfir uppgræðslusvæðið. Fyrir miðri mynd er Hoffellsfjall
og Hoffellsdalur gengur inn af því. Hægra megin sjást Lónsfjöll. Hoffellsá
rennur í farvegi milli varnargarða sem gerðir voru árið 1986. Sáð var
báðum megin farvegarins sama ár.

Hádegissker átti í vök að verjast fyrir uppblæstri og var til vitnis um
hvernig Skógeyjarsvæðið leit út áður fyrr. Það var fimm metra hátt, sex
metra breitt og 15 metra langt þegar það var grætt upp.

Landið grær upp í skjóli varnargarðanna. Fremst til hægri sést varnargarður austan Hornafjarðarfljóta. Nesjasveit fjær. Vatnið Þveit undir
Ketillaugarfjalli er til vinstri.

lendi en Hornafjarðarfljót voru fyrir löngu
búin að eyða öllum gróðri. Foksandur þaðan
gerði íbúum á Höfn í Hornafirði og nálægum
sveitum lífið leitt og ógnaði tilvist atvinnu
lífsins. Vötnin flæmdust yfir svæðið í vatna
vöxtum en þegar lítið var í ánum var þarna
að mestu eyðisandur sem fauk úr. Það þurfti
því að veita ánum frá svæðinu til þess að hægt
væri að rækta sandana. Árið 1978 var byrjað
að hlaða varnargarða við Hornafjarðarfljót og
var því verki fram haldið á næstu árum, bæði
á vegum Landgræðslunnar og Vegagerðar rík
isins. Árið 1982 var gengið frá samningi við
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landeigendur um afhendingu Skógeyjarsvæð
isins til landgræðslu og var þegar hafist handa
við sáningu og tilraunaverkefni. Vorið 1986
var Þrúðmar Sigurðsson í Miðfelli ráðinn
landgræðsluvörður á svæðinu og það ár og árið
1987 setti vinnuflokkur hans upp 15 kílómetra
langa rafmagnsgirðingu á vegum Landgræðsl
unnar sem umlukti rúmlega 4 þúsund hektara
uppblástursland sem þar með var búið að friða.
Var girðingin á norður- og austurhlið Skógeyj
arsvæðisins en Hornafjörður og Fljótin vörðu
suður- og vesturhlið þess. Sáð var grasfræi víða
innan girðingarinnar og borið á landið, fleiri
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varnargarðar voru hlaðnir og eldri farvegur
Hoffellsár var grafinn upp og ánni hleypt í
hann til að koma í veg fyrir að hún rynni til
vesturs inn við Skógeyjarsker eins og hún hafði
þá gert í um tvo áratugi.9 Þessi byrjun lofaði
góðu og allir voru bjartsýnir um framhaldið.
Loks má nefna að á árunum 1985–1986
var 500 hektara land í Búðahreppi í SuðurMúlasýslu girt en þar hafði gróðureyðing verið
töluverð.

Landgræðsluáætlun III
Enn varð framhald á Þjóðargjöfinni því árið
1986 lagði samstarfsnefndin fram áætlun fyrir
árin 1987–1991, Landgræðsluáætlun III. Hún
var samþykkt á Alþingi 5. mars 1987.10 Var það
í þriðja sinn sem fé var veitt til landgræðslu
starfa utan árlegra framlaga til Landgræðslu
ríkisins, Skógræktar ríkisins og RALA. Þessi
þriðja áætlun var í nokkrum grundvallarat
riðum frábrugðin hinum fyrri; verkefnin voru
afmörkuð með nákvæmari hætti en áður og
starfinu beint að átta aðalstöðum á landinu. Til
annarra verkefna átti Landgræðslan að nota
fastafé sitt. Staðirnir eða svæðin átta voru Mýr
dalssandur í Vestur-Skaftafellssýslu, Skógey
í Hornafirði, Krákárbotnar í Suður-Þingeyj
arsýslu, Mývatnsöræfi í Suður-Þingeyjarsýslu,
Sandkluftavatn – Ormsvellir – Uxahryggja
leið, Haukadalsheiði í Árnessýslu, Kotáraurar
í Austur-Skaftafellssýslu og loks landgræðsla í
samvinnu við sveitar- og bæjarstjórnir.
Samkvæmt nýrri landgræðsluáætlun var
hinu mikilvæga landgræðslu- og uppbygging
arstarfi á Skógeyjarsvæðinu haldið áfram. Sáð
var grasfræi í mörg ár og dálitlu af melfræi og
tilraunir voru gerðar með elri. Með árunum
dró smám saman úr áburðardreifingu vegna
minnkandi fjárframlaga til Landgræðslunnar
en svæðið var lengi eitt umfangsmesta verk
efni stofnunarinnar. Var unnið þar af mikilli
elju mörg næstu árin og um og eftir 1990 má
segja að draumur manna um endurheimt fyrri
landgæða Skógeyjar hafi ræst. Þá var búið að
stöðva sandfok að mestu en mikið verk fram
undan við að klæða svæðið fögrum skartklæð
um náttúrunnar. Útsýni úr Skógey til fjalla og
jökla er stórfenglegt og þar er útsýnisskífa sem

Ályktun Alþingis um landgræðslu- og land
verndaráætlun fyrir árin 1987–1991

Á umræddu fimm ára tímabili ályktaði Alþingi að auk árlegra

fjárveitinga skyldi 266 milljónum króna, á verðlagi ársins 1986,
vera varið til landgræðslu- og landverndarmála. Landgræðslan
fékk 56,5% fjárins til landgræðslu, til að stöðva jarðvegs- og gróð
ureyðingu og til gróðurverndar. Skógrækt ríkisins fékk 12,9% fjár
ins til að kanna ástand birkiskóglendis landsins og til að móta til
lögur um verndun þess og nýtingu, til að efla skógrækt á svæðum
skógræktarfélaga, meðal annars með því að afhenda þeim plöntur,
og til að gera ræktunaráætlanir í skógrækt. Rannsóknastofnun
landbúnaðarins fékk 6,3% fjárins til frærannsókna, til að rannsaka
nýtingu beitilanda og til að gera gróður- og jarðakort. Samvinnu
verkefni allra þriggja stofnananna fékk 3,3% peninganna. Þau
voru á sviði fræðslustarfs, kynbóta melgresis, birkis og niturbind
andi plantna, til rannsókna á jarðvegseyðingu og ástandi gróðurs,
til lúpínurannsókna og til ýmissa starfa í þágu gróðurverndar og
landgræðslu. Loks var 21% fjárins varið til varna gegn landbroti af
völdum vatna eða sjávar og kom það verkefni í hlut Landgræðsl
unnar.11

leiðbeinir ferðamönnum um örnefni og ýmis
náttúrufyrirbæri þessa heillandi lands.12
Mýrdalssandur lokaðist árlega fyrir
umferð í 15–20 daga vegna sandfoks og mikið
eignatjón hlaust af. Með Landgræðsluáætlun
III var tekin sú ákvörðun að stöðva sandfokið
og græða upp sandinn næst þjóðveginum.
Árið 1987 var sáð í 40 metra breiða og 3 þús
und metra langa spildu norðan við fyrirhugað
vegarstæði en færa átti veginn yfir sandinn til
suðurs. Árið 1988 var bætt við tveimur álíka
skákum af melgresi, annarri sunnan vegar og
hinni norðan við sáðspilduna frá 1987. Bændur
í Álftaveri önnuðust sáningu melfræsins ásamt
áburðargjöf. Líka var sáð túnvingli og berings
punti með flugvél í mjóar ræmur. Gengið var
frá samkomulagi við eigendur sandsins milli
Blautukvíslar og Múlakvíslar um uppgræðslu
þess lands og unnið var á sandinum öll þau ár
sem tímabil þessa kafla nær til og raunar miklu
lengur því enn er unnið að uppgræðslu sand
sins. Hann er um 40 þúsund hektarar á stærð
og aðeins lítill hluti þess mikla flæmis hefur
verið ræktaður.13 Vegagerðin hefur kostað
helming framkvæmda.
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Uppgræðsla við Hjörleifs
höfða til að hindra sand
fok á þjóðveginn.

Eitt af stærstu verkefnum
Landgræðslunnar á
árunum 1987–1991 var
á Haukadalsheiði. Hér
er verið að sá melgresi á
heiðinni.
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Mikið sandfok og gróðureyðing hefur
átt sér stað við Sandkluftavatn, Ormsvelli
og Skjaldbreið. Vegurinn um Uxahryggi var
stundum ófær og moldrok af svæðinu lagð
ist yfir Þjóðgarðinn á Þingvöllum. Svæðið var
innan landgræðslugirðingar og hafði verið
friðað fyrir beit frá árinu 1977. Árið 1988 var
byrjað að dreifa melfræi, áburði og grasfræi
yfir vesturhlíðar Skjaldbreiðar og austan vegar
norðan Sandkluftavatns. Verkefnið er risastórt
og fjármagn ekki fyrir hendi til að takast á
við það sem skyldi og því var uppgræðsluað
gerðum þarna hætt laust eftir 1990.
Uppgræðsla á Haukadalsheiði í Árnessýslu
var eitt af stærstu verkefnum Landgræðslunnar
á árunum 1987–1991 og raunar lengur en
svæðið er bæði stórt og erfitt. Oft lagði þaðan
mikinn moldarmökk yfir byggðir Árnessýslu.
Árið 1988 var lögð veruleg áhersla á upp
græðslu heiðarinnar. Melfræi var sáð og miklu
af áburði og grasfræi dreift með. Haustið 1986

var vatnsborð Sandvatns hækkað með tveimur
stíflugörðum og var annar þeirra hækkaður
meira árið 1988. Þá var vatnið orðið með
stærri vötnum landsins og huldi víðáttumiklar
sandbreiður þar sem áður var mikið sandfok.
Á árunum 1989–1992 var haldið áfram að sá
melfræi á heiðinni og áburði dreift bæði með
dráttarvélum og flugvélum.14
Þingeyjarsýslur hafa lengi verið eitt helsta
landgræðslusvæði landsins. Árið 1988 voru
settar upp nýjar girðingar í Jökulsárgljúfrum í
Kelduneshreppi í samstarfi við Náttúruvernd
arráð. Næstu fjögur árin var melfræi sáð mjög
víða í sýslunum, mest á Krákársvæðinu í
Skútustaðahreppi, í nýtt landgræðslusvæði við
Grænulág á Austurafrétti í Skútustaðahreppi
og í girðingu við Reykjahlíð sem lokið var við
árið 1991. Einnig var haldið áfram að hefta
sandfok í Kötlum í sama hreppi, í Nautadal, á
norðanverðum Ássandi í Kelduhverfi og víðar.
Var áburði mest dreift með flugvélum.15
Mikið var unnið á landgræðslusvæðinu
á Reykjanesi fyrir og um 1990. Árið 1988 var
meðal annars sett upp ný girðing í Vogum
á Vatnsleysuströnd. Flest ár var áburði og
grasfræi dreift á nesinu í samvinnu við sveit
arstjórnir og þar voru lengi mikil uppgræðslu
verkefni. Smám saman var þó dregið úr áburð
ardreifingu þar eins og víða annars staðar
vegna þess að fjárframlög til Landgræðslunnar
voru ekki nógu mikil.16
Víðar var um samvinnu Landgræðslunnar
og sveitarfélaga að ræða. Nefna má góð sam
skipti við Húsavík, Sauðárkrók, Fáskrúðs
fjörð, Vík í Mýrdal, Kirkjubæjarklaustur, Vest
mannaeyjar, Hellu og Þorlákshöfn, og árið
1988 voru settar upp nýjar girðingar í Húsa
felli í Hálsasveit í samstarfi við Náttúruvernd
arráð og Skógrækt ríkisins. Á flestum þessum
stöðum var melfræi sáð og áburði dreift með
dráttarvélum og tveimur flugvélum. Fyrir
kom að náttúruöflin spilltu því sem búið var
að gera. Til dæmis þurfti að sá í sandfokssvæði
við ósa Ölfusár á árunum 1991 og 1992 vegna
skemmda sem þar urðu í flóðum og óveðri í
febrúar 1990. Svo var einnig í Vík í Mýrdal. Þar
var ötullega unnið við að lagfæra skemmdir
eftir flóðin. Sáð var þar á sjávarsandinum og
eldri melgróður styrktur með áburðargjöf. Á
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sama tíma var sáð í Héraðssanda í Hjaltastaða
þinghá.17
Misjafnt var frá einu ári til annars hvað
mikla vinnu varð að leggja í viðhald land
græðslugirðinganna. Óvenjumikið viðhald
var til dæmis árið 1990 eftir snjóþungan vetur.
Halda þurfti við girðingum á yfir 80 stöðum
sem afgirtu nær 2,5% af flatarmáli landsins
og voru orðnar um 1000 kílómetrar að lengd.
Margar þeirra voru orðnar gamlar og á erf
iðum stöðum. Fyrstu rafgirðingarnar komu
til sögunnar árið 1981 og árið 1990 voru þær
orðnar 14. Þær þurfa minna viðhald en gadda
vírinn og á tíunda áratugnum leystu þær hann
að mestu leyti af hólmi.
Á sama tíma og gamlar girðingar voru end
urnýjaðar var líka girt á nýjum stöðum. Nýjar
girðingar á árunum 1990–1992 voru settar upp
í Kolatorfum í Skútustaðahreppi, þéttbýlið í
Reykjahlíð var girt og friðað, í Þingeyrarhreppi,
í Krýsuvík var sett upp girðing sem ætluð var
sem beitarhólf fyrir sauðfé Hafnfirðinga, á
Snæfellsnesi, við Þorlákshöfn, á Biskupstungna
afrétti, við Mýri í Bárðardal og Grænulág í
Skútustaðahreppi og á Hólsfjallasvæðinu voru
settar upp girðingar en þá var búið að semja
við bændur í Fjalla- og Öxarfjarðarhreppi um
friðun lands þeirra.18
Á áttunda og níunda áratugnum voru
flugvélar mikið notaðar við að dreifa áburði
og fræi eins og verið hafði lengi. Taka má árið
1990 sem dæmi en þá var 1035 tonnum af
áburði dreift á öllu landinu og 17 tonnum af
grasfræi með Páli Sveinssyni TF-NPK. Minni
flugvél Landgræðslunnar dreifði 339 tonnum
af áburði og fimm tonnum af grasfræi. Flug
menn frá Flugleiðum flugu Páli í gjafavinnu en

launaðir menn þeirri litlu. Áburðarflugið var
þá farið að dragast saman með hverju ári vegna
hlutfallslega lægri fjárframlaga til Landgræðsl
unnar og enn dró úr því á tíunda áratugnum
vegna breytinga á starfsaðferðum stofnunar
innar sem greint verður frá í næsta kafla.
Ráðstöfunarfé Landgræðslu ríkisins á
tímaskeiðum Landgræðsluáætlana I–III á
árunum 1975–1991 er sýnt á myndriti 4 og
eru allar tölur færðar til verðlags ársins 2006.
Um er að ræða árlegar fjárveitingar, framlög
vegna landgræðsluáætlana, sértekjur og fram

Sigþrúður Jónsdóttir
kannar fræakur.

Heybaggar koma oft að
góðum notum við land
græðslu. Nokkrum árum
eftir að þessir baggar voru
settir á sjávarsand í Skaga
firði voru þeir komnir á
kaf og huldir grænu mel
gresi sem bæði festi rætur
í þeim og fékk frá þeim
næringu.

Myndrit 4
Ráðstöfunarfé Landgræðslu ríkisins 1975–1991
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Heimildir: Stjórnartíðindi umrædd ár. Athugasemd: Upphæðir
hvers árs eru færðar til verðlags ársins 2006 með vísitölu
neysluverðs frá Hagstofu Íslands.
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Friðuð landgræðslusvæði
árið 1985.

lög til að moka út ósa fallvatna. Mest var ráð
stöfunarféð á árunum 1975–1979, árum Þjóð
argjafarinnar, en þá hafði stofnunin árlega til
ráðstöfunar á bilinu 411–484 milljónir króna.
Eftir það fóru framlögin frá ríkinu lækkandi ár
frá ári og árið 1983 voru þau komin niður í 182
milljónir. Næstu átta árin var ráðstöfunarféð á
bilinu 215–310 milljónir króna á ári.

Landbrot af völdum fallvatna

Með lagabreytingu árið 1979 var Land

græðslunni falin yfirstjórn aðgerða gegn land
broti af völdum fallvatna. Síðan hefur sú vinna
verið stór liður í starfsemi stofnunarinnar og
verkefnin nánast óþrjótandi því ár brjóta víða
gróið land. Varnargarðar hafa verið gerðir,
einkum við jökulár í Austur-Skaftafellssýslu
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og við Markarfljót, til að aðlaga rennsli þeirra
að samgöngumannvirkjum og í skjóli þeirra
hefur mikil sjálfgræðsla átt sér stað. Oftast er
reynt að stöðva landbrot með grjótvörn eða
með því að breyta árfarvegum í fyrra horf.
Héraðsráðunautar höfðu á þessum árum
umsjón með flestum verkefnum á þessu sviði
og samkvæmt lögum voru matsnefndir starf
andi. Vegagerð ríkisins sá þó alfarið um fyr
irhleðslur við Markarfljót og Héraðsvötn en
það breyttist seinna. Á áttunda áratugnum
var búið að beisla vötnin í Austur-Skaftafells
sýslu og sandarnir sem árnar flæmdust um
voru þá sem óðast að gróa upp. Sömu sögu
var að segja um Markarfljótsaura og Þverá
braut ekki lengur land í Fljótshlíðinni.19 Þetta
eru þó verkefni sem seint eða aldrei lýkur því
stöðugt koma fram ný landbrot sem verður
að laga. Breyting varð á fyrirkomulagi þessara

Samstarf Landgræðslu ríkisins og Landsvirkjunar

Árnar fara oft illa með
landið. Hér hefur Þjórsá
brotið af Votamýrarlandi
á Skeiðum í september
1985. Hinn 19. þess mán
aðar fóru Þórarinn Sig
urjónsson alþingismaður
og Jón Eiríksson oddviti til
þess að skoða landbrotið
undir leiðsögn Eiríks
Guðnasonar bónda. Þór
arinn stendur á bakkanum
og virðir fyrir sér eyðilegg
inguna en Eiríkur er úti
í ánni.

verkefna með breyttum lögum árið 2002 um
varnir gegn landbroti og verður fjallað um það
síðar.
Fjárframlög til varna gegn landbroti hafa
ávallt komið af sérstökum lið fjárlaga ríkisins.
Á áttunda áratugnum var oftast varið um 30
milljónum króna að núvirði til þessara verk
efna, sum ár nokkuð hærri upphæð.20

Samstarf Landgræðslu ríkisins og
Landsvirkjunar

Árið 1967 tók Landgræðsla ríkisins að sér að

græða upp land í nágrenni Búrfellsvirkjunar
sem þá var verið að byggja. Svæðið frá Búr
felli niður að Þjórsá og vestur að Sandá var að
mestu gróðurlaust og mikið rauk úr því þegar
vindar blésu. Mönnum var því ljóst að smiðum
virkjunarinnar yrði varla vært við vinnu sína
fyrir sandfoki og búseta á virkjunarstaðnum
erfið. Fyrsta árið var sáð í 50 hektara af vik
urdyngjum og tókst uppgræðslan mjög vel.
Þar með hófst farsælt samstarf Landgræðsl
unnar og Landsvirkjunar. Á næstu árum voru
ræktaðir upp um 300 hektarar við Búrfell. Í
Heklugosinu árið 1970 fór þetta graslendi allt
undir vikur en náði sér ótrúlega fljótt á ný
með áburðargjöf. Út frá sáningarsvæðinu greri
nálægt land mikið upp af sjálfsdáðum og fróð

legt var að fylgjast með viðgangi gróðursins og
vexti víðis og annarra plantna.21
Í kjölfar Búrfellsvirkjunar var virkjað við
Sigöldu á árunum 1973–1977 og á þeim slóð
um áttu Landgræðslan og Landsvirkjun einnig
samstarf um uppgræðslu lands og víðar á
Landmanna- og Holtamannaafrétti.
Þegar miðlunarlón voru gerð vegna
Blönduvirkjunar fór mikið land undir vatn og í
svokölluðum Blöndusamningum milli heima
manna og RARIK, síðar Landsvirkjunar, um
1980 var gert ráð fyrir að virkjunaraðili kost
aði uppgræðslu örfoka og hálfgróins lands
í stað þess lands sem sökkt var. Árið 1981
hófst umfangsmikið uppgræðslustarf Land

Horft yfir Núpsheiði til
suðausturs sumarið 1989.
Þrengslin sem Skaftá
þarf að fara í gegnum
hjá Skaftárdal sjást vel.
Hlaupið safnast hér
saman af hraununum ofan
þrengslanna og breiðir svo
úr sér aftur neðan þeirra.

137

Unnið eftir landgræðsluáætlunum á árunum 1975–1991

Uppgræðsla með grasfræi
og áburði á Auðkúluheiði
árið 1986.

Landgræðslan hefur unnið
við að græða upp Eyvind
arstaðaheiði á vegum
Landsvirkjunar síðan
1981. Sauðfé sést hér á beit
í flugsáningum á Öfug
uggavatnshæðum á heið
inni árið 1985.

græðslu ríkisins á Auðkúluheiði og Eyvind
arstaðaheiði sem eru inn af byggðum Hún
vetninga og Skagfirðinga og stendur það upp
græðslustarf ennþá, þó í mun minna mæli en
áður var. Landsvirkjun greiddi allan kostnað.
Vorið 1981 var sáð með minni flugvél Land
græðslunnar í 150 hektara tilraunasvæði á sex
stöðum á heiðunum tveimur og á sama tíma
hófust miklar rannsóknir á vegum RALA á
ýmsu því sem viðkom þessari uppgræðslu,
til dæmis grasstofnum, áburðarþörf og beit
arþoli. Tveimur árum seinna hófst svo upp
græðslan fyrir alvöru. Árið 1987 var búið að
sá í 760 hektara örfoka lands og bera á 72 hekt
ara af grónu landi á Auðkúluheiði og sá í 417
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hektara á Eyvindarstaðaheiði. Voru þá allir
sannfærðir um það að þessar umfangsmiklu
uppgræðslutilraunir á heiðunum hefðu tekist
framar vonum en landið stendur hátt, í allt að
500 metra hæð, og veður var oft kalt á níunda
áratugnum, auk þess sem sauðfé sótti mikið í
nýgræðinginn. En reynslan sýndi líka að bera
varð áburð á nýræktina til þess að hún skilaði
nýtanlegri uppskeru.22 Báðar heiðarnar voru
nýttar til búfjárbeitar samhliða uppgræðslunni
en vegna fækkunar búfjár í landinu minnkaði
beit þar ár frá ári.
Næstu fimm árin dreifði Páll Sveinsson
miklum áburði á heiðarnar, 300–500 tonnum
á ári, en einnig dreifðu heimamenn á nokkur

Baráttan um afréttina

svæði, um 30–50 tonnum á hverju ári. Stundum
voraði seint og heiðarnar voru lengi að koma
undan snjó; þá hófst uppgræðslustarfið seinna
en venjulega. Smám saman var uppgræðslu
svæðið stækkað og árið 1991 var það orðið
2.127 hektarar og átti þá enn eftir að sá í 850
hektara af upphaflegum samningi. Haustið
1993 lét Landsvirkjun gera 1.200 metra flug
braut á Auðkúluheiði til að auðvelda land
græðslustarfið á heiðunum.23
Í október 1992 tók Verkfræðistofnun
Háskóla Íslands saman skýrslu fyrir Lands
virkjun um uppgræðsluna á heiðunum: „Fjar
könnunarmælingar á uppgræðslusvæðum
Landsvirkjunar á Auðkúluheiði og Eyvind
arstaðaheiði“. Þar kom fram að heildarflatarmál
uppgræðslusvæðanna var 4.554 hektarar og
samsvaraði gróðurþekjan um 2.700 hekturum
af grónu landi. Auk þess að kosta þessa ræktun
greiddi Landsvirkjun fyrir margvíslegar rann
sóknir á heiðunum sem hafa komið að gagni
við almennt landgræðslustarf í landinu.
Í kjölfar stækkunar miðlunarlóna voru
uppgræðslusvæðin stækkuð árið 1997 um
rúmlega 200 hektara og var áburði dreift áfram
á heiðarnar til ársins 2003 en þá var samið um
lokagreiðslu til sveitarfélaganna sem áttu upp
rekstur á Auðkúluheiði. Enn er unnið árlega að
uppgræðslu á Eyvindarstaðaheiði samkvæmt
Blöndusamningnum og dreift 120 tonnum af
áburði og einu tonni af grasfræi.
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Í landgræðslulögunum sem samþykkt voru

árið 1965 voru ekki aðeins ákvæði um að Land
græðsla ríkisins skyldi vinna að því að græða
upp land eins og verið hafði heldur voru þar
líka ný ákvæði sem lögðu henni þær skyldur
á herðar að koma í veg fyrir eyðingu gróðurs
og jarðvegs með því að sinna gróðurvernd og
hafa eftirlit með gróðri landsins. Í lögunum var
heimild til að setja á fót gróðurverndarnefndir
í öllum sýslum landsins en með breytingum á
þeim árið 1975 var það gert að skyldu og árið
1982 var enn gerð sú breyting að byrjað var
að kjósa slíkar nefndir einnig í öllum kaup
stöðum landsins. Var gróðurverndarnefnd

Sveinn Runólfsson

S

veinn Runólfsson landgræðslustjóri er
fæddur 28. apríl 1946 á Hvanneyri í Borg
arfirði en ólst að mestu upp í Gunnarsholti í
Rangárvallasýslu. Foreldrar hans voru Val
gerður Halldórsdóttir skólastýra og Runólfur
Sveinsson skólastjóri og síðar sandgræðslu
stjóri. Sveinn varð stúdent frá Menntaskól
anum í Reykjavík árið 1966. Eftir það stund
aði hann búfræðinám við Háskólann í Aber
deen í Skotlandi í fjögur ár og lauk þaðan BS-prófi árið 1970. Þá
hélt hann til Bandaríkjanna í framhaldsnám og lauk MS-prófi í
landgræðslu frá Cornell háskólanum árið 1973.
Sveinn byrjaði að vinna hjá Sandgræðslu Íslands sumarið
1959, aðeins 13 ára að aldri. Þá ferðaðist hann með Ólafi Ásgeirs
syni búfræðikandídat um landið við að mæla sandgræðslusvæðin
og færa sandgræðslugirðingarnar inn á kort. Þannig fékk hann
sýn inn í þennan merka þátt í landgræðslustarfinu, það er að segja
friðun verstu sandfokssvæðanna fyrir búfjárbeit. Hann tók svo við
starfi bústjóra í Gunnarsholti árið 1963 og sinnti því á sumrin milli
námsvetra til ársins 1970 en á árunum 1970–1972 var hann fulltrúi
landgræðslustjóra. Hann ferðaðist þá töluvert mikið um landið og
fékk yfirgripsmeiri sýn á það sem var að gerast í landgræðslumál
unum. Árið 1972 var hann settur landgræðslustjóri 26 ára gamall
og hefur gegnt stöðunni síðan.
Sveinn Runólfsson hefur sem yfirmaður Landgræðslu ríkisins
beitt sér fyrir ýmsum nýjungum í starfsháttum stofnunarinnar
sem nánar er sagt frá annars staðar í þessu riti og hann hefur átt
samskipti við sérfræðinga í landgræðslu víða um heim, einkum í
Bandaríkjunum og Ástralíu. Þá hefur hann ritað fjölda greina um
búnaðarmál og landgræðslu í innlend og erlend blöð og bækur.
Þeirra viðamestar eru greinar í Árbókum Landgræðslunnar og
greinar um landgræðslu í Austur-Skaftafellssýslu í Kvískerjabók og
Jöklaveröld. Sveinn hefur flutt fjölda fyrirlestra heima og erlendis
og árið 2002 hlaut hann umhverfisverðlaun UMFÍ og Pokasjóðs.
Árið 1973 kvæntist Sveinn Oddnýju Sæmundsdóttur og saman
eiga þau þrjá syni.24

unum, sem kosnar voru til fjögurra ára í senn,
fengið það hlutverk að fylgjast með notkun
afrétta og heimalanda hver í sinni sveit í sam
vinnu við landnýtingarráðunaut Búnaðarfélags
Íslands sem tók til starfa árið 1977. Nefnd
irnar hafa upp frá því verið ráðgefandi aðilar
fyrir stjórnendur fjallskilamála um notkun og
meðferð beitilanda og aðstoðað Landgræðsl
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hross. Þannig að það voru heilmikil átök
þarna á árunum 1974–1980, bæði vegna
upprekstrar sauðfjár og hrossa á afrétti.
Það voru mikil fundahöld en það var ekki
alltaf logn á fundunum. Þegar maður t.d.
fundaði með Austur-Húnvetningum á
þessum árum þá þótti það ekki almenni
legur fundur nema hann stæði svona í
sex tíma. ... Í þessum viðkvæmu málum
þá kom það sér afar vel fyrir mig að hafa
staðið sjálfur fyrir búrekstri í Gunnars
holti vegna þess að bændur skynjuðu það
að ég væri sjálfur sveitamaður, við gátum
alltaf rætt um búskap, sauðfé og hross,
áður en við fórum að takast á í þessum
upprekstrarmálum.26

Byrjað var að sinna gróð
urvernd og gróðureftirliti í
vaxandi mæli í kjölfar laga
um landgræðslu frá 1965.
Hér sést gróðurvernd
arnefnd Árnessýslu ásamt
gróðurverndarfulltrúa
Landgræðslunnar í eftir
litsferð á Gnúpverjaafrétti.
Frá vinstri: Sveinn Eiríks
son, Engilbert Hannesson,
Gísli Einarsson og Anna
Guðrún Þórhallsdóttir frá
Landgræðslunni.
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una við að vernda og efla gróður í landinu.25
Sveinn Runólfsson var nýlega tekinn við starfi
landgræðslustjóra þegar starf gróðurvernd
arnefndanna var enn í mótun. Hann minnist
þeirra ára þannig:
Þegar ég kem til starfa þá fer ég að sinna
gróðurvernd afréttanna og upprekstr
armálum í mjög auknum mæli. Ég náði
þar góðu samstarfi við gróðurvernd
arnefndirnar. Ingvi Þorsteinsson kom
þeim mikið í gang þannig að um 1970
eru þær starfandi í flestum sýslum lands
ins. Fljótlega eftir að ég tók við starfi
landgræðslustjóra fór ég að virkja þessar
nefndir meira, einkum að því er laut að
nýtingu afréttanna. Þá hófst tímabil þar
sem við Ólafur R. Dýrmundsson landnýt
ingarráðunautur BÍ ferðuðumst mikið og
héldum fundi með upprekstrarfélögum
og virkjuðum gróðurverndarnefndirnar
í því með okkur að fylgjast með nýtingu
afréttanna. Sauðfé á vetrarfóðrum í land
inu var þá að nálgast hámark, en árið 1978
komst það hátt í 900 þúsund. Mér blöskr
aði þá hve algengt var að menn færu mjög
snemma með fé á afrétt og líka hve víða
hross voru rekin á afrétt. Það fannst mér
í mörgum tilvikum algjör óhæfa, einkum
á Suðurlandi, þar sem var uppblástur og
auðnir og afar óæskilegt beitiland fyrir

Þar sem gróðurvernd og gróðureftirlit voru
að miklu leyti ný hugtök um 1965 var ekki
á miklu að byggja og því varð að byrja á því
að stórefla allar rannsóknir og útbúa gróð
urkort af sveitum landsins. Um gerð þeirra
sá Gróðurnýtingardeild RALA og hafði hún
lokið þeirri vinnu um 1990. Einnig voru rann
sóknir auknar á ástandi gróðurs og jarðvegs á
afréttum og í heimalöndum en þær voru for
senda þess að hægt væri að ákvarða beitarþol,
hve margt búfé væri óhætt að hafa í högum án
þess að gróður biði tjón af. Um þessi mál hafði
allt of lítið verið hugsað í landinu áður.27
Rannsóknirnar leiddu í ljós að íslenskur
gróður og jarðvegur er víða viðkvæmur og hætt
ara við eyðingu en gróðri í nálægum löndum.
Þurrlendisjarðvegur er oftast gjóskublandinn
og í hann vantar bæði leir og bindiefni. Gróð
urþekja landsins gegnir því mikilvægu hlut
verki við að vernda jarðveginn og koma í veg
fyrir að hann fjúki burt. Ef þekjan veikist ná
vatn og vindar auðveldlega yfirhöndinni og
þá er voðinn vís. Það er einmitt það sem svo
víða hefur gerst á Íslandi á liðnum öldum og
eftir situr nakin jökulurðin. Í ljós kom að víð
áttumikil landsvæði eru óvenju gróðurlaus og
með lágt innihald af lífrænum efnum, bráð
nauðsynlegum næringarefnum gróðursins, og
ofþornun var víða einkenni landsins. Afleiðing
þessa ástands er sú að erfitt er að endurheimta
horfin gróðurlendi. Sjálfgræðsla lands er ákaf
lega hæg og tekur víðast hvar áratugi eða aldir.
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Landgræðsluflugvélin Páll
Sveinsson dreifir fræi og
áburði á Emstrur í Rang
árvallasýslu árið 1985.

Jafnvel uppgræðsla með fræi og áburði getur
verið erfið við slíkar aðstæður.28
Af ýmsum rannsóknum á gróðurlendum
og meðferð þeirra skal hér getið stóru beitar- og
landnýtingartilraunanna sem Landgræðslan,
RALA og fleiri aðilar réðust í árið 1975. Þær
rannsóknir voru kostaðar að hluta til af Þjóð
argjöfinni og nutu stuðnings og ráðgjafar Þró
unarsjóðs Sameinuðu þjóðanna og stóðu flestar
næstu fjögur til fimm árin. Rannsóknirnar
mörkuðu um margt tímamót í umræðunni
um nýtingu beitilanda en þetta voru umfangs
mestu beitartilraunirnar sem gerðar höfðu
verið í landinu og urðu grunnur skynsam
legrar nýtingar lands til beitar og búskapar
sem smátt og smátt tókst að koma á. Í fyrsta
sinn var reynt að kanna samtímis áhrif mis
mikils beitarálags á gróðurfar og á vöxt og þrif
búfjár. Einnig var kannað hvaða áhrif áburð
argjöf hafði á gróðurinn á hálendi og láglendi.
Mikil samvinna var um rannsóknirnar og að
þeim kom fólk frá rannsóknastofnunum land
búnaðarins, Landgræðslunni, Búnaðarfélagi
Íslands, Bændaskólanum á Hvanneyri og Til
raunastöðinni á Keldum, héraðsráðunautar og
bændur. Ráðgjafi af hálfu FAO var dr. Robert
E. Bement, beitarsérfræðingur og bóndi frá
Colorado í Bandaríkjunum. Aðalstjórnandi
tilraunanna var dr. Ólafur Guðmundsson frá

RALA.29 Í ljós kom að mikil beit hefur þau
áhrif á rætur plantna að rótarkerfi þeirra veik
ist og plantan þolir því verr allan átroðning.
Þegar gróðurhula í halla eða brattlendi veikist
eða rofnar vegna ofbeitar eða of mikils fjölda
ferðamanna er hætta á vatnsúrrennsli og síðan
uppblæstri. Rannsóknirnar sýndu að ástand
gróðurs og breytingar á gróðurfari almennt
fóru mjög eftir álagi beitar á landið. Það þótti
því ljóst að markviss stjórn á beit væri lang
árangursríkasta leiðin til að vernda og efla
gróður í landinu og margfalt ódýrari en að
reyna að bæta spjöll á gróðri eftir á.30

Rannsóknir hafa sýnt
að gróður og jarðvegur
er víða viðkvæmur og
hættara við eyðingu en í
nálægum löndum. Fyrsta
stig við að endurheimta
landgæði er að sá öflugum
tegundum til að koma af
stað gróðurframvindu.
Hér hefur lúpínu verið sáð
á Hólasandi.
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Beitartilraun var gerð í
Kálfholti með sauðfé og
hross. Myndin er tekin
árið 1979.

Þegar þessum rannsóknum var að fullu
lokið áttuðu sífellt fleiri sig á því að búseta
þjóðarinnar í landinu og búfjárbeit eru veiga
mesti áhrifavaldurinn á gróður og náttúru.
Aukin varfærni þótti nauðsynleg vegna þess
hvað seinlegt og erfitt er að endurheimta
horfin landgæði. Mat á beitarþoli var talið
Beitartilraun var gerð
á Eyvindardal. Hér er
loftmynd frá svæðinu árið
1980.
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þurfa að miðast við þann bústofn sem landið
gæti borið í hörðum árum en ekki í góðæri.
Jafnframt var talið nauðsynlegt að skilgreina
hvernig þjóðin vildi nýta hvert einstakt svæði
og hvers konar gróðurfar ætti að ríkja þar.
Aukinna rannsókna væri þörf til þess að auka
þekkingu vísindamanna og þjóðarinnar allrar
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á eðli, útbreiðslu og virkni jarðvegseyðingar.
Mikilvægast væri að auka þekkingu bænda
og annarra notenda landsins og fá þá til að
stunda búskap sinn á vistvænni máta. Inn á
þessar nýju brautir var farið í auknum mæli á
áttunda og níunda áratugnum og þeim fjölg
aði ár frá ári sem skildu og viðurkenndu að vel
skipulagður og arðsamur búskapur væri besta
gróðurverndin. Arðsamara væri að eiga til
tölulega fáar og afurðamiklar kindur í grænum
haga en margar magrar á gróðurvana landi.
Árin 1987 og 1988 ályktuðu aðalfundir Stétt
arsambands bænda um gróðurvernd þar sem
lögð var áhersla á að land yrði nytjað þannig að
gróðurframfarir ættu sér stað og búskap yrði
háttað í samræmi við landgæði. Landssamtök
sauðfjárbænda ályktuðu líka um gróðurvernd
armál og tóku fram að bændur vildu lifa í sátt
við land sitt og þjóð.31
Gróðurvernd og gróðureftirlit varð smám
saman vaxandi hluti af verksviði Landgræðsl
unnar og við það jukust samskipti stofnunar
innar við sveitarfélög, bændur og allan almenn
ing mikið. En þetta starf tengdist samt frá upp
hafi aðallega landbúnaðinum enda hefur beit
gríðarleg áhrif á gróðurfarið og henni er hægt
að stjórna. Mikilvæg atriði sem taka þurfti

Hross fara oft illa með
land ef nægileg aðgát er
ekki viðhöfð. Hér er hross
á beit í þungbeittu til
raunahólfi í Sölvholti í
Flóa.

afstöðu til voru fjöldi búfjár, lengd beitartíma,
hvenær beit hófst á vorin og hvenær henni lauk
á haustin. Í lögum um afréttarmál, fjallskil og
fleira frá árinu 1969 voru ákvæði sem heim
iluðu gerð ítölu í afrétti og heimalönd fyrir
heilar sýslur, einstök sveitarfélög og hrepps
hluta eða einstakar jarðir. Með ítölu er fjöldi
búfjár á ákveðnu svæði ákveðinn til að koma
í veg fyrir ofbeit á því. Slíkri ítölu var komið á
fyrir nokkra afrétti og hreppa en það reyndist
seinlegt og heimildir þungar í vöfum. Því var
Góð samvinna tókst
milli Landgræðslunnar
og Vestur-Eyfellinga um
friðun Þórsmerkursvæð
isins.
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Emstrur, afréttur Hvol
hreppinga í Rangárvalla
sýslu. Samið var við hrepp
inn árið 1990 um friðun
svæðisins.

í auknum mæli reynt að ná samkomulagi við
bændur um að fækka fé eða hrossum.
Gróðurverndarnefndirnar í öllum sýslum
og kaupstöðum landsins voru meðal ann
ars hugsaðar sem eins konar tengiliður milli
Landgræðslunnar og sveitarstjórna og eitt af
því sem þær gerðu var að gera tillögu til sveit
arstjórna um upprekstrartíma á afrétti. Gott
samstarf tókst í flestum tilfellum milli þessara
aðila en samt var auðvitað mismunandi hvað
nefndirnar störfuðu af miklum krafti. Árið
1982 fékk Landgræðslan heimild til að ráða
sérstakan fulltrúa, Andrés Arnalds, til að vinna
að gróðurvernd og gróðureftirliti og hann fór
þá að koma starfsemi nefndanna í betra horf
en verið hafði. Starfsfólk Landgræðslunnar
ferðaðist á hverju ári í júní og júlí víða um land
með viðkomandi gróðurverndarnefndum
og sveitarstjórnarmönnum og skoðaði bæði
heimalönd og afrétti. Í mörgum tilvikum beittu
þessir aðilar sér fyrir því að göngum var flýtt til
þess að létta beitarálag og seinkað að reka fé á
fjall þegar illa voraði. Þessar aðgerðir reyndust
vera ein þýðingarmesta gróðurverndaraðgerð
á afréttum sem hægt var að grípa til. Einnig
var á markvissan hátt reynt að fá bændur til að
friða illa farna afrétti. Það bar árangur og um
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1990 kom í ljós að bændur vildu margir hverjir
gjarnan hafa fé í heimalöndum en girðingar
vantaði. Sumir þeirra fengu aðstoð við að auka
gróður í heimalöndum með áburðargjöf þar
sem svo stóð á að unnt var í staðinn að friða
afrétti. Svo var til dæmis um Emstrur, afrétt
Hvolhreppinga, og Almenninga, afrétt VesturEyfellinga. Smám saman tókst að fá bændur
til fylgis við hina nýju stefnu. Landgræðslan,
Skógræktin og landbúnaðarráðuneytið settu
sér það markmið á níunda áratugnum að
takmarka lausagöngu búfjár á öllu Reykjanesi
fyrir árið 1990 en það var þó ekki fyrr en árið
2005 að það tókst að fullu. Landgræðslan lagði
mikla áherslu á að bæta skipan gróðurverndar
og stóð að miklu fræðslustarfi í samvinnu við
Búnaðarfélag Íslands og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins.32
Á árunum 1987–1988 var mikið um það
rætt hjá Landgræðslunni á hvern hátt unnt
væri að flokka jarðveg og landsvæði með til
liti til hættu á uppblæstri og skipuleggja land
búnað í framtíðinni í samræmi við landgæði
á grundvelli þeirrar flokkunar. Skógrækt rík
isins og landbúnaðarráðuneytið komu einnig
að málinu og þessir þrír aðilar sendu frá sér
skýrslu um markmið og leiðir til að koma á
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svæðaskiptri landnýtingaráætlun. Skýrslan
nefndist Gróðurvernd, markmið og leiðir. Í
henni var mörkuð sameiginleg stefna þessara
aðila fyrir komandi ár og verkefnum forgangs
raðað.33 Einu ári seinna, 1989, dvaldist Andrés
Arnalds gróðurverndarfulltrúi Landgræðsl
unnar í Bandaríkjunum í hálft ár til að kynna
sér gróðurvernd þar og í nokkrum öðrum
löndum, einkum Ástralíu og Nýja-Sjálandi.
Eftir að hann var kominn heim skrifaði hann
grein um gróðurvernd í þessum löndum þar
sem hann greinir meðal annars frá því hvað
þjóðirnar hafi verið duglegar að vernda lönd
sín og skipuleggja landnýtingu. Síðan beinir
hann sjónum sínum hingað heim og segir:
Á síðustu árum hafa augu Íslendinga
verið að opnast fyrir því hve jarðvegs
eyðing er hér geigvænleg og ástand
gróðurs víða slæmt. Vandamálin eru af
ýmsum toga, en mikið vantar á að til sé
heildaryfirlit yfir eyðinguna og þörf fyrir
aðgerðir. Sama gildir um ástand lands, en
núverandi gróðurfar er að verulegu leyti
mótað fyrir áhrif mannsins.
Í rauninni skortir enn nógu traustan
grunn til að geta samræmt gróðurvernd
og landnýtingu. Mikilvægt er því að efla
rannsóknir á jarðvegseyðingunni og
hefja sem fyrst víðtæka kortlagningu
hennar með það að leiðarljósi að búið
verði að stöðva alvarlegasta uppblást
urinn fyrir aldamót. Jafnframt þarf að
skilgreina hvers konar gróðurfari eigi að
keppa að á hinum ýmsu stöðum. Ætla
má að ný viðhorf og kröfur um ástand
gróðurs miðað við gróðurskilyrði muni
hafa veruleg áhrif á landnýtingu á næstu
árum.34
Til þess að geta samræmt gróðurvernd og land
nýtingu varð að flokka land eftir hættu á jarð
vegseyðingu en grundvöllur þess var að kanna
og kortleggja jarðvegseyðinguna um land allt.
Vinna við það verk hófst árið 1990 undir stjórn
dr. Ólafs Arnalds jarðvegsfræðings hjá RALA
og í kjölfarið var ráðinn landfræðingur til
Landgræðslunnar, Ásgeir Jónsson, sem meðal
annars vann við gerð kortanna.

Gróður er víða grósku
mikill í þéttbýli. Hér sést
lúpína og trjágróður í
Öskjuhlíð í Reykjavík.

Landgræðsla ríkisins hafði lengi verið
því fylgjandi að stjórnvöld löguðu búvöru
framleiðsluna betur að landgæðum. Megin
tilgangur þeirrar landbúnaðarstefnu sem
fylgt var hér á landi frá nítjándu öld og fram
á sjöunda áratug þeirrar tuttugustu var að efla
landbúnaðinn svo þjóðin væri sér nóg um
landbúnaðarvörur. Ræktun túna var stórefld
til þess að geta fjölgað bústofninum en búfjár
fjöldinn varð fyrr en varði umfram það sem
landið þoldi og hin mikla uppbygging sem átti
sér stað tók lítið sem ekkert tillit til landkosta,
ekki síst á afréttunum. Um 1970 fór sauðfé
enn fjölgandi og jókst þá álag á afrétti lands
ins. Landgræðslan var á sama tíma komin með
stóra og öfluga flugvél til að dreifa með fræi og
áburði, Douglas DC-3 flugvél. Tókst þá sam
komulag með Landgræðslunni og mörgum
sveitarstjórnum á Suðurlandi að hefja ræktun
samfelldra beitilanda á örfoka landi á mörkum
afrétta og byggða og hlífa þeim afréttum sem
verst voru farnir. Flestöll sveitarfélög í Árnesog Rangárvallasýslu sem áttu upprekstur á
afrétti tóku þátt í þessu uppgræðslustarfi. Voru
stærstu landgræðslusvæðin á Biskupstungna
afrétti, Hrunamannaafrétti, Flóa- og Skeiða
afrétti, Gnúpverjaafrétti, Holtamannaafrétti,
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Uppgræðsla á Biskupstungnaafrétti

Á

áttunda og níunda áratugnum var unnið að uppgræðslu inni
við Sandá á Biskupstungnaafrétti. Arnór Karlsson bóndi segir svo
frá: „Ef til vill má marka upphaf þess starfs við lítið atvik sem átti
sér stað, líklega snemmsumars 1972, á grýttri öldu suðaustur af
Sandvatnshlíð. Þar voru staddir nokkrir sveitarstjórnarmenn og
áhugamenn um landgræðslu úr Biskupstungum með þáverandi
landgræðslustjóra, Páli Sveinssyni. Farið var út fyrir veginn og
rótaði Páll niður í melinn með fætinum svo í ljós kom jarðvegur
og segir um leið: „Hér er jarðvegur. Þetta græðum við.“ Þessum
orðum virtist fylgja svo brennandi áhugi að þeir sem viðstaddir
voru sannfærðust um að þessu bæri þeim að vinna að.
Samkomulag var gert um að dreifa þarna á örfoka land 100
tonnum af áburði og hæfilegu magni af fræi á ári. Landgræðsla
ríkisins tók að sér að annast dreifingu, greiða fræið og helminginn
af áburðinum. Biskupstungnahreppur greiddi fjórðung áburðarins
og fjáreigendur, sem nota afréttinn, fjórðung. Er því jafnað niður
á féð sem fer á afrétt. Þetta samstarf hefur staðið síðan og er þarna
nú um 400 ha svæði grasi vaxið þar sem áður var aðeins urð og
grjót.“
Arnór Karlsson: „Biskupstungnaafréttur með augum bónda“, 90.

Með áburðargjöf og raf
magnsgirðingum er á
einfaldan og ódýran hátt
hægt að nýta landið vel.
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Landmannaafrétti, Hvolhreppingaafrétti og
Fljótshlíðarafrétti. Einnig voru slík svæði í
Vestur-Skaftafellssýslu. Áttu þessar aðgerðir
mikinn þátt í að vernda viðkvæm gróð
urlendi þar sem mikið beitarálag hafði verið.
Auk þessarar nýræktar á afréttum sem svo
má kalla sköpuðust möguleikar með Douglas

DC-3 flugvélinni til að auka grassprettuna á
grónum svæðum afrétta með áburðardreif
ingu og létta beit á viðkvæmum svæðum með
beitarstjórnun. Um það tókst samvinna með
Landgræðslunni og sveitarstjórnum á ýmsum
stöðum eins og fram hefur komið.35
Þegar ítala var gerð í Landmannaafrétt
um 1970 fjölgaði mjög því sauðfé sem hafa
þurfti í heimahögum yfir sumarið. Óskuðu
þá sveitarstjórnirnar sem hlut áttu að máli
eftir aðstoð Landgræðslunnar og í nokkur ár
var borið á heimalönd með flugvélum meðan
bændur voru að aðlaga sauðfjárfjölda sinn
þeim aðstæðum sem fyrir hendi voru heima
við. Einnig var áburði dreift á heimalönd
víða um land í samvinnu við sveitarstjórnir,
einkum þar sem unnið var að aukinni gróð
urvernd. Bændur greiddu áburðinn sjálfir en
Landgræðslan sá um að dreifa honum enda
yfirleitt ekki um aðra möguleika að gera það á
þeim tíma nema með flugvélum.
Árið 1979 var tekin upp framleiðslustjórn í
landbúnaði með lögum en þau leyfðu aðgerðir
til þess að draga úr framleiðslu mjólkur og
kindakjöts sem var komin langt fram úr þörf
markaðarins fyrir slíkar vörur. Í kjölfarið fækk
aði sauðfé sem kom gróðurvernd til góða þótt
það hefði í sjálfu sér ekki verið markmiðið. En
með nýjum búvörulögum árið 1985 var hægt
að fara að beita framleiðslustjórn á markvissan
hátt í þágu gróðurverndar og landfriðunar.
Heimilt var að skipuleggja framleiðsluna eftir
svæðum með tilliti til landkosta og líka var
heimilt að taka tillit til þeirra við ákvörðun
á framleiðslurétti einstakra jarða. Reglugerð
landbúnaðarráðherra haustið 1987 var einnig
spor í rétta átt. Þar kom fram skipting lands
ins í framleiðslusvæði. Það var líka spor í rétta
átt þegar Framleiðnisjóður landbúnaðarins
ákvað árið 1987 að greiða 15% hærra verð
fyrir ærgildið hjá þeim bændum sem bjuggu á
svæðum þar sem ástæða var til að fækka búfé
af gróðurverndarástæðum.36
Fljótlega fór framleiðslustýringin að
hafa nokkur áhrif á dreifingu sauðfjárins um
landið. Á grundvelli hennar var bændum á
gróðurfarslega veikum svæðum gefinn kostur
á að selja fullvirðisrétt sinn og á ýmsan annan
hátt var reynt að draga úr sauðfjárframleiðslu
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Sjálfboðaliðastarf er
mikilvægt í landgræðslu.
Hér eru sjálfboðaliðar
úr Ungmennahreyfingu
Rauða krossins við gróður
setningu í Þórsmörk árið
1988.

þar fremur en á þeim svæðum þar sem gróður
var í blóma. Stéttarsamband bænda tók virkan
þátt í framkvæmd þessarar nýju landbúnaðarstefnu og fyrri hluta árs 1990 náðist um það
samkomulag að sambandið, Landgræðslan og
landbúnaðarráðuneytið létu vinna að úttekt á
landgæðum og búskaparaðstöðu allra jarða í
landinu. Dr. Anna Guðrún Þórhallsdóttir var
ráðin til að vinna að þessu verkefni í samráði
við héraðsráðunauta í viðkomandi sýslum.
Hún safnaði miklum upplýsingum sem byggðu
á mati fyrrnefndra aðila. Niðurstöðurnar voru
síðan sendar til búnaðarsambanda og gróðurverndarnefnda til umsagnar.
Þær aðgerðir sem gripið var til í íslenskum
landbúnaði á síðasta aldarfjórðungi tuttugustu
aldar, sem að nokkru hafa verið nefndar hér,
urðu þess valdandi að sauðfé fækkaði gríðarlega
mikið, úr 828 þúsund árið 1980 í 466 þúsund
árið 2000.37 Þessi fækkun hafði auðvitað mikla
þýðingu í baráttunni um afréttina og Landgræðslan hélt áfram að hvetja bændur til að
leggja sitt af mörkum við að hlífa þeim. Hinn
26. apríl 1990 gerði stofnunin samkomulag
við Vestur-Eyfellinga um tímabundna friðun
afrétta þeirra, að minnsta kosti næstu tíu árin.

NASA og dularfullu mannvirkin á Íslandi

Um 1970 bárust fyrstu gervitunglamyndirnar af Íslandi til lands-

ins. Á þeim var margt forvitnilegt að sjá, jafnvel dularfull fyrirbæri.
Það fór ekki hátt meðal þjóðarinnar en geimferðastofnunin NASA í
Bandaríkjunum hafði samband við utanríkisráðuneytið hér á Íslandi
og krafði það skýringa á mjög sérstökum mannvirkjum á Norðvesturlandi. Það virtist vera þar einhvers konar Kínamúr eða risastór strik
á landinu sem voru mjög breið og dofnuðu í aðra áttina og NASA
áttaði sig alls ekki á því hvers konar mannvirki þetta voru. Leitað var
til Landgræðslunnar út af þessu og Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri gat upplýst að það væru afréttargirðingar og traðkið við þær
sem komu svona skýrt fram á gervitunglamyndum. Það voru mannvirkin sem NASA hélt að þessi fátæka þjóð væri að gera.38

Þar var um að ræða Almenninga og aðliggjandi
smáafrétti sem jafnframt hafði í för með sér
friðun alls Þórsmerkursvæðisins. Á sama tíma
var samið við Hvolhrepp í Rangárvallasýslu
um friðun afréttar hans, Emstranna. Jafnframt
var lagt í mikla undirbúningsvinnu vegna friðunar Hólsfjalla. Rætt var við bændur og sveitarstjórnir um það hvernig hægt væri að létta
beit af þessu mesta uppblásturssvæði landsins.
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Samið var um friðun
Hólsfjalla árið 1991. Hér
sést moldarmökkur á
svæðinu.

Varnargarðar við Markar
fljót.

Árið 1991 voru svo Hólsfjöll friðuð fyrir allri
búfjárbeit. Þar var eyðingin svo mikil að ekki
þýddi að girða einstök eyðingarsvæði vegna
kostnaðar. Þess vegna var Fjallahreppur frið
aður allur og bændurnir fjórir sem þar bjuggu
hættu sauðfjárbúskap haustið 1991. Hvergi
fækkaði þó sauðfé eins mikið það ár eins og
á Reykjanesskaganum, langmest í Gullbringu
sýslu, og þá var farið að hilla undir friðun
meginhluta skagans. Sauðfé var orðið svo fátt
þar að hafa mátti það í girðingarhólfum. Þá var
einnig búið að friða Haukadalsheiði þar sem
mikið var unnið við uppgræðslu á þessum
tíma. Stefnt var að því að um aldamótin 2000
heyrði nýting fjölmargra verst förnu afréttanna
til beitar sögunni til. Einkum voru það afréttir
á Suður- og Suðvesturlandi og einnig nokkrir í
Þingeyjarsýslum. Það hjálpaði mikið til og jók
mönnum bjartsýni að fáar kindur voru reknar
á þessa afrétti á tíunda áratugnum miðað við
það sem áður var. Þessu markmiði hefur þó

enn ekki verið náð að fullu en baráttan um
afréttina skilaði ótvírætt miklum árangri.39
Með nýjum búvörusamningi bænda og
ríkisvaldsins árið 1992 átti að taka enn meira
tillit til landgæða og ástands gróðurs en áður
við úthlutun fullvirðisréttar til bænda. Það
kallaði óhjákvæmilega á frekari svæðaskipt
ingu búvöruframleiðslunnar og Stéttarsam
band bænda varpaði þá fram þeirri hugmynd
að á svæðum þar sem samdráttur þyrfti að eiga
sér stað yrði bændum gefinn kostur á launaðri
vinnu við landgræðslu um tíma gegn afsali
fullvirðisréttar síns. Yrði sú vinna undir yfir
stjórn Landgræðslunnar. Í aðeins örfáum til
vikum náði þetta þó fram að ganga. En undir
þessi sjónarmið tók Halldór Blöndal land
búnaðarráðherra í Árbók Landgræðslu rík
isins árið 1991 en þar boðaði hann að rík
isstjórnin hygðist fela bændum fleiri verkefni á
sviði landgræðslu og skógræktar; nýta þannig
þekkingu þeirra og aðstöðu og skapa þeim
fjölbreyttari atvinnutækifæri.40 Hér var með
öðrum orðum verið að boða endurskipulagn
ingu landgræðslustarfsins á Íslandi. Grein var
gerð fyrir komandi áherslubreytingum í ritinu
Stefnumið í landgræðslu og gróðurvernd sem
Landgræðslan gaf út haustið 1991 í samvinnu
við landbúnaðaráðuneytið.41
Á Gnúpverjaafrétti
Gnúpverjum er mjög í mun
og munu ráða leita
að sannfæra hann Svein minn Run
að svæðið megi beita.
– Annars væri eyðilegt til sveita.
		

Sveinbjörn Eyjólfsson

Frætekja og fræverkun

Við landgræðslu er nauðsynlegt að hafa til

ráðstöfunar mikið magn af úrvals fræi af land
græðsluplöntum til að sá í sand og annað það
land sem græða á. Lengi þurfti að flytja mestallt
fræ inn til landsins en í upphafi sandgræðslu
starfsins var þó byrjað að safna fræi af melgresi
og fljótlega eftir að Sandgræðslan eignaðist
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Gunnarsholt var byrjað að geyma þar melfræ
og þreskja. Árið 1975 var farið að nota vélar
við melfræsöfnunina og þá fór að berast meira
magn til þurrkunar og þreskingar en unnt var
að taka á móti vegna húsnæðisleysis. En þörfin
fyrir meira fræ var stöðugt fyrir hendi og eftir
að flugvélin Páll Sveinsson var tekin í notkun
reyndist nauðsynlegt að húða fræið. Hún
dreifði því úr svo mikilli hæð að það þurfti að
þyngja fræið svo það dreifðist eðlilega með
áburðarkornunum. Hér á landi voru hvorki til
tæki né kunnátta til að húða fræ og því var það
lengi gert erlendis. Um og eftir 1980 voru flutt
inn um 30 tonn á ári af húðuðu fræi, mest af
leiktúnvingli.42
Í árslok 1987 var farið að kanna það hjá
þeim erlendu aðilum sem húðuðu fræ fyrir
Landgræðsluna hvort þeir gætu ekki selt henni
tæki til húðunar og látið í té nauðsynlega þekk
ingu til þeirra verka. Í samráði við landbún
aðarráðuneytið var ákveðið að semja við J. C.
Knolle, eiganda og forstjóra SUET-verksmiðj
anna í Þýskalandi, um tækjakaup og voru
tveir starfsmenn Landgræðslunnar þjálfaðir í
notkun þeirra. Tækin komu til landsins í apríl
og voru sett niður í húsunum sem Fóður- og
fræframleiðslan hafði starfað í frá árinu 1964.
Hún var sjálfstætt ríkisfyrirtæki sem staðsett

Fræverkunarstöðin í
Gunnarsholti tók til starfa
vorið 1988. Hjörtur Guð
jónsson að störfum.

var í Gunnarsholti og framleiddi grasköggla en
stuttu áður hafði rekstri hennar verið hætt og
Landgræðslan fékk húsnæðið til afnota. J. C.
Knolle kom til landsins til að aðstoða við upp
setningu tækjanna og þeim fylgdi lím til húð
unar en mikil leynd hvíldi yfir efnasamsetn
ingu þess. Verksmiðjan var svo formlega gang
sett af Jóni Helgasyni landbúnaðarráðherra 26.
maí 1988. Við húðun fræs þarf að nota ýmis
fleiri efni en lím, kísilgúr, kalk og fínan sand.
Kísiliðjan við Mývatn og Sementsverksmiðja
ríkisins gáfu þessi efni og á árinu 1988 voru
framleidd sjö tonn af húðuðum beringspunti
og 4,3 tonn af húðuðum leiktúnvingli. Einnig
var undirbúið að taka á móti og þurrka fræ af
lúpínu, beringspunti og melgresi. Samhliða
Melskurður í Vík í Mýrdal
árið 1988.
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Unnið við að slá fræakur
á Skógasandi með korn
þreskivél haustið 1987.

Á hverju ári safnar Land
græðslan fræi til að nota
við landgræðslu. Hér sést
Egill Jónsson alþingismað
ur skoða uppgræðslu með
beringspunti í Skógey í
Hornafirði sem gaf af sér
mikið fræ.
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frágangi á vélasal húðunarverksmiðjunnar var
unnið við að innrétta skrifstofur og rannsóknastofu í þessu sama húsi. Fljótlega var keyptur
hreinsunarbúnaður og rannsóknartæki til að
nota við spírunarpróf. Í kjölfarið var farið að
verka melfræið meira en áður og húða það
og þá var hægt að sá því með vélum en áður
hafði fræinu öllu verið handsáð. Stöðvarstjóri
fræverkunarstöðvarinnar var Einar Karlsson
en hann réðst til starfa hjá Landgræðslunni
vorið 1988 með öðru starfsfólki Fóður- og fræframleiðslunnar. Var það samdóma álit landgræðslufólks að fræverkunarstöðin væri einn
stærsti áfangi í starfi Landgræðslunnar síðan
flugvélarnar voru teknar í notkun.43

Fræ sem unnið var í nýju verksmiðjunni
kom víða að. Sem dæmi má nefna lúpínufræ
slegið á Skógasandi, beringspuntur fékkst
af túnum í Gunnarsholti og á Mýrdalssandi
og melskurður fór fram á Landeyjasandi og
í girðingum Landgræðslunnar við Vík, Pétursey, Þorlákshöfn, Sauðlauksdal, í Hjaltastaðaþinghá og Kelduhverfi. Dálitlu magni
af vallarsveifgrasi og snarrótarfræi var líka
safnað. Starfsemi fræverkunarstöðvarinnar
vatt smám saman upp á sig og hún varð fullkomnari með hverju árinu sem leið. Gerður
var samningur milli Landgræðslunnar og
RALA um starfsemi hennar. Landgræðslan tók
að sér það hlutverk að reka stöðina en RALA
lagði fram sérfræðiþekkingu og tækjabúnað
sem verið hafði á Sámsstöðum. Árið 1992 var
sett upp nýtt þurrkkerfi í fræverksmiðjunni og
í ársbyrjun 1993 var tekin í notkun ný tækni
í húðunardeildinni sem þýddi aukin afköst
og meiri gæði framleiðslunnar. Vélakostur í
verksmiðjunni hefur stöðugt verið aukinn og
þar hefur verið unnið þróunarstarf varðandi
framleiðslu harðgerðra bakteríustofna fyrir
lúpínusáningar.44 Hefur stöðin síðan gegnt
lykilhlutverki í landgræðslustarfinu og hún
hefur gert Landgræðslunni kleift að afhenda
sjálfboðaliðum fræ og plöntur til sáningar,
auk alls þess fræs sem hún notar sjálf, selur
bændum, sveitarfélögum og stofnunum. Þá
hefur Landgræðslan árlega flutt út fræ frá
árinu 1990. Mest hefur verið selt til Alaska
fræ af beringspunti, lúpínu og melgresi. Til
Grænlands hefur verið selt mikið af fræi af
beringspunti og stundum hefur fræ verið selt
til Nýfundnalands í Kanada.
Árið 1989 eignaðist Landgræðslan fullkomna þreskivél til að skera upp landgræðslufræ. Með henni og tækjum sem stofnunin hefur leigt tímabundið af bændum hefur
fræsöfnun gengið betur en áður. Hefur fræi
verið safnað síðan á hverju ári af melgresi,
lúpínu, beringspunti, túnvingli og snarrótar
punti en síðast talda tegundin er einhver harðgerðasta grastegundin sem völ er á. Mest hefur
þó verið reynt að afla fræs af melgresi eins og
áður. Líka hefur birkifræi verið safnað sum
árin, mest af áhugasömum einstaklingum.
Haustið 1991 var uppskera landgræðslufræs

Vaxandi áhugi

meiri en nokkru sinni fyrr og fékkst mest af
ökrum í Gunnarsholti. Þá fengust 20 tonn af
melfræi sem skorið var með sjö melskurð
arvélum en líka var eitthvað handskorið.
Þrjú tonn af lúpínufræi fengust af fræökrum
í Gunnarsholti, Skógasandi og við Hvolsvöll.
Beringspuntsfræ var 17 tonn og kom það allt
af fræökrum í Gunnarsholti. Túnvingull var
eitt tonn, snarrótarfræ tíu tonn en minna
af öðrum tegundum. Mjög fáar plöntuteg
undir eru nógu harðgerðar til uppgræðslu við
íslenskar aðstæður og í fæstum tilfellum eru
til fræ af hentugum tegundum á heimsmark
aði. Í Gunnarsholti er árlega uppskorið fræ af
hundruðum hektara lands en einnig framleiða
bændur fræ af lúpínu fyrir Landgræðsluna.
Árlega er safnað 20 til 30 tonnum af melfræi,
mest af afgirtum landgræðslusvæðum á suð
urströndinni en líka á Héraðssöndum og í
Þingeyjarsýslum. Árið 1997 var heildarupp
skera af innlendu fræi rúmlega 31 tonn en
að viðbættu því innflutta voru framleidd 124
tonn af húðuðu fræi til landgræðslu.45
Til ársins 1990 varð að handsá öllu melfræi
vegna þess hve óhreinsað fræ var erfitt í með
förum og hentaði illa í vélsáningu. Í maí það
ár eignaðist Landgræðslan öfluga sáðvél frá
Nýja-Sjálandi til að sá húðuðu melfræi og lúp
ínufræi. Vélin fellir fræ og áburð í rásir og nýt
ing verður betri en áður. Sáðvélin reyndist svo
vel að fleiri vélar voru keyptar árið 1992.46
Síðasta áratuginn hefur allt innra eftirlit
með fræframleiðslunni verið aukið og bætt.
Fylgst er með frægæðum í fullkominni rann
sóknastofu þar sem jafnframt er unnið að
fjölþættum rannsóknum á bakteríustofnum
fyrir belgjurtir og viðamiklum rannsóknum
og framleiðslu á svepprótum og verður vikið
að því síðar í kaflanum um rannsóknir.

Vaxandi áhugi

Þ

egar leið á níunda áratuginn gætti vaxandi
áhuga almennings á náttúruvernd og hann
varð hliðhollari landgræðslumálum en verið
hafði um árabil. Fólk fékk áhuga á útivist og
vildi fegra og bæta umhverfið. Samstarf Land
græðslunnar við áhugafólk jókst því mikið.

Mjög vinsælt var „að taka flag í fóstur“ sem
kallað var en þá fengu félög og hópar land hjá
Landgræðslunni, fræ og áburð og græddu við
komandi land. Algengt var að stofnunin léti
um 200 einstaklingum og hópum árlega í té
fræ, áburð og plöntur. Fyrirtæki og stofnanir
héldu upp á afmæli sín með landgræðslu, ýmis
félög lögðu sitt af mörkum og margir fleiri
aðilar, til dæmis bændur. Áburðarverksmiðja
ríkisins byrjaði árið 1987 að framleiða hand
hæga landgræðslupoka með áburði og grasfræi

Áhugi á náttúruvernd og
landgræðslu var vaxandi
á níunda áratugnum. Hér
sést ungt fólk úr Vinnu
skóla Mývatnssveitar
vinna við að stinga niður
og sá í rofabörð í Náma
skarði.

Landgræðsluskógar
Árið 1990 voru 60 ár liðin frá stofnun Skógræktarfélags Íslands.
Í tilefni afmælisins ákvað félagið ásamt Skógrækt ríkisins, Land
græðslunni og landbúnaðarráðuneyti að efna til átaks í land
græðslu með ræktun landgræðsluskóga. Með hugtakinu var átt við
allar þær landgræðslu- og gróðurverndaraðgerðir sem taldar voru
leiða til þess að örfoka land eða lítt gróið land yrði klætt trjágróðri.
Áðurnefndir aðilar boðuðu til undirbúningsfundar vorið 1988 og
í framhaldi af honum var mynduð framkvæmdastjórn og nokkrar
fagnefndir til þess að hrinda þessu málefni í framkvæmd. Leitað
var að hentugum svæðum um allt land til að rækta upp og voru
bæði valin svæði þar sem ljóst var að auðvelt yrði að rækta skóg en
líka erfið svæði við sjávarsíðuna. Frá árinu 1990 hafa árlega verið
gróðursettar um ein milljón trjáplantna og lætur nærri að gróð
ursett hafi verið í um 400–500 hektara lands á hverju ári. Rækt
unarsvæði Landgræðsluskóga eru víðs vegar á landinu og eru þau
nú um 140 talsins og þekja um 12 þúsund hektara. Skógarnir eru
m.a. hugsaðir til útivistar fyrir almenning.47
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Egill Jónsson

Egill Jónsson er fæddur að Hoffelli

í Nesjahreppi 14. desember 1930.
Foreldrar hans voru Jón J. Malm
quist bóndi og Halldóra Guð
mundsdóttir kona hans. Egill lauk
búfræðiprófi frá Bændaskólanum á
Hvanneyri árið 1950 og varð
búfræðikandídat frá sama skóla
þremur árum seinna. Árið 1954 gerðist Egill ráðunautur
hjá Búnaðarfélagi Íslands en ári seinna varð hann starfs
maður Búnaðarsambands Austur-Skaftfellinga. Á árun
um 1959–1980 var hann héraðsráðunautur sambands
ins. Á árunum 1979–1987 var Egill landskjörinn alþing
ismaður Austurlandskjördæmis fyrir Sjálfstæðisflokkinn
og kjördæmakjörinn 1987–1999. Sem héraðsráðunautur
í Austur-Skaftafellssýslu barðist hann ötullega við að
bæta gróðurástand heimalanda bænda. Hann hafði for
göngu um að fá Pál Sveinsson sandgræðslustjóra til að
koma austur og veita ráðgjöf um túnræktun á jökulár

söndunum en þær framkvæmdir leiddu til byltingar á
gróðurástandi og búfjárrækt í sýslunni. Sem þingmaður
beitti hann sér fyrir margvíslegum framfaramálum á
sviði landgræðslu og sat í landgræðslunefndum vegna
landgræðsluáætlana. Til dæmis beitti hann sér fyrir fjár
veitingu til að Landmælingar Íslands eignuðust fyrstu
gervitunglamyndirnar af Íslandi sem höfðu mikla þýð
ingu og sýndu raunverulegt umfang gróðurlenda á land
inu. Þá átti hann stærstan þátt í umfangsmiklu land
græðsluátaki á Skógeyjarsvæðinu í Hornafirði sem var
stórt sandsvæði en er nú eitt glæsilegasta landgræðslu
svæði landsins. Einnig beitti hann sér fyrir auknum fjár
veitingum til fyrirhleðslna vegna landbrota af völdum
fallvatna um land allt. Í Austur Skaftafellsýslu átti beislun
fallvatna stóran þátt í því að sennilega hafa orðið meiri
gróðurframfarir í sýslunni en annars staðar á landinu.
Egill var fyrsti og eini formaður fagráðs Landgræðslu
ríkisins en jafnframt hefur hann gegnt fjölmörgum trún
aðarstörfum á öðrum vettvangi. Hann hlaut land
græðsluverðlaunin árið 2000. Kona Egils er Halldóra
Hjaltadóttir og þau eiga fjögur börn.48

Einn þeirra fjölmörgu sem
studdu landgræðslu var
Árni Gestsson, forstjóri
Glóbus hf. og formaður
Átaks í landgræðslu. Hér
afhendir hann Sveini Run
ólfssyni landgræðslustjóra
bankabók með söfnunarfé
átaksins.

sem seldir voru á bensínstöðvum. Þetta nýtti
almenningur sér í vaxandi mæli og fjöldi fólks
tók þátt í landgræðslunni af einskærum áhuga
á að græða og fegra Ísland.
Skólafólk lá ekki á liði sínu. Vorið 1988
voru „landgræðsludagar skólafólks“. Skólar
á Suður- og Suðvesturlandi tóku þátt í land
græðslustarfi, sáðu, gróðursettu, dreifðu
áburði og stóðu að umhverfishreinsun. Fleiri
skólar víðar á landinu fylgdu þessu fordæmi á
næstu árum.
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Á aðalfundi Félags íslenskra stórkaup
manna 25. janúar 1988 var samþykkt tillaga
Árna Gestssonar forstjóra Glóbus hf. um að
félagið minntist 60 ára afmælis síns með því
að koma Landgræðslunni til aðstoðar með
átaksverkefni sem var kallað Átak í land
græðslu. Félagið fékk marga fleiri aðila með sér
í lið og ráðinn var framkvæmdastjóri átaks
ins. Verkefnin fólust helst í kynningu á land
græðslustarfinu og öflun fjár til landgræðslu.
Auglýsingastofa hannaði merki fyrir átakið og
kjörorðið var Græðum Ísland – Ísland græðir,
stundum stytt í Græðum og græðum. Fyrsta
fjárframlagið var afhent Landgræðslunni 14.
júní.49 Helgina 23.–24. júlí voru svo „land
græðsludagar“ haldnir í Gunnarsholti með
opnu húsi og komu þá um þrjú þúsund manns
í heimsókn. Stöðug umfjöllun var í fjölmiðlum
allt árið um landgræðslu og var mest fjallað um
jarðvegseyðinguna í landinu en minna um það
sem áunnist hafði á öldinni. Þetta átak stóð í
þrjú ár og skilaði miklum árangri.
Áhugi ráðamanna þjóðarinnar skiptir líka
miklu máli. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrver
andi forseti, hefur ávallt látið sér mjög annt
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Stuðningur frú Vigdísar
Finnbogadóttur, forseta
Íslands 1980–1996, við
landgræðslu og nátt
úruvernd var ómetanlegur.
Hér er hún með Sveini
Runólfssyni landgræðslu
stjóra í Skógey í Hornafirði
árið 1989 eftir að upp
græðslan þar var farin að
skila sýnilegum árangri.

um gróður og náttúruvernd og landgræðsla og
skógrækt hafa jafnan átt vísan stuðning hennar.
Með eldmóði sínum og einlægum áhuga hvatti
hún í forsetatíð sinni unga sem aldna til gróð
urstarfa og átti tvímælalaust stóran þátt í þjóð
arvakningu landsmanna um landgræðslu og
skógrækt á seinni hluta síðustu aldar. Hún
stuðlaði að tilurð Vinaskógar á Þingvöllum
þar sem þjóðhöfðingjar, og margir fleiri gestir,
sem sækja okkur heim gróðursetja trjáplöntur.
Hún stofnaði til Yrkju, skógræktarsjóðs skóla
fólks, og var óþreytandi í ræðu og riti að hvetja
landsmenn til dáða í að efla gróðurríki lands
ins. Í aðfaraorðum rits Landgræðslu ríkisins,
Græðum Ísland, sem út kom árið 1988 kemst
Vigdís meðal annars svo að orði: „Og þótt
við höfum fyrir löngu lært að skilja fegurð
og búsæld, lært að meta fegurð nakinna fjalla
og úfins hrauns – þá er eitthvað í okkur sem
andmælir því að kalla þær auðnir fagrar sem
mannfólkið skapar sjálft með umstangi sínu.
Það er eitthvað ónotalegt við það landslag, eitt
hvað sem er blátt áfram siðferðilega rangt. ...
náttúruna þarf ekki að betrumbæta, heldur er
henni nóg að fá vinsamlega liðsemd.“50

Fyrri hluta árs 1990 voru miklar umræður
á Alþingi um stofnun umhverfisráðuneytis.
Hart var barist um forsjá gróðurs og land
græðslu sem alla tíð hafði verið málaflokkur
á vegum landbúnaðarráðuneytisins. Vildu
ýmsir færa stjórn hans undir hið nýja ráðu
neyti. Þeirri málamiðlun var bætt inn í lög um
náttúruvernd að Náttúruverndarráð skyldi í
samráði við Landgræðslu ríkisins og Skógrækt
ríkisins vinna að gróðurvernd og gróðureft
irliti en forræði landgræðslu var áfram hjá
landbúnaðarráðuneytinu.51

Hugað að skjólbelti
sem verið var að rækta
á Markarfljótsaurum
laust fyrir 1990. Land
græðsluskógaátakið hófst
árið 1990.
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Gróður er oft mjög fallegur
og gróskumiill við læki.

Harðgert melgresi bindur
sandinn.
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Miklar breytingar urðu á
starfsemi Landgræðslu rík
isins á tíunda áratugnum.
Bændur tóku þá í vaxandi
mæli að sér uppgræðslu
verkefni. Ástand jarðvegs
og gróðurs hefur mikil
áhrif á afkomu þeirra og
landið er undirstaða blóm
legs landbúnaðar. Myndin
er tekin yfir Mýrdal og
sýnir öflugan landbúnað
en mikið jarðvegsrof fyrir
ofan byggðina.

Stefnubreyting

Á

rið 1989 dvaldist Andrés Arnalds gróð
urverndarfulltrúi Landgræðslu ríkisins um
sex mánaða skeið vestur í Bandaríkjunum þar
sem hann kynnti sér skipulag jarðvegsverndar
og landgræðslu. Þótt saga Bandaríkjanna sé
ekki löng var þjóðin orðin áþreifanlega og
óþyrmilega vör við uppblástur og landeyðingu
strax á nítjándu öld því jafnvægið sem ríkt
hafði í Norður-Ameríku raskaðist með land
námi hvíta mannsins. Innflytjendur fluttu með
sér að heiman búskaparhætti sem hentuðu illa
því vistkerfi sem þeir komu að í nýja heim
inum. Skógum hafði verið eytt gegndarlaust
til að fá rými til ræktunar og beitar. Það sama
hafði gerst í Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í öllum
þessum löndum breyttust gríðarleg landflæmi
í hálfgerðar eyðimerkur vegna allt of mikillar
búfjárbeitar og víða hafði land blásið burt vegna
þess að skógi og grasþekjunni hafði verið svipt
af viðkvæmu landi til að hægt væri að stunda
akuryrkju. Þessar þjóðir, og raunar margar
fleiri sem horfðust í augu við svipuð vanda
mál, reyndu að snúa við blaðinu þegar kom
fram á tuttugustu öld. Í Bandaríkjunum hófst
til dæmis skipulegt gróðurverndarstarf með
stofnun The Forest Service, Skógþjónustunnar,
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árið 1905. Sama ár og fyrstu sandgræðslulög
voru sett hér á landi var Skógþjónustan búin
að setja strangar reglur um beitarheimildir í
skóglendi þar sem fjöldi gripa og lengd beit
artíma var takmarkaður og einnig hafði verið
settur beitartollur til að standa straum af kostn
aði við gróðurvernd og umbætur á högum í
sameiginlegum beitarlöndum. Árið 1929 settu
Bandaríkjamenn lög um rannsóknir á jarð
vegseyðingu og komu á fót rannsóknastöð sem
fékk það hlutverk að koma í veg fyrir rányrkju.
Í september 1933 komu þeir á fót stofnun
undir innanríkisráðuneytinu sem kölluð var
Erosion Sevice, Jarðvegseyðingarþjónustan, en
ári seinna var henni breytt í Soil Conservation
Service, Jarðvegsverndarþjónustan, og stofn
unin færð undir landbúnaðarráðuneytið. Með
árunum varð þróunin með svipuðum hætti
bæði í Bandaríkjunum og Ástralíu. Í stað þess
að starfsfólk landgræðslustofnana þeirra stæði
sjálft í fremstu víglínu við landgræðslu var í
vaxandi mæli reynt að fá þá sem áttu eða not
uðu landið, bændur í flestum tilfellum, til að
breyta hugsunarhætti sínum, nýta land sitt á
hófsamari hátt og í samræmi við getu þess, og
til að sinna uppgræðslu þar sem þess var þörf.
Settar voru á fót nefndir í hverju héraði sem
höfðu eftirlit og veittu aðhald. Hlutverk opin

Stefnubreyting

Meira tillit er nú tekið til
landgæða og ástands gróð
urs við búvöruframleiðslu
en áður.

beru Jarðvegsverndarstofnananna varð fremur
að stunda rannsóknir, veita hvatningu og
styrki og sjá um fræðslu meðal almennings og
landnotenda. Meginþungi landgræðslustarfs
ins var með öðrum orðum færður til fólksins,
almennings og landeigenda, einfaldlega vegna
þess að þeir sem mest höfðu haft með þessi mál
að gera voru búnir að átta sig á því að land
græðsla, gróðurvernd og landnýting myndu
seint eða aldrei ná því lokatakmarki sem að
var stefnt meðan tiltölulega fáliðaðar opin
berar stofnanir ættu að sjá um framkvæmdir
í fremstu víglínu. Miklu líklegra til árangurs
væri að virkja almenning til starfa.1
Stuttu eftir heimkomuna skrifaði Andrés
Arnalds grein í Árbók Landgræðslu Íslands
1989–1990 þar sem hann sagði meðal annars:
Samkvæmt fenginni reynslu annarra
þjóða er að mínum dómi æskilegt að
breyta skipulagi gróðurverndarstarfs og
landgræðslu hér á landi þannig að land
inu verði skipt upp í gróður- og jarðvegs
verndarsvæði undir umsjá Landgræðslu
ríkisins. Á hverju svæði starfi ráð, skipað
fulltrúum heimamanna, með allvíðtækar
skyldur og starfssvið. Á vissan hátt er hér
um að ræða endurskilgreiningu á hlut

verki núverandi gróðurverndarnefnda.
Auk þess væri æskilegt að Landgræðslan
ætti sérmenntaðan fulltrúa í hverju hér
aði. Með þessu móti væri vald og ábyrgð
í gróðurverndarmálum flutt í auknum
mæli heim í héruð.
Íslenskir bændur, og aðrir eigendur
eða umráðahafar lands, verða að kapp
kosta að skipa sér í framvarðarsveit
landverndarmanna líkt og starfsfélagar
þeirra erlendis eru að reyna að gera.2

Uppgræðsla og skipulag
beitar eykur afurðir og
skilar arði. Hér sést sauðfé
á Gautlöndum á afgirtu
landi.

Á sama tíma og þessar nýstárlegu hugmyndir
voru settar fram voru miklar breytingar að eiga
sér stað í íslenskum landbúnaði. Lengi hafði sú
stefna einkennt landbúnaðinn að hann skyldi
efldur á allan hátt til þess að þjóðin væri sér
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Melgresi og mosi þar sem
áður var sandfok.

nóg um landbúnaðarvörur. Þessari stefnu hafði
fylgt gríðarmikil ræktun túna, einkum eftir að
vélar komu til sögunnar á fimmta áratugnum,
en einnig óhófleg búfjárbeit víða um land.
Sauðfé hafði fjölgað mikið fram til ársins 1977
en þá var það orðið næstum 900 þúsund. En á
áttunda áratugnum kom sífellt betur í ljós með
hverju ári að framleiðslan á kjöti og mjólk var
orðin of mikil. Þær raddir urðu háværari sem
kröfðust breytinga á landbúnaðarstefnunni.
Árið 1979 voru samþykkt lög á Alþingi sem
heimiluðu aðgerðir til þess að draga úr fram
leiðslu mjólkur og kindakjöts. Í kjölfar þeirra
var á markvissan hátt byrjað að draga úr fram
leiðslu þessara afurða og sauðfé fór að fækka.
Það var 828 þúsund árið 1980, 712 þúsund árið
1983 og 458 þúsund árið 1999. Misjafnt var
hvar á landinu þessi fækkun varð og samdrátt
urinn var ekki skipulagður með gróðurvernd í
huga.3 Það var fyrst eftir setningu búvörulaga
árið 1985 að hægt var að beita framleiðslu
stýringunni í þágu gróðurverndar og friðunar
lands – ef áhugi var fyrir hendi og skilningur á
annað borð en sú varð ekki raunin.
Á grundvelli laganna var bændum sett
markmið til að stefna að í framleiðslu sinni.
Heimilt var að skipuleggja hana eftir svæðum,
meðal annars með tilliti til landkosta. Bændum
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á gróðurvana svæðum var gefinn kostur á
að selja fullvirðisrétt sinn og Stéttarsamband
bænda reyndi að draga úr sauðfjárframleiðslu
á þeim landsvæðum frekar en annars staðar.
Þetta var þó aðeins byrjunin og hafði ekki
afgerandi áhrif á gróðurvernd. En smám saman
voru að skapast ný viðhorf meðal bænda.
Um 1990 hófust viðræður milli Stéttarsam
bandsins og landbúnaðarráðherra um nýjan
búvörusamning sem taka átti gildi árið 1992.
Stéttarsambandið lagði þá til að hann tæki til
mun fleiri þátta landbúnaðarmála og yrði eins
konar sáttmáli milli bænda og stjórnvalda um
þróun búvöruframleiðslunnar fram til ársins
2000. Í ræðu sem Haukur Halldórsson, þáver
andi formaður Stéttarsambands bænda, flutti
á ráðstefnu umhverfissamtakanna Húsgulls á
Húsavík í mars 1990 sagði hann:
Í hugmyndum sem Stéttarsamband
bænda hefur lagt fram í þessum við
ræðum [um nýjan búvörusamning] er
gert ráð fyrir því að við úthlutun fullvirð
isréttar til bænda verði í meira mæli en
áður tekið tillit til landgæða og ástands
gróðurs. Þetta kallar óhjákvæmilega á
enn frekari svæðaskiptingu búvörufram
leiðslunnar en nú er.

Líkn við landið

Þá hefur Stéttarsambandið varpað
fram þeirri hugmynd að á svæðum þar
sem veruleg gróðureyðing á sér stað
verði sauðfjárbændum gefinn kostur
á launuðum störfum við uppgræðslu
lands gegn afsali fullvirðisréttar um til
tekinn fjölda ára.4
Það var því sögulegt tækifæri í upphafi síðasta
áratugar aldarinnar til að breyta starfsháttum
bæði Landgræðslu ríkisins og fjölmargra
bænda. Á sama tíma og landgræðslumenn
voru að móta með sér nýjar hugmyndir, að
færa þunga uppgræðslustarfsins í landinu til
almennings og landnotenda að fyrirmynd
þeirra þjóða sem fremst þóttu standa í heim
inum, var nýr hugsunarháttur að ná tökum á
bændastéttinni. Bændur voru tilbúnir til að
endurskoða stefnu sína í landnýtingu, vildu
fækka búfé þar sem landið þoldi illa átroðn
ing, græða það upp og snúa sér að öðru meðan
það væri að jafna sig. En hvað átti að koma í
staðinn? Því ekki landgræðsla? Þar voru þeir
sterkir fyrir, kunnu vel til verka og höfðu
góðan tækjakost.
Eftir mikla yfirlegu og hugmyndavinnu
landgræðslumanna var gefinn út bæklingur
haustið 1991 í samvinnu við landbúnaðar
ráðuneytið: Stefnumið í landgræðslu og gróð
urvernd.5 Í bæklingnum var því lýst hvernig
Landgræðsla ríkisins hugðist breyta starfs
háttum sínum á næstu árum í takt við nýja
tíma, nýja þekkingu og breyttan hugsunarhátt.
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri fylgdi rit
inu úr hlaði með stuttri grein. Þar kom fram að
hin nýja stefnumótun Landgræðslunnar væri
grundvölluð á þremur þáttum: starfi stofn
unarinnar og reynslu á liðnum tíma, áherslu
atriðum sem sett höfðu verið fram í bæklingi
árið 1989, Gróðurvernd – Markmið og leiðir,
og loks því skipulagi sem best hefði gefist hjá
þeim þjóðum sem lengst hefðu náð í gróð
urvernd og landgræðslu í heiminum.6
Þegar hefur komið fram í hverju nýir
starfshættir áttu að felast en markmið land
græðslustarfsins var sem fyrr að endurheimta
landgæði Íslands í samræmi við gróðurskilyrði
og landnýtingarþörf um allt land. Til að ná því
takmarki stefndi Landgræðsla ríkisins að því

Landgræðslan gaf út bæk
linginn Stefnumið í land
græðslu og gróðurvernd
árið 1991 í samvinnu við
landbúnaðarráðuneytið.

að stöðva jarðvegseyðingu og fyrirbyggja eyð
ingu og landspjöll eins og hægt væri, að sjálf
bær landnýting yrði meginregla fyrir árið 2000,
að leita nýrra og hagkvæmra aðferða við upp
græðslu og landbætur og loks að endurheimta
eftir megni það sem tapast hafði af gróðri og
jarðvegi landsins. Lykilatriði í framkvæmd
nýju stefnunnar voru áætlanagerð, aukið
rannsóknastarf, stjórn landnýtingar, ráðgjöf,
fræðsla og kynningarstarf.7 Forystumönnum í
landgræðslu hér á landi var, líkt og kollegum
þeirra víða um heim, orðin sú staðreynd ljós
að áratuga miðstýrt starf við verndun náttúru
auðlindanna hafði ekki borið þann árangur
sem vænst hafði verið. Mörg þeirra markmiða
sem sett voru fram í ritinu hafa náð fram að
ganga, þó ekki það sem varðaði sjálfbæra land
nýtingu.

Líkn við landið

Þ

ótt Landgræðslu ríkisins hefði verið mörkuð
ný leið að settu marki breyttist stofnunin ekki
á einni nóttu, það gerðist smám saman framan
af tíunda áratugnum. Hægt og bítandi var
landgræðslustarfið falið bændum og öðrum
einstaklingum en Landgræðslan einbeitti sér

161

Grasrótin til starfa í fremstu víglínu

Hreindýr á landgræðslusvæðinu á Héraðssandi.

að fræðslu, rannsóknum, ráðgjöf og stærstu
landgræðsluverkefnunum, þeim svæðum sem
voru erfiðust viðureignar eða svo stór að þau
voru vart á annarra færi.
Árið 1991 var síðasta ár landgræðslu- og
landverndaráætlunar III. Í árslok 1990 lauk
því landgræðslunefndin frá árinu 1987 hlutverki sínu og ný nefnd var skipuð sem allir
þingflokkar Alþingis tilnefndu fulltrúa sína í.
Verkefni hennar var að gera áætlun um starfið
fram að aldamótum. Í mars 1991 skilaði hún
framkvæmdaáætlun fyrir árin 1992 og 1993
og ári seinna lagði hún fram áætlun til ársins
2000.8
Á árunum 1992 og 1993 einbeitti Landgræðslan sér mest að nokkrum svæðum í
Þingeyjarsýslu, Mýrdalssandi og fleiri svæðum
á Suðurlandi. Í Eldhrauni í Skaftárhreppi hafði
á síðustu árum tekið að herja mikið sandfok
og gróðureyðing. Tíð jökulhlaup í Skaftá fluttu
með sér mikið af leir og sandi sem fauk síðan
suður yfir Eldhraun. Áveituframkvæmdir
bænda í Landbroti juku enn á sandfoksvandann. Byrjað var að sá í sandauðnirnar við þjóðveginn til að koma í veg fyrir að fokið hindraði umferð. Vandamálið var umfangsmeira því
ofarlega í ánni barst sandur úr henni m.a. í átt
til Lakagíga og ógnaði því svæði.
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Landgræðsla og stöðvun eyðingar í Þingeyjarsýslu hefur verið og verður um ókomin ár
eitt af umfangsmestu verkefnum Landgræðslunnar. Megináherslan var lögð á að sá melfræi
í nýfriðuð sandfokssvæði í báðum hlutum
sýslunnar, sérstaklega á Hólsfjöllum og í
Skútustaðahreppi. Vorið 1992 var mjög vindasamt á þessum slóðum og í þrálátri suðvestanátt fyrstu vikurnar í júní var nær stanslaust
moldrok sem hafði í för með sér gríðarlega
landeyðingu. Friðun Hólsfjalla árið 1992 fór
samt fljótlega að skila árangri. Gróður dafnaði
þar þrátt fyrir litla úrkomu og fokgjarnan jarðveg. Sáð var töluverðu magni af melfræi í nýja
girðingu við Grænulág í Skútustaðahreppi og
líka á landgræðslusvæði í Krákárbotnum á
suðurafrétti Mývetninga. Stöðvun sandfoks í
Kráká var unnin í samvinnu við marga aðila,
landeigendur, Landsvirkjun, sveitarstjórn og
veiðifélög. Árlega var unnið á um 500 hekturum lands.
Í Dimmuborgum var mikið unnið á
árunum 1992–1997 til að bjarga þeim frá því
að kaffærast í sandi. Þar voru að verki Landgræðslan og sjálfboðaliðar sem sáðu melgresi
og dreifðu áburði. Á útmánuðum 1993 söfnuðu mývetnskir bændur saman 140 ónýtum
heyrúllum og þöktu með þeim sandskafl í

Líkn við landið

Borgunum sem þeir sáðu fyrst melfræi í.
Umhverfisráðuneytið styrkti framkvæmdina
og einnig styrkti Samband íslenskra sparisjóða
hana rausnarlega í þrjú ár. Síðar um sumarið
var barist þarna á mörgum vígstöðvum, hey
rúllur fluttar með þyrlum, birki gróðursett,
áburði dreift, flutt að möl í gangstíga og svo
mætti lengi telja. Samið var við landeigendur
um friðun aðliggjandi landsvæða.
Hólasandur var efstur á blaði á árunum
1994–1997; þar var girðingin stækkuð og innan
hennar fór bæði fram uppgræðsla og friðun. Í
lok tímabilsins var búið að sá lúpínu og harð
gerðum grastegundum í um 4.500 hektara
lands, einnig var búið að planta birki og loðvíði.
Mikið verk er enn óunnið og ekki er búist við
verklokum á sandinum fyrr en árið 2010. Mörg
fyrirtæki og félagasamtök hafa stutt þetta verk,
Umhverfissjóður verslunarinnar, sem nú heitir
Pokasjóður verslunarinnar, Hagkaup, Íslands
banki og Húsgull á Húsavík. Hefur Pokasjóður
styrkt ýmis fleiri landgræðsluverkefni fyrir um
200 milljónir króna frá því að hann var stofn
aður árið 1995.9
Á árunum 1993 og 1994 varð mikið sand
fok inn í Víkurkauptún vegna þess að sjór
inn var búinn að rjúfa um 300 metra breiða
spildu af fjörunni fyrir sunnan þorpið og með
henni fóru gamlir melvarnargarðar sem vörðu
byggðina gegn sandfoki úr fjörunni. Sand
burðurinn olli skemmdum í þorpinu og því
var reistur varnargarður árið 1994 og settar
upp sandgildrur. Melfræi var svo sáð í sand
skaflana með góðum árangri. Með þessum
aðgerðum var hættunni afstýrt. Það sama er
að segja um landið við ósa Ölfusár. Þar höfðu
orðið miklar skemmdir í óveðrum sem þurfti
að laga og græða. Þannig gengur landgræðslu
starfið, stundum miðar vel áleiðis en stundum
kemur bakslag í erfiðu tíðarfari og jarðvegur
glatast. Í Þorlákshöfn var lúpína, sem sáð
hafði verið í fjölpottabakka, gróðursett í land
græðslugirðinguna. Slíkt hið sama var gert á
Haukadalsheiði. Ýmsar framkvæmdir voru í
nágrenni Gunnarsholts, til dæmis var birkifræi
sáð á svokölluðum Gára í hrauninu fyrir ofan
staðinn. Margir bændur dreifðu líka áburði og
grasfræi með dráttarvélum sínum á þessum og
fleiri landsvæðum.10

Á síðustu árum tuttugustu aldar var áfram
unnið á Mýrdalssandi með Vegagerðinni
en árið 1995 var búið að sá í 2% sandsins og
verulega farið að draga úr sandfoki á veginum.
Landgræðslan sáði vor og haust en heimaaðili
sá um að dreifa áburði. Melgresi og lúpína eru
þær tegundir sem mest hafa verið notaðar til
uppgræðslu á sandinum og er þessu verkefni
enn ólokið á hundrað ára afmæli Landgræðsl
unnar.
Haustið 1996 kom stórt hlaup í Skeiðará
sem eyddi gróðri á stórum svæðum á Skeið
arársandi sem gróið höfðu upp á síðustu ára
tugum. Náttúran ógnaði grónu landi víðar.
Í kjölfar þriggja stórra jökulhlaupa í Skaftá
og Hverfisfljóti fylgdi mikill ágangur sands
inn á gróið land í Skaftárhreppi og framskrið
Síðujökuls olli miklu hlaupvatni í Hverfisfljóti
sem hafði í för með sér mikla gróðureyðingu
á austurhluta Síðuafréttar og í Fljótshverfi. Í
Fljótshverfi var lögð áhersla á að sá melgresi
í sandfláka sem hlaupin mynduðu og byggja
varnargarða til að hemja fljótið. Áfram var
unnið við að hefta sandfok á Landeyjasöndum
en hægt miðaði. Unnið var í Landsveit og í
Vestmannaeyjum var stöðugt starfað að upp
græðslu og stöðvun sandfoks úr Eldfellinu
sem ógnaði fiskverkun og byggð.
Haukadalsheiði og umhverfi Þorláks
hafnar voru helstu átakssvæðin í Árnessýslu á
árunum 1995–1997. Á heiðinni voru girðingar

Sveinn Þórarinsson land
græðsluvörður í Þing
eyjarsýslum stendur hér
við loðvíðirunna í land
græðslugirðingunni á
Ássandi í Kelduhverfi. Þar
var áður mikið sandfok.
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Uppblástur var mikill á
Haukadalsheiði og sandfok lagði yfir byggðina í
Biskupstungum. Glæsilegur árangur náðist við
að græða heiðina upp.

endurnýjaðar og unnið var að stöðvun jarðvegsrofs. Mikill sandur fauk inn yfir Þorlákshöfn á útmánuðum 1996 en þá gerði aftakaveður á auða og frostlausa jörð. Slíkur sand-
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bylur hefur verið afar sjaldgæfur á síðustu
áratugum. Við þetta er erfitt að eiga því Þjórsá
og Ölfusá bera stöðugt með sér fokjarðveg inn
af hálendinu til sjávar. Þaðan berst sandurinn

Mikilvægi bænda og landgræðslufélaga

aftur upp á land, einkum frá ströndinni austan
kauptúnsins. Landgræðslan og sveitarstjórn
unnu saman á árunum 1996 og 1997 að upp
græðslu sandanna og er ljóst að þetta svæði
verður lengi viðfangsefni Landgræðslunnar.11
Stöðugt þarf að sinna girðingum. Gamlar
girðingar sem ekki er lengur not fyrir eru fjar
lægðar en aðrar endurnýjaðar. Landgræðslu
verðir annast þetta starf í flestum tilvikum en
fá oft bændur til liðs við sig. Hvað mikið þarf
að sinna viðhaldinu fer eftir því hvort vetur eru
snjóléttir eða snjóþungir. Í aldarlok þurfti að
fara meðfram girðingum á 100 stöðum á land
inu og lagfæra eftir þörfum. Þær voru orðnar
1.200 kílómetrar á lengd og umluktu 300.000
hektara eða nærri 3% landsins. Nýjar girð
ingar voru settar upp á nokkrum stöðum og
voru það bændur í flestum tilfellum sem það
gerðu. Lengstu girðingarnar voru frá höfuð
borgargirðingu við Hafnarfjörð að Kleifar
vatni og þaðan í Herdísarvíkurgirðingu. Var
lokið við þessar girðingar árið 1994. Þá var
allt Reykjanes vestan girðingar friðað svæði.
Margar fleiri girðingar voru settar upp fram til
aldamóta.

Mikilvægi bænda og landgræðslufélaga
Íslenskur landbúnaður byggir afkomu sína á
einni mikilvægustu auðlind landsins sem er
jarðvegurinn. Viðhorf bænda og þátttaka í
landgræðslustörfum skiptir því miklu máli.
Samstarf þeirra og Landgræðslunnar byggir á
gömlum grunni en árið 1990 hófst fyrst form
legt samstarf. Þá hófst svokallað heimalanda
verkefni sem var samvinnuverkefni bænda víða
um land og stofnunarinnar um uppgræðslu
í heimalöndum. Að fáum árum liðnum var
farið að kalla þetta starf Bændur græða landið.
Árið 1994 tóku 370 bændur þátt í verkefn
inu, 1997 á fimmta hundrað og 1999 á sjötta
hundrað um land allt. Margir hafa stutt þetta
verkefni. Til að bændur geti tekið þátt verður
fyrirhugað uppgræðsluland að vera ógróið eða
lítt gróið og beitilönd jarðarinnar nýtt í hófi.
Landgræðslan greiðir um 85% áburðarverðs
og leggur til fræ. Starfsmenn Landgræðsl
unnar heimsækja bændur reglulega og skoða
uppgræðslusvæðin og ræða framkvæmdir. Til

Landgræðsla á Mýrdals
sandi hefur skilað miklum
árangri. Fyrsta myndin
er tekin í maí 1994 og
sýnir sáningu frá árinu
1993. Næsta mynd er
tekin ári seinna af sán
ingu frá árinu 1994. Loks
sjást landgræðslumenn
irnir Andrés Arnalds og
Magnús H. jóhannsson
kanna glæstan árangur á
sandinum árið 1998.

gangur samstarfsins við bændur er að stöðva
rof, græða land og gera það vel beitarhæft. Með
uppgræðslu og góðu beitarskipulagi eykst beit
arþol úthaga, framleiðslan verður hagkvæmari
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félagið er Landgræðslufélag Eyrarsveitar sem
stofnað var árið 2007.12 Öll hafa þessi félög
starfað af dugnaði og skilað miklum árangri.

Melur handskorinn í Eld
hrauni í Skaftárhreppi.

Samstarfsverkefnum fjölgar

Fjölmargir hafa stutt land
græðslu á liðnum árum.
Hér sést Óli í Olís, Ólafur
Kr. Sigurðsson, afhenda
Sveini Runólfssyni fjár
framlag árið 1992. Átak
Olís í þágu landgræðslu
stóð í mörg ár.

og öll þjóðin nýtur góðs af. Suður-Þingeyingar
eru fjölmennastir í þessu verkefni. Eftir að
þetta starf hófst leið ekki á löngu þar til land
græðslufélögum fór að fjölga en það fyrsta var
stofnað á Húsavík árið 1988, Húsgull. Öræf
ingar stofnuðu Landgræðslufélag Öræfinga
árið 1992, Landbót í Vopnafirði var stofnað
ári seinna, Landgræðslufélag Biskupstungna
og Landgræðslufélag Skaftárhrepps árið 1994,
Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs árið 1997,
Landgræðslufélag við Skarðsheiði árið 2000,
Landgræðslufélag Héraðsbúa árið 2001, Land
græðslufélag Svalbarðshrepps árið 2003, Land
græðslufélag Reykjahlíðar árið 2004 og nýjasta
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Samstarfsverkefnum Landgræðslunnar við
ýmsa aðila hefur fjölgað mikið síðustu tvo
áratugina. Hún á í góðu samstarfi við bændur
og ýmis svæðisbundin landgræðslufélög, hún
hefur lengi átt gott samstarf við Landsvirkjun
á Auðkúlu- og Eyvindarstaðaheiði og víðar og
samvinna hennar við Vegagerðina á Mýrdals
sandi og mörgum öðrum stöðum hefur gengið
með ágætum. Nýtt verkefni með mörgum
öðrum aðilum hófst á haustmánuðum 1999 á
Hafnarmelum vestan og sunnan Hafnarfjalls.
Markmiðið er að breyta þar eyddu landi í nytja
land, stækka Hafnarskóg og skýla umferðinni á
þjóðveginum fyrir vindi og skafrenningi. Sama
ár var áhersla lögð á sáningar vestan Hjörleifs
höfða á Mýrdalssandi og umfangsmikil upp
græðsla fór fram í Öræfum með Landgræðslu
félagi Öræfinga. Unnið var að plöntun og sán
ingu á birki og lúpínu á skerjunum ofan Fag
urhólsmýrar og melfræi sáð við Ingólfshöfða.13
Síðast en ekki síst hefur Landgræðslan átt náið
samstarf við fjölda sveitarfélaga: Reykjanesbæ,
Hafnarfjörð, Skútustaðahrepp, Skaftárhrepp,
Mýrdalshrepp, Vestmannaeyjar, Sveitarfélagið
Ölfus, Grindavík, Bessastaðahrepp, Kópavog,
Mosfellsbæ, Stykkishólm, Bolungarvík, Húsa
vík og Vopnafjörð.
Loks má nefna samstarf Landgræðslu rík
isins við náttúruverndar- og skógræktarfólk
sem þó er með nokkuð öðrum hætti en það
starf sem getið var um hér að ofan. Hinn 3.
nóvember 1985 hittust fulltrúar frá Land
græðslunni, Náttúruverndarráði og Skógrækt
ríkisins á fundi til að ræða landnýtingarmál.
Þeim var fram haldið og til varð samráðsnefnd
um landnýtingarmál sem kallar sig NASL en
þeir stafir standa fyrir náttúruvernd, skógrækt
og landgræðsla. Fundir eru haldnir yfir vetr
armánuðina og nefndarmenn hafa ferðast
saman um landið. Umræðuefnin á fundum
eru af ýmsum toga og má nefna friðun lands
gegn beit, umhverfismat og skipulagsmál sem
dæmi en rauði þráðurinn er ávallt landnýting

Kortlagning jarðvegseyðingar

og það sem brennur á hópnum hverju sinni.
Í maí 1992 var starfsemi NASL endurskoðuð
og þá var samþykkt sú ályktun að meginstefna
samráðsnefndarinnar væri sú að landnýt
ing yrði í framtíðinni alltaf að vera í sátt við
landið og auðlindir þess. Árangur samstarfs
ins er ótvíræður og það hefur komið í veg fyrir
alls konar misskilning og árekstra og skapað
traust milli starfsfólks þeirra stofnana sem að
því standa.14

Áburðardreifing með flugvélum leggst af
Eftir að Fræverkunarstöðin í Gunnarsholti var
tekin í notkun árið 1988 urðu smám saman
áherslubreytingar í starfi Landgræðslunnar
sem meðal annars leiddu til þess að flugvélar
voru minna notaðar en áður. Samfara aukinni
framleiðslu á melfræi og lúpínufræi var farið
að leggja meiri áherslu á stöðvun landeyð
ingar á erfiðustu sandfokssvæðunum. Þessar
frætegundir verður að fella niður í sandinn og
því voru minni not fyrir áburðarflug. Einnig
dróst það saman vegna þess að vinnan færð
ist til bænda og annarra verktaka sem tóku
í auknum mæli að sér að dreifa áburði og
grasfræi með dráttarvélum og kastdreifurum.
Páll Sveinsson TF-NPK dreifði 1.114 tonnum
af áburði árið 1992 og 22 tonnum og grasfræi

frá fjórum flugvöllum. TF-TUN dreifði 193
tonnum af áburði og fimm af fræi á sama tíma
og var það í síðasta sinn sem hún var notuð og
árið 1996 var hún seld til Mexíkó. Páll Sveins
son dreifði áfram allt til ársins 2006 um 600
tonnum á ári á friðuð svæði á Reykjanesi, við
Þorlákshöfn og á Haukadalsheiði.15

Kortlagning jarðvegseyðingar

Breyttir starfshættir Land
græðslunnar hafa valdið
því að áburðardreifing fer
ekki lengur fram með flug
vélum. Bændur og aðrir
verktakar sinna nú því
hlutverki. Myndin er tekin
í Þorlákshöfn og sýnir
TF-TUN við áburðar
dreifingu.

Árið 1990 tóku Landgræðslan og RALA saman
höndum um að rannsaka og kortleggja jarð
vegseyðingu um land allt til þess að geta byggt
landgræðslustarfið á enn traustari grunni en
áður. Þessu mikilvæga starfi, sem hófst árið
1991, stjórnaði Ólafur Arnalds jarðvegsfræð
ingur hjá RALA. Því lauk árið 1996 og var for
senda svo skjótvirks árangurs sú að Landmæl
ingar Íslands keyptu til landsins gervihnatta
gögn af öllu landinu sem notuð voru við gerð
á Gróðurmynd Íslands sem myndaði grunn
að kortlagningu rofsins. Það var Egill Jónsson
alþingismaður sem átti frumkvæði að því að
fé fékkst á fjárlögum til að kaupa myndirnar
og nauðsynleg tæki. Niðurstöður rannsókn
anna voru kynntar á ráðstefnu í febrúar 1997
og í skýrslunni Jarðvegsrof á Íslandi. Meginnið
urstöðurnar voru þær að mikið rof taldist vera
á um 22% landsins en talsvert rof, mikið rof og
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RALA og Landgræðsla rík
isins tóku höndum saman
árið 1990 um að rannsaka
og kortleggja jarðvegseyð
ingu um allt land. Ólafur
Arnalds stýrði því starfi.
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Alþjóðasáttmáli um varnir
gegn myndun eyðimarka

Árið 1994 var á vettvangi Sameinuðu þjóð

anna samþykktur alþjóðlegur sáttmáli um
varnir gegn myndun eyðimarka, Conven
tion to Combat Desertification, og tók hann
gildi 26. desember 1996. Samkvæmt honum
er 17. júní ár hvert dagur jarðvegsverndar.
Íslendingar staðfestu aðild sína í maí 1997.
Helstu markmið sáttmálans eru að hindra
gróðureyðingu og jarðvegsrof og stuðla að
uppgræðslu eyddra landsvæða. Fjölmargar
þjóðir hafa staðfest sáttmálann. Í honum er
áhersla lögð á landnýtingaráætlanir, rann
sóknir, fræðslu og sem best samstarf ríkja
um varnir gegn gróðureyðingu. Ekki er
vanþörf á því gróðureyðing og minnkandi
frjósemi jarðvegs ógna vistkerfum á um

fjórðungi af þurrlendi jarðar og hafa áhrif
á líf meira en eins milljarðs manna í yfir
hundrað ríkjum. Verst er ástandið í Afríku
en á fjölmörgum öðrum stöðum á sér stað
gríðarleg eyðing beitilanda og samdráttur í
fæðuframleiðslu.
Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu árið 2006
baráttunni gegn landhnignun og myndun
eyðimarka í heiminum. Af því tilefni efndu
Landgræðslan og Landbúnaðarháskóli Ís
lands til morgunverðarfundar í október það
ár og fengu Zafar Adeel framkvæmdastjóra
alþjóðlegs samstarfs á sviði vatns, umhverfis
og heilbrigðismála við Háskóla Sameinuðu
þjóðanna í Ontario í Kanada til að halda
fyrirlestur. Hann benti meðal annars á að
landeyðing væri þögult vandamál sem breg
ðast þyrfti við fljótt ef ekki ætti illa að fara í
viðkvæmum vistkerfum. Hnignunin stafaði

Kortlagning jarðvegseyðingar

mjög mikið á meira en helmingi landsins þegar
jöklar, vötn og fjalllendi eru undanskilin. Alvar
legt rof sem var að eyða samfelldu gróðurlendi
bæði af mannavöldum og loftlagsbreyt
ingum sem mannkynið ætti einhverja sök
á. Þetta yrði hæglega vítahringur. Breytt
loftslag gæti aukið líkurnar á flóðum,
skógareldum og þurrkum á sama tíma og
næringarefni úr jarðvegi glötuðust sem
aftur gæti ógnað lífríkinu og landbún
aði. Hlýnun andrúmsloftsins og hnignun
landkosta væru samofin vandmál. Um
35% jarðarbúa byggju á svæðum sem
skilgreind væru sem þurrsvæði og lífs
afkoma þessa fólks væri í mikilli hættu ef
loftslagsbreytingarnar héldu áfram. Með
því að sporna gegn gróðureyðingu og
binda kolefni úr andrúmsloftinu í jarð
vegi með landgræðslu mætti snúa vörn í
sókn.16

reyndist vera á um 14 þúsund ferkílómetrum.
Svæði með litlu rofi eru á Vesturlandi, Norð
vesturlandi, Suðurlandsundirlendi og sums
staðar á Austurlandi. Best reyndist ástandið
vera í Vestur-Húnavatnssýslu.17 Skýrslan, sem
fékk umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs, var
notuð sem grundvöllur í áætlanagerð í land
græðslu og gróðurvernd.
Sama ár, 1997, gaf Landgræðslan út bæk
linginn Landgræðsluáætlun. Markmið, leiðir
og helstu verkefni til aldamóta.18 Hann end
urspeglar árangur af vaxandi og markvissu
rannsóknastarfi og þar kemur fram að í fram
tíðinni verður að fara margar leiðir að settum
markmiðum í landgræðslu. Framkvæmdir
einar og sér dugi ekki. Sífellt meiri áhersla var
því lögð á fræðslu, skipulag og almannatengsl
á þeim árum sem í hönd fóru og smám saman
mótaðist sérstök deild eða svið innan Land
græðslunnar, almannatengslasvið, undir stjórn
Guðjóns Magnússonar. Starfsmenn Land
græðslunnar fóru í kjölfar skýrslnanna að vinna
nákvæmar verk- og kostnaðaráætlanir til fjög
urra ára og var markmiðið að þær yrðu lagðar

Vörubrettum raðað innan
við Árnagarð sem Árni
Árnason landgræðslu
vörður í Stóra-Klofa í
Landsveit hlóð.
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Ássandur í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt þeirra
svæða þar sem mikil
binding kolefnis með landgræðslu hefur átt sér stað.

Landgræðslunefnd
Alþingis skoðar skóglendi í
Öræfum.
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fyrir Alþingi til umfjöllunar og samþykktar á
svipaðan hátt og vegaáætlun og endurskoðaðar
á tveggja ára fresti. Þessi aðferðafræði kom þó
ekki til framkvæmda fyrr en með samþykkt
langtíma Landgræðsluáætlunar 2003–2014.
Eftir að þessar verklagsreglur voru teknar upp
fór faglærðu starfsfólki á vegum Landgræðslu
ríkisins smám saman fjölgandi.
Annað sem vert er að staldra við og veita
athygli er sú staðreynd að auknar rannsóknir

í ræktunartækni á tíunda áratugnum stuðluðu að framförum og víða náðist mun betri
árangur í uppgræðslu en áður. Þá var farið
að beita fleiri aðferðum en gert hafði verið,
allt eftir aðstæðum á hverjum stað, og á allmörgum svæðum er enn treyst á friðun og
sjálfgræðslu.19

Binding kolefnis með landgræðslu
Árið 1997 hófst átaksverkefni sem ríkisstjórn
Íslands stóð fyrir í tengslum við rammasáttmála Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar til að auka bindingu koltvísýrings úr andrúmsloftinu í gróðri. Almennt er álitið að uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum
valdi breytingum á veðurfari í heiminum. Koltvísýringur, ein þessara lofttegunda sem stafar
frá bruna eldsneytis og landhnignun, veldur
um 2/3 hlutum þessara áhrifa. Með því að skila
hluta hans aftur til jarðar með aukinni ræktun,
landgræðslu og skógrækt, má draga úr skað-

Landgræðsluáætlun 2003–2014

semi hans. Gróðurinn notar koltvísýringinn til
myndunar lífrænna efna sem eru undirstaða
frjósemi jarðar. Miðað við óbreyttar áætlanir
um landgræðslu og skógrækt til aldamóta hér
heima hefði árleg binding orðið um 78 þús
und tonn en átakið fól í sér að binding kol
tvísýrings yrði um 100 þúsund tonn á ári. Til
þessa verkefnis samþykkti Alþingi sérstaka
fjárveitingu og valin voru 19 afmörkuð svæði
til uppgræðslu sem aðskilin voru frá öðrum
landgræðslusvæðum, alls um 6 þúsund hekt
arar. Nefna má svæði í Skagafirði, Jarlsstaði í
Suður-Þingeyjarsýslu, Ærlækjarsel, Ássand og
Villingafjall í Norður-Þingeyjarsýslu, Atley og
Búlandssel í Vestur-Skaftafellssýslu og nokkra
staði í Árnessýslu. Átaksverkefni ríkisstjórn
arinnar um bindingu kolefnis lauk árið 2000
en vegna nýrra sáttmála var verkefninu haldið
áfram og á árinu 2001 var á vegum Land
græðslunnar hafin uppgræðsla á svæðum sem
munu binda að jafnaði 6 þúsund tonn af kol
tvísýringi á ári.20

Landgræðsluáætlun 2003–2014
Á árunum 1999 til 2002 var unnið að gerð
landgræðsluáætlunar til 12 ára, 2003–2014 og
var hún samþykkt sem tillaga til þingsálykt
unar á Alþingi vorið 2002. Í henni voru sett
fram markmið, áherslur og helstu verkefni á
umræddu tímabili. Fjárveitingum var raðað
á framkvæmdaárin, nákvæmast fyrstu fjögur
árin. Áætlunin stýrir umgjörð landgræðslu
starfsins og eftir henni er enn unnið þó fjárveit
ingavaldið hafi aðeins staðið við fjárframlög
ársins 2003. Á þessum tímamótum tveggja alda
átti Landgræðslan eða gætti 150 landgræðslu
svæða. Stærstu landgræðslusvæðin voru sem
fyrr á Hólsfjöllum, Hólasandi, á Skógeyj
arsvæðinu, á Mýrdalssandi, Landeyjasandi, á
Haukadalsheiði og við Þorlákshöfn. Á sama
tíma voru um 600 bændur skráðir þátttak
endur í verkefninu Bændur græða landið þótt
ekki væru þeir alveg allir virkir í starfi. Skiptust
þeir nokkuð jafnt á alla landshluta: 18% voru

Grænir flákar sýna friðað
land og/eða svæði þar
sem Landgræðslan er að
störfum ásamt samstarfs
aðilum. Svartir punktar
sýna BGL bæi (Bændur
græða landið) en þar
vinna bændur að upp
græðslu á heimalöndum
sínum með framlögum frá
Landgræðslunni.
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Myndrit 5
Ráðstöfunarfé Landgræðslu ríkisins 1992–2007
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Heimildir: Stjórnartíðindi umrædd ár. Athugasemdir: Upphæðir
hvers árs eru færðar til verðlags ársins 2006 með vísitölu neysluverðs frá Hagstofu Íslands. Framlög til varna gegn landbroti eru
ekki meðtalin.

á Vesturlandi og Vestfjörðum, 19% á Norð
urlandi vestra, 24% á Norðausturlandi, 16% á
Austurlandi og 23% á Suðurlandi.
Ein meginbreytingin í starfsháttum Land
græðslunnar á síðustu árum tuttugustu aldar
var stofnun héraðssetra í öllum landshlutum.
Í hverju setri starfa héraðsfulltrúar og smám
saman tóku þeir að sér umsjón með upp
græðsluverkefnunum hver á sínu svæði og
samskipti við verktaka sem annast hafa fram
kvæmd uppgræðslu um land allt. Starfs
menn Landgræðslunnar sneru sér aftur á
móti einkum að sérhæfðari verkum eins og
Jökulvatn flæðir út úr
farvegi Skaftár vestan við
bæinn Skál árið 1997.
Heimreiðin að Skál sést
neðst til hægri.
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raðsáningu tegunda sem þarf að fella niður í
jarðveginn, umsjón stærstu landgræðslugirð
inganna, rannsóknum og kynningarmálum.21
Verður nánar sagt frá héraðssetrunum í lok
kaflans og þeim verkefnum sem þau hafa sinnt
síðustu árin.
Ráðstöfunarfé Landgræðslu ríkisins á
árunum 1992–2007 er sýnt á myndriti 5.
Fyrstu fimm árin var það sem næst 300 millj
ónir króna á ári en hækkaði næstu þrjú árin
upp í 462 milljónir. Þá tók við annað fimm ára
tímabil, 1998–2002, en þá var ráðstöfunarféð
á bilinu 460–478 milljónir króna. Eftir það
hefur Landgræðslan haft sem næst 500 millj
ónir árlega til verkefna sinna, mest árið 2005,
542 milljónir króna.

Varnir gegn landbroti

Sem fyrr hefur Landgræðslan annast varnir

gegn landbroti. Gróðureyðing vegna fallvatna
er víða á landinu og algengari en flestir átta sig
á. Mikil vatnsveður valda oft vatnavöxtum með
tilheyrandi landbroti og oft skemmdum á sam
göngumannvirkjum. Árlega berst Landgræðsl
unni fjöldi beiðna um aðstoð vegna skemmda
af völdum vatna en vegna fjárskorts er aðeins
unnt að sinna hluta þeirra. Í úttekt sem unnin
var á Héraðssetrinu á Kirkjubæjarklaustri árið
2001 kom í ljós að í Skaftárhreppi einum var
alvarlegt landbrot á 33 stöðum við 16 vatns
föll. Það ár var unnið að 50 fyrirhleðsluverk
efnum við 34 vatnsföll á landinu. Voru stærstu
verkefnin við Markarfljót í Rangárvallasýslu
og Héraðsvötn í Skagafirði. Með vaxandi
umhverfisvitund þjóðarinnar sættir fólk sig
síður við gróðureyðingu af völdum fallvatna
en áður og því hefur auknu fjármagni verið
varið í þennan málaflokk með árunum.22
Vorið 2002 samþykkti Alþingi ný lög um
varnir gegn landbroti sem mörkuðu nokkur
tímamót. Samkvæmt þeim var byrjað að aug
lýsa styrki til fyrirhleðslna fyrir einkaaðila árið
2003 en aðeins var hægt að styrkja fá verkefni.
Sama ár var hafin úttekt á fyrirliggjandi verk
efnum á þessu sviði til að hægt væri að for
gangsraða þeim. Unnið var við fyrirhleðslur
á um 59 stöðum á landinu við 46 ár og fljót

Gróðurvernd

Grjótvarnir við Stóru
Laxá hjá Ósabakka á
Skeiðum í Árnessýslu sum
arið 2001.

og var umfangsmesta framkvæmdin við Hvítá
hjá Hvítárholti í Árnessýslu. Mikið og farsælt
samstarf hefur verið við starfsmenn Vegagerð
arinnar, sérstaklega um stærri framkvæmdir.
Helsti sérfræðingur þeirra í vatnamálum, Helgi
Jóhannesson, hefur hannað framkvæmdir og
veitt starfsmönnum Landgræðslunnar ómet
anlega aðstoð.
Árið 2004 hófst skráning landbrots og
varnargarða og er stefnt að skráningu allra
brotstaða á landinu í ám og einnig er lagt mat
á hve alvarlegt og umfangsmikið rofið er. Eftir
þessari skráningu á síðan að forgangsraða
varnaraðgerðum. Hafa umfangsmestu verk
efnin síðustu árin verið við Jökulsá í Lóni,
Markarfljót, Héraðsvötn og Jökulsá á Fjöllum.23
Í ársbyrjun 2006 kom Gylfi Júlíusson til starfa
við fyrirhleðsluverkefnin hjá stofnuninni.
Hann er fyrsti starfsmaðurinn sem sinnir
þessum málaflokki í fullu starfi. Hann vinnur
að heildarúttektinni og veitir héraðsfulltrúum
Landgræðslunnar þjálfun og ráðgjöf við fram
kvæmdir. Leitað er tilboða frá verktökum í
allar stærstu framkvæmdirnar sem ráðist er í.
Sem fyrr eru framlög til varna gegn land
broti greidd af sérstökum lið fjárlaga ríkisins.
Á árunum 1990–1992 var varið um 40 millj
ónum króna að núvirði til þessara verkefna en
tæpum 30 milljónum á árunum 1993–1998.
Eftir það fór upphæðin hækkandi og hefur

yfirleitt verið á bilinu 50–60 milljónir króna
síðustu árin.24

Gróðurvernd

Í

baráttunni um afréttina unnust margir
áfangasigrar en ólíkt öðrum orrustum tapaði
enginn í þeim átökum. Þar sigruðu allir: Land
græðslan, bændur og þjóðin öll. Eitt haldbesta
vopnið í þeirri baráttu var fækkun sauðfjár og
breytt viðhorf búfjáreigenda. Enn getum við
þó ekki horfst kinnroðalaust í augu við afkom
endur okkar og sagt með sanni að nýting
afréttanna sé í sátt við landgæði þeirra.
Um 1990 hófst nýtt samvinnuverkefni
Landgræðslunnar og bænda um uppgræðslu
heimalanda í Þingeyjarsýslum, fyrst í Skútu
staða- og Öxarfjarðarhreppi árið 1990, og síðan
fleiri hreppum í kjölfarið. Bændur önnuðust
dreifingu áburðar og grasfræs á lönd sín og
greiddu hluta kostnaðar á móti Landgræðsl
unni. Þetta var gert til að minnka beitarálag á
afréttum viðkomandi hreppa. Landgræðslan
hafði um nokkurt árabil sinnt þessu verkefni
að einhverju marki en nú stóðu bændur sjálfir
að því og sífellt bættust fleiri í hópinn á næstu
árum.25
Haustið 1993 kom hingað til lands Ástr
alinn Andrew Campbell sem átti einna mestan
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Gríðarleg umskipti hafa
orðið á Rangárvöllum
síðustu áratugina. Þar sem
áður var uppblásin jörð
eru nú víða græn tún og
akrar.

Í september 1997 var
haldin alþjóðleg ráðstefna
um eyðingu beitilanda
á Íslandi og sóttu hana
fulltrúar frá öllum heims
hornum. Hér stilla ráð
stefnugestir sér upp við
Gullfoss.

þátt í að endurskipuleggja landgræðsluna í
heimalandi sínu en margar þjóðir voru að taka
upp skipulag Ástrala á þeim árum. Heimsókn
hans var liður í mótun stefnu um tilhögun
landgræðslustarfsins á Íslandi. Það kom
Campbell á óvart hvað vandamálin hér voru
mikil og hvað mikið vantaði á að vandinn væri
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viðurkenndur. Hann taldi meðal annars brýnt
að breyting yrði á stefnu ráðamanna bænda og
landbúnaðar. Nýtingaraðili yrði að bera ábyrgð
á landinu og ástandi þess.26
Samvinna við bændur og upprekstrarfélög
um upprekstrartíma á afrétti á árunum 1992
og 1993 var yfirleitt góð en þó sauð upp úr í

Gróðurvernd

Mývatnssveit. Landbúnaðarráðherra skipaði
þá nefnd til að vinna að landgræðslu- og land
nýtingaráætlun fyrir Skútustaðahrepp og hún
safnaði gögnum um ástand gróðurs og jarð
vegs. Samt kom aftur upp ágreiningur vorið
1993. Hvarvetna var áhersla lögð á sjálfgræðslu
lands og þess vegna var stefnt að því að friða
verst förnu afréttina. Á Suðurlandi voru
haldnir fundir með sveitarstjórnum sem upp
rekstur áttu á afrétti í Árnes-, Rangárvalla- og
Vestur-Skaftafellssýslu. Þær tilnefndu síðan
fulltrúa í samráðsnefnd sem átti fundi með
Landgræðslunni um friðun afréttanna. Í skoð
anakönnun meðal bænda um friðun kom fram
að skoðanir þeirra voru skiptar um upprekstrar
málin en flestir höfðu áhuga á uppgræðslu. Vel
horfði þá til á Reykjanesskaga en öll sveitarfé
lög á Suðurnesjum höfðu bannað lausagöngu
búfjár nema Grindavík en samkomulag um
beitarhólf fyrir fjáreigendur þar var í sjónmáli
og varð að veruleika árið 2006.
En á sama tíma og sauðfé fækkaði og það
tókst að friða stór landsvæði fyrir ágangi þess
fór að bera á öðru vandamáli sem var fjölgun
hrossa í landinu. Þjóðinni hefur frá upphafi þótt
einkar vænt um þá skepnu sem ekki er nema
eðlilegt þegar haft er í huga hve vel hún þjónaði
henni öldum saman og bar fólk yfir vegleysur,
ár og fjöll. Með aukinni velmegun á seinni
hluta tuttugustu aldar og meiri frítíma fólks til
útivistar og ævintýra varð hestamennska svo
vinsæl að hrossum fjölgaði meira en landið
víða þoldi, sérstaklega í köldum árum. Hross
voru meira en 30 þúsund árið 1970 en fór fjölg
andi eftir það flest ár, voru yfir 50 þúsund árið
1980, yfir 70 þúsund 1990 og rúmlega 80 þús
und árið 1997. Hálendisferðir á hestum voru
orðnar mjög vinsælar en viðkvæmt gróðurfarið
þar var illa búið undir að taka við þessu aukna
álagi. Viðræður við félög hrossabænda fóru
fram og báru smám saman árangur. Rætt var
við Landssamband hestamanna og fyrirtæki
sem bjóða upp á hestaferðir um úrbætur og
aukið skipulag með ferðalögum á hestum. Um
1990 var víða búið að banna lausagöngu hrossa
en samt var stjórn á landnýtingu á Íslandi enn
sáralítil miðað við önnur lönd. Landgræðslan
hafði mann á sínum snærum sem ferðaðist um
og skoðaði hrossahaga, ræddi við hrossaeig

Andrés Arnalds

A

ndrés Arnalds fagmálastjóri Landgræðslu
ríkisins er fæddur 4. desember 1948. For
eldrar hans eru Ásdís Andrésdóttir Arnalds
húsmóðir og Sigurður Arnalds útgefandi.
Andrés lauk stúdentsprófi frá Menntaskól
anum í Reykjavík árið 1968. Hann lauk
búfræðinámi ári seinna og varð búfræðikand
ídat frá Bændaskólanum á Hvanneyri árið
1971. Þá hélt hann til náms í Bandaríkjunum
og lauk mastersprófi í vistfræði beitilanda frá Washington State
University árið 1974 og doktorsprófi í landgræðslu og nýtingu
beitilanda frá Colorado State University tíu árum seinna. Masters
ritgerðin fjallaði um áhrif áburðargjafar á úthaga en doktorsrit
gerðin um áhrif beitarþunga á afurðir og arðsemi sauðfjár á
íslenskum afréttum.
Á uppvaxtar- og námsárum sínum vann Andrés til sjávar og
sveita en var aðstoðarsérfræðingur við Rannsóknastofnun land
búnaðarins á árunum 1971–1972 og síðan sérfræðingur í land
græðslu og gróðurvernd við sömu stofnun 1974–1981. Hann var
skipaður gróðurverndarfulltrúi Landgræðslu ríkisins árið 1982
en hefur verið fagmálastjóri frá 1991. Andrés hefur lagt sérstaka
áherslu á að kynna sér skipulag landgræðslu og gróðurverndar
í öðrum löndum, meðal annars með náms- og kynnisferðum til
Bandaríkjanna, Ástralíu, Nýja-Sjálands, Kanada og Kína. Hann
hefur unnið að stefnumótun varðandi skipulag landgræðslustarfs
ins og uppbyggingu verkefnaflokka sem fela í sér aukna þátttöku
og ábyrgð bænda og almennings í landbótum og vernd landkosta.
Má sem dæmi nefna samstarfsverkefnið Bændur græða landið.
Eftir Andrés liggur fjöldi greina um gróðurvernd, landnýtingu,
landgræðslu, beitarmál og gróðursögu Íslands. Hann hefur einnig
tekið virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um þessi mál og meðal ann
ars verið fulltrúi Íslands á aðildarþingum Samningsins um varnir
gegn myndun eyðimarka. Eiginkona Andrésar er Guðrún Pálma
dóttir brautarstjóri í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri og þau
eiga fjögur börn. Frá fyrra sambandi á Andrés einn son.27

endur og fræddi þá um hrossabeit. Starf þetta
bar árangur. Jafnframt þessu aðstoðaði Land
græðslan bændur við að skipuleggja nýtingu
jarða sinna og landbætur á þeim. Markmiðið
var að tryggja verndun gróðurs og jarðvegs
og stuðla að aukinni hagkvæmni í búrekstr
inum. Þeim fjölgaði sem skildu að þessi tvö
sjónarmið þurftu að fara saman. Stefna Land
græðslunnar miðaði að því að öll landnýting
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Mikilvægt er að stjórna
beit hrossa því þau geta
farið illa með land.

Rofjaðar í Miklamó í
Suður-Þingeyjarsýslu.
Svona sár verður að
græða.
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yrði vistvæn, það er að segja í sátt við landið.
Á döfinni var skipulagsvinna á jörðum allra
bænda sem tóku þátt í samvinnu við Land
græðsluna um uppgræðslu heimalanda og átti
Landgræðslan gott samstarf við viðkomandi
búnaðarsambönd um þau verkefni. Var vonast
til þess að landgræðslu- og landnýtingaráætl
anir fyrir einstakar jarðir yrðu jafnvel forsenda
hvers konar opinbers stuðnings við landbúnað
sem byggði á nýtingu viðkvæms lands eins og
var sums staðar erlendis.28

Með útgáfu ritsins Jarðvegsrof á Íslandi árið
1997 myndaðist nýr kafli í þekkingarsafni okkar
á náttúru landsins. Skýrslan var meðal annars
notuð sem grundvöllur gróðurverndar á þeim
árum sem í hönd fóru og eftir það má segja að
nútímaverndunarstarf Landgræðslunnar hafi
byggst á orðunum þekking - aðstoð – aðhald. Í
ritinu voru birtar upplýsingar um rof í hverju
sveitarfélagi landsins og hvernig unnt væri að
nota gögnin til að leggja mat á gildi afrétta og
annarra landsvæða til beitarnota. Með nið
urstöðum ritsins var með öðrum orðum hægt
að benda á hvar búfjárbeit samrýmdist ekki
vistvænum sjónarmiðum og sjálfbærri land
nýtingu. Þær kölluðu á áframhaldandi breyt
ingar á viðhorfum til landnýtingar og varð
veislu landkosta. Niðurstöðurnar sýndu að á
stórum svæðum var mikill eða mestur hluti
lands óhæfur til beitar en einnig voru land
svæði þar sem rof var lítið og land vel fallið
til sauðfjárræktar. Landgræðslan lagði eftir
þetta enn meiri áherslu en áður á að aðstoða
landnotendur til þátttöku í landgræðslustarfi.
Byrjað var að kortleggja heimalönd og skipu
leggja landnýtingu. Sú vinna hófst í Skagafirði
og var unnin í samstarfi við Búnaðarsamband
Skagafjarðar og fleiri aðila. Í árslok 1997 var

Gróðurvernd

búið að kortleggja 115 jarðir í sýslunni og kort
af 55 voru í vinnslu.29 Þessari tímamótavinnu
er nú lokið í Skagafirði. Kortin voru bændum
ómetanlegt hjálpargagn til að stuðla að því að
landnýting þeirra yrði með sjálfbærum hætti.
Þeir fengu glöggar upplýsingar um landkosti
jarða sinna og þar með grundvöll til að byggja
ásetning búfjár á. Nýjasta tækni í loftmyndum
og samstarfsverkefnið Nytjaland hefur nú leyst
kortagerðina eins og hún var unnin í Skagafirði
af hólmi í flestum tilvikum.
Síðasta áratuginn hefur gróðureftirlit mest
beinst að því að kanna hrossahaga um land allt.
Fjöldi hagsmunaðila hefur verið með í ráðum.
Hross voru óvíða höfð á afréttum og vanda
málin tengdust því mest heimahögum. Mat var
lagt á haglendi jarða um land allt til að finna
hvar hrossabeit væri umfram landgæði. Næsta
skref var að skoða nánar þær jarðir sem verst
voru farnar og leita leiða til úrbóta í samráði
við eigendur þeirra. Til að auðvelda mönnum
starfið gáfu Landgræðslan og RALA út ritið
Hrossahagar. Starfsmenn Landgræðslunnar
heimsóttu á hverju ári fjölda bænda í tengslum
við gróðureftirlit og landnýtingu og skoðuðu
afrétti í samvinnu við upprekstrarfélög og
gróðurverndarnefndir. Búfjáreftirlitsmönnum
sveitarfélaga ber lögum samkvæmt að fylgjast
með nýtingu beitilands og starfsmenn Land
græðslunnar funduðu víða með þeim. Hefur
það fyrirkomulag að fela heimamönnum
eftirlitið þótt hagkvæmt og eðlilegt. Víða voru
gömlu gróðurverndarnefndirnar sameinaðar
umhverfisverndarnefndum sveitarfélaga. Jafn
framt þessu starfi voru haldin námskeið í land
læsi til að auka þekkingu fólks á því hvað má
bjóða landinu í beitarálagi. Var tilgangurinn
sá að landbúnaðarframleiðslan tæki í auknum
mæli mið af landkostum. Loks má nefna að
Landgræðslan hefur á síðustu árum komið í
auknum mæli að mati á umhverfissáhrifum
stórframkvæmda.
Um síðustu aldamót var Landgræðslunni
falið að staðfesta sjálfbæra landnýtingu hjá
þeim sauðfjárbændum sem eftir því leituðu.
Kom það til í kjölfar búvörusamnings sem þá
var gerður milli bænda og ríkisins um fram
leiðslu sauðfjárafurða. Landgræðslan og RALA
unnu saman að þróun þessa verkefnis en

Hér er verið að hella
nýþresktu lúpínufræi í
kornþurrkara sem hentar
vel til að þurrka það.
Mikið af laufblöðum fylgir
með fræinu þegar það er
þreskt en þau hreinsast frá
í fræhreinsuninni.

samstarfsverkefnið Nytjaland, sem er gagna
grunnur fyrir landgæði allra jarða sem Land
græðslan, RALA, Bændasamtökin og land
búnaðarráðuneytið stóðu að, var undirstaða
og forsenda þess að hægt væri að gefa út slíka
staðfestingu. Einnig komu hrossabændur á fót
gæðastýringu í landnýtingu og Landgræðslan
samdi reglur um úttekt á landnýtingu hrossa
bænda og staðfesti vistvæna landnýtingu í
hrossabúskap hjá um 50 hrossabændum.30

Margar leiðir eru þekktar
við að græða land. Hér
var fiskislógi blönduðu
beringspuntsfræi dreift
á örfoka mel í nágrenni
Húsavíkur.

177

Grasrótin til starfa í fremstu víglínu

Reyniviður á uppgræðslusvæði í Landsveit.

Á sama tíma fór nýtt þróunarverkefni af
stað sem kallað var Betra bú. Það fólst í gerð
beitar- og uppgræðsluáætlana í samvinnu við
Flestar girðingar Landgræðslunnar nú eru
rafmagnsgirðingar og
staurarnir úr endurunnu
plasti. Aðalsteinn Steinþórsson til vinstri og Árni
Kristjánsson.
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tíu bændur sem bjuggu við ólíkar aðstæður.
Verkefnið fólst í því að þróa vinnu- og leiðbeiningarferli við gerð slíkra áætlana og var viðbót
við það sem fyrir var. Sumarið 2001 prófuðu bændurnir áætlanir sínar og endurmátu
og við lok verkefnisins lágu fyrir vinnu- og
leiðbeiningarferli fyrir alla bændur sem vildu
gera beitar- og uppgræðsluáætlanir fyrir jarðir
sínar. Verkefni þetta hefur síðan haldið áfram
og hafa starfsmenn Landgræðslunnar haldið
fjölda námskeiða fyrir bændur út um allt land.
Á komandi árum hlýtur að koma að því að
framleiðendur sem njóta opinbers stuðnings
verði að leggja fram ámóta grunnupplýsingar
um landgæði jarða sinna til að njóta stuðnings.
Á síðustu árum hefur Landgræðslan lagt
sífellt meiri áherslu á sjálfbæra landnýtingu.
Stórt skref í rétta átt var tekið í tengslum við
samning sauðfjárbænda og ríkisvaldsins um
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum
vorið 2002. Hann fól meðal annars í sér að
bændur þurftu framvegis að fá staðfestingu
Landgræðslu ríkisins um sjálfbæra landnýtingu til að fá fullan stuðning frá ríkinu. Í ágúst
2005 var lokið við úttektir á þeim 1.560 jörðum
sem þá höfðu sótt um þátttöku í gæðastýringunni. Nauðsynlegt var að skoða á vettvangi
beitiland hjá 247 umsækjendum. Af þeim voru
88 sem ekki fullnægðu kröfum og þurftu þeir
að vinna landbóta- og landnýtingaráætlanir hjá
sér. Jafnframt var unnið að landbóta- og landnýtingaráætlunum fyrir afrétti í samvinnu við
sveitarstjórnir og fjallskilanefndir. Gera þurfti
landbótaáætlanir fyrir um 30 afrétti og upprekstrarheimalönd, einkum á viðkvæmustu
gróðursvæðunum. Áætlanirnar fólu í sér tillögur að aðgerðum sem áttu að stuðla að sjálfbærri landnýtingu. Nýr búvörusamningur um
framleiðslu sauðfjárafurða var svo undirritaður haustið 2006 með svipuðum áherslum á
umhverfistengingu framlaga til framleiðenda.
Gott tíðarfar undanfarin ár hefir víðast
haft góð áhrif á gróður. Fénaði hefur fækkað,
ofbeitartilvikum af völdum hrossa hefur einnig
fækkað, þó ennþá séu þau allt of mörg, og síðast en ekki síst hafa bændur margir hverjir
unnið afar gott starf við landbætur á sínum
heimalöndum.
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Gunnarsholt á Rangár
völlum hefur verið miðstöð
landgræðslustarfsins í
átta áratugi. Hekla í bak
grunni.
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Melur þresktur í Gunnars
holti. Hálmurinn er bund
inn í bagga og notaður í
sandvarnargarða og fræið
til að binda sandinn.

Höfuðstöðvarnar í Gunnarsholti

Gunnarsholt varð snemma þekktur staður

fyrir reisulegar byggingar, risastór tún, mikinn
búrekstur og fallegt umhverfi eftir að tekist
hafði að endurreisa staðinn á fyrri hluta síð
ustu aldar. Þess var þó gætt að láta aldrei staðar
numið heldur halda uppbyggingunni áfram og
auka ræktun og umhverfisfegrun. Árið 1980
var nýtt hús, sem kallað hefur verið Mið
garður, tekið í notkun. Þar er nú mötuneyti
starfsfólks, setustofa, fjöldi svefnherbergja og
önnur nauðsynleg aðstaða. Haustið 1990 var
byrjað að byggja Litlu-Heklu sem er viðbygg
ing við starfsmannahúsið. Þar er skjala- og
bókasafnið vistað. Á jarðhæð er móttöku- og
kynningaraðstaða ásamt skrifstofum. Húsið
var tekið í notkun 16. júní 1993 í opinberri
heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur forseta og
hefur bætt mjög aðstöðu Landgræðslunnar til
að taka á móti öllum þeim fjölmörgu gestum,
innlendum og erlendum, sem árlega koma í
höfuðstöðvarnar til að kynnast starfseminni. Í
kjölfarið var unnið að deiliskipulagi fyrir nán
asta umhverfi staðarins en skortur á því hafði

um tíma háð uppbyggingu. Einnig var skortur
á húsnæði fyrir starfsfólk. Við því var brugðist
árið 1993 með því að byggja tvö ný kaupleigu
einbýlishús í nágrenni aðalbyggðakjarnans og
á næstu árum voru fleiri hús byggð.31
Rekja má rannsóknastarf Landgræðslu
ríkisins til miðrar síðustu aldar en eftir að
þær skipulagsbreytingar voru gerðar á stofn
uninni laust eftir 1990 sem greint hefur verið
frá í þessum kafla var ákveðið að stórauka allt
rannsóknastarf stofnunarinnar. Í fyrstu var
aðstaða rannsóknafólksins takmörkuð en eftir
að graskögglaverksmiðjan Fóður- og fræfram
leiðslan hætti rekstri árið 1988 var ákveðið að
taka húsnæði hennar undir starfsemi Land

179

Grasrótin til starfa í fremstu víglínu

Fyrirmyndarstofnun árið 2000
Árið 2000 fékk Landgræðsla ríkisins verðlaun fjármálaráðuneyt
isins sem fyrirmyndarstofnun en verðlaunin eru veitt annað hvert
ár þeirri ríkisstofnun sem skarar fram úr og er til fyrirmyndar í
starfi sínu. Sérstök dómnefnd sér um valið. Að hennar mati voru
meginmarkmið og forgangsröðun verkefna Landgræðslunnar
mjög skýr. Nefndin áleit hana skara fram úr og vera til fyrirmyndar
í rekstri og stjórnun og nýtingu opinberra fjárveitinga. Þá var það
ennfremur mat dómnefndarinnar að Landgræðslunni hefði tekist
að nýta tækifæri sem gefist hefðu og hún hefði aflað sér víðtæks
stuðnings almennings og fyrirtækja. Geir H. Haarde, þáverandi
fjármálaráðherra, afhenti Sveini Runólfssyni landgræðslustjóra
viðurkenninguna, gullsleginn kompás, við hátíðlega athöfn í
Ásmundarsafni í Reykjavík fimmtudaginn 25. maí.32

Landgræðsla ríkisins var
valin fyrirmyndarstofnun
árið 2000. Geir H. Haarde,
þáverandi fjármálaráð
herra, afhenti Sveini Run
ólfssyni landgræðslustjóra
viðurkenningargrip, gull
sleginn kompás sem tákn
um að Landgræðslan fylgir
skýrri stefnu.

180

græðslunnar. Árið 1992 var að mestu lokið
við að endurbyggja skálann sem áður hýsti
þurrkara verksmiðjunnar. Þar var innréttuð
fundaaðstaða, skrifstofur fyrir fagfólk stofn
unarinnar og sameiginleg skrifstofuaðstaða
fyrir rannsóknafólk frá RALA og Rann
sóknastöð Skógræktar ríkisins að Mógilsá sem
kom austur í vaxandi mæli. En þörfin fyrir
aukið húsnæði varð meiri með hverju árinu
sem leið og því var haldið áfram árið 2001 að
breyta húsakynnum gömlu verksmiðjunnar og
útbúin aðstaða fyrir rannsóknasvið, landupp
lýsingasvið og landverndarsvið Landgræðsl

unnar en einnig er fræverksmiðjan þar til húsa
og verkstæði. Þessum endurbótum lauk að
mestu árið 2004 þótt enn sé verið að breyta og
bæta. Húsið heitir Frægarður og í það og aðrar
byggingar í Gunnarsholti var lögð hitaveita frá
Hitaveitu Rangæinga árið 2003.33
Heimaland Gunnarsholts tók líka breyt
ingum með árunum. Ný skjólbelti uxu og
döfnuðu og eru nú um 75 kílómetrar að lengd.
Haustið 1989 hófust framkvæmdir á jörðinni
vegna samvinnuverkefnis Landgræðslunnar
og nokkurra annarra aðila, Asparverkefnisins,
þar sem kanna átti umhverfisáhrif skóglendis
á staðnum, samspil veðurs, jarðvegs, sólarljóss
og trjáa. Plantað var 150 þúsund nákvæmlega
eins öspum í reit með eins metra millibili. Bún
aðarbanki Íslands og Toyotaumboðið kostuðu
sýningarreiti þar sem sýndar eru allar plöntur
sem notaðar eru við landgræðslu. Eru þessir
sýningarreitir liður í kynningarátaki Land
græðslunnar.
Starfslið Landgræðslu ríkisins var lengi
fámennt en þegar mest var að gera yfir sum
armánuðina var fólk ráðið til tímabundinna
verkefna. Landgræðsluverðir sáu um einstök
svæði og stjórnuðu framkvæmdum hver á
sínum stað. Á seinni hluta níunda áratugarins
voru 16 landgræðsluverðir að störfum. Guð
leifur Sigurjónsson sá um Suðurnesin, Leifur
Finnbogason sá um girðingu í Mýrasýslu,
Egill Ólafsson í Austur- og Vestur-Barða
strandarsýslu og Jón Fr. Jónsson í Vestur- og
Norður-Ísafjarðarsýslu. Á Norðurlandi sá Sig
urjón Guðmundsson um girðingar í Húna
vatnssýslum, Valtýr Guðmundsson sá um
girðinguna í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu,
Þorlákur Jónasson sá um Dimmuborgir og
Sveinn Þórarinsson annaðist öll önnur svæði
í Þingeyjarsýslum. Guðmar Ragnarsson sá um
girðingar í Norður-Múlasýslu, Þrúðmar Sig
urðsson í Austur-Skaftafellssýslu, Anton Guð
laugsson, Ólafur Sveinsson og Guðmundur
Óli Sigurgeirsson sáu um girðingar í VesturSkaftafellssýslu. Á Suðurlandi sá Albert Hall
dórsson um girðingar í Landeyjum, Greipur
Sigurðsson var með mestan hluta Árnessýslu
og Helgi Jóhannsson annaðist Þorlákshafn
argirðingu og girðinguna á Hjalla í Ölfusi. Nú
hafa allir þessir menn látið af störfum nema

Starfshættir og skipulag á nýrri öld

Sveinn Þórarinsson, Þrúðmar Sigurðsson og
Jón Fr. Jónsson.
Á síðustu tveimur áratugum tuttugustu
aldar fjölgaði starfsfólkinu og um aldamótin
störfuðu um 50 manns hjá Landgræðslunni
að vetri til en yfir 100 á sumrin. Árið 2005
voru ársverk 63 en alls voru þá 85 manns að
störfum, margir í hlutastarfi og sumir bara yfir
sumarið.34 Þegar Sveinn Runólfsson tók við
starfi landgræðslustjóra árið 1972 var hann
eini starfsmaðurinn með háskólamenntun
á sviði landgræðslu en Stefán H. Sigfússon
fulltrúi hans var menntaður í landbúnaði. Nú
starfa um 30 háskólamenntaðir starfsmenn hjá
stofnuninni. Skrá um núverandi starfsfólk er
birt í bókarlok.
Í kjölfar vinnu við nýja stefnumótun fyrir
Landgræðsluna árið 2000 var tekið upp nýtt
skipurit fyrir stofnunina snemma árs 2001. Þar
var henni skipt í fimm svið: rekstrarsvið,
almannatengslasvið, landupplýsingasvið, rann

sóknasvið og landverndarsvið. Stofnunin lýtur
stjórn landgræðslustjóra sem er Sveinn Run
ólfsson. Næstur honum er fagmálastjóri,
Andrés Arnalds, sem sér ásamt landgræðslu
stjóra um yfirstjórnsýslu stofnunarinnar, sér
um alþjóðlega samninga og ráðgjöf til stjórn
valda um lög, reglugerðir og skipulagsmál og
annast tengsl Landgræðslunnar við erlenda
aðila.
Rekstrarsvið skiptist í fjármáladeild, þjón
ustudeild og rekstrardeild. Meginhlutverk
sviðsins er að sjá um daglegan rekstur Land
græðslunnar og það er ráðgefandi í stjórnkerfi
hennar. Undir fjármáladeild fellur fjárhags
áætlanagerð, fjárreiður, bókhald og launa- og
starfsmannamál. Undir þjónustudeild fellur
símsvörun, skjala- og bókasafn, tölvuþjón
usta, mötuneyti og þrif. Rekstrardeild tilheyra
umsýsla fasteigna í Gunnarsholti, véla og starf
semi fræverkunarstöðvarinnar. Sviðsstjóri er
Guðmundur Guðmundsson.

Skipurit Landgræðslu rík
isins.
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Héraðssetur Landgræðslunnar.

Almannatengslasvið sér um að kynna
Landgræðsluna og miðla upplýsingum um
hana og allt landgræðslustarf sem unnið er í
landinu. Sviðið annast samskipti stofnunarinnar við almenning og fyrirtæki og sér um
landgræðslustörf áhugafólks og útgáfu alls
þess efnis sem Landgræðslan sendir frá sér. Þá
sér sviðið um vefsíðuna land.is og ráðstefnuog námskeiðahald. Með öflugu upplýsinga- og
fræðslustarfi er leitast við að efla landgræðslustarfið og það sem kallað hefur verið landlæsi
og stuðla þannig að betri umgengni við landið.
Sviðsstjóri er Guðjón Magnússon.
Landverndarsvið vinnur að landgræðslu
og sjálfbærri landnýtingu með áherslu á bætt
búsetuskilyrði til sjávar og sveita og gott
ástand alls lands. Sviðið sér um uppgræðslu,
gróðurvernd og gróðureftirlit, ráðgjöf til landnotenda og varnir gegn landbroti af völdum
fallvatna. Einnig heyra héraðssetrin undir
landverndarsvið. Björn H. Barkarson er sviðsstjóri.
Landupplýsingasvið sér um að afla grunnupplýsinga um landgræðslusvæði og færa þær
inn á kort. Það annast áætlanagerð í landgræðslu og skráir allt sem framkvæmt er í
gagnagrunn Landgræðslunnar. Leit að upplýsingum í gagnagrunninum hefur tekið stakkaskiptum síðustu árin en árið 2003 skráðu héraðsfulltrúar í fyrsta sinn upplýsingar um sáningar, áburðardreifingu og fleira í grunninn
um Internetið en áður fór skráningin fram í
Gunnarsholti. Loks miðlar Landupplýsingasvið
nauðsynlegum upplýsingum um ástand lands
til allra sem þurfa á þeim að halda og þjónustar
önnur svið Landgræðslunnar. Sviðsstjóri frá
upphafi til vors 2007 var Ásgeir Jónsson en þá
tók Arna Björk Þorsteinsdóttir við starfinu.
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Rannsóknasvið sinnir rannsóknum og
þróunarstarfi Landgræðslunnar svo hægt sé
að efla faglegan grunn og bæta árangur starfsins. Sviðið miðlar rannsóknaniðurstöðum
bæði innan og utan stofnunarinnar. Áhersla
er lögð á að rannsaka vistkerfi, nýtingu landgræðsluplantna og mismunandi aðferðir við
landgræðslu. Ný og vel búin rannsóknastofa
var tekin í notkun í Frægarði árið 2005. Sviðsstjóri, og jafnframt rannsóknastjóri, er Guðmundur Halldórsson.35 Nánar er fjallað um
rannsóknastarf á vegum Landgræðslu ríkisins
og verkefni landupplýsingasviðs í næsta kafla.

Héraðssetur
Með stefnunni sem hrint var í framkvæmd á
tíunda áratug tuttugustu aldar, að færa landgræðslustarfið út í héruðin til bændanna
og fólksins sem þar býr, var byrjað að stofna
héraðssetur sem miðstöðvar hvert í sínum
landshluta. Þau eru nú sjö og yfir hverju
þeirra er héraðsfulltrúi sem stýrir starfinu
í sínu umdæmi og ræður fólk til ákveðinna
verkefna. Starfsemi setranna er fjölbreytt en
áherslur mismunandi eftir aðstæðum. Meginhlutverk þeirra allra er að hafa umsjón með
framkvæmdum Landgræðslunnar í héraði
og að efla tengsl við almenning og landnotendur með samvinnu, fræðslu, gróðurvernd
og ráðgjöf að leiðarljósi. Héraðsfulltrúar sinna
verkefninu Bændur græða landið með heimsóknum og skráningu aðgerða. Þeir taka út
jarðir vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt og
hrossarækt og einnig meta þeir verkefni sem
fá styrk úr landbótasjóði. Samskipti við höfuðstöðvarnar í Gunnarsholti, stjórnendur þar
og annað starfsfólk, eru mikil og veita þá undirstöðu sem nauðsynleg er.
Fyrsta héraðssetrið var stofnað á Norðausturlandi árið 1992 og er á Húsavík. Það var
sett á fót að tilstuðlan Halldórs Blöndal, þáverandi landbúnaðarráðherra, en félagar Húsgulls
samtakanna, landgræðslu- og umhverfissamtaka þar á staðnum, áttu drjúgan hlut að máli.
Einnig studdi Húsavíkurbær framgang málsins. Eyjafjarðarsýsla og Þingeyjarsýslur eru
starfssvæði setursins sem er til húsa á Garðarsbraut 5. Núverandi héraðsfulltrúi er Stefán

Héraðssetur

Skaftason. Undir stjórn héraðsfulltrúans á
Húsavík hefur á síðustu árum verið unnið
á um 40 svæðum í samstarfi við ýmsa aðila.
Umfangsmestu svæðin eru Hólsfjöll, Hóla
sandur, svæðin við upptök Krákár, á Reykja
heiði, á Mývatnsöræfum, í Þjóðgarðinum í
Jökulsárgljúfrum, Vaðlaheiði, landgræðslu
skógaverkefni á Ássandi í Kelduhverfi og ný
uppgræðslusvæði í Þistilfirði. Þá má nefna fyr
irhleðsluverkefni við Hörgá í Eyjafirði, Jökulsá
á Fjöllum og Hafralónsá í Þistilfirði.36
Næst í röðinni voru héraðssetrin á Vest
urlandi og í Skaftafellssýslum en þau voru
stofnuð árið 1995. Í árslok það ár var und
irritaður samstarfssamningur um héraðssetur
Landgræðslunnar á Hvanneyri milli Bænda
skólans á Hvanneyri, Skógræktar ríkisins og
Landgræðslunnar. Í fyrstu starfaði héraðs
fulltrúinn jöfnum höndum fyrir alla sam
starfsaðilana en núna eingöngu fyrir Land
græðsluna. Starfssvæði setursins nær frá botni
Hvalfjarðar um allt Vesturland og Vestfirði og í
Hrútafjarðarbotn. Núverandi héraðsfulltrúi er
Þórunn Pétursdóttir. Undir hennar stjórn hefur
mest verið unnið á Hafnarmelum í Borgarfirði
en líka nokkuð í Stórholtum í Helgafellssveit,
við Hellissand og á Höfða í Dýrafirði.37
Héraðssetrið í Skaftafellssýslum hefur að
setur á Kirkjubæjarklaustri og það var stofnað
í samvinnu við Landgræðslufélag Skaftár
hrepps. Um reksturinn var gerður samstarfs
samningur við Búnaðarsamband Suðurlands.
Starfssvæði héraðssetursins eru Austur- og
Vestur-Skaftafellssýsla og héraðsfulltrúi er Elín
Heiða Valsdóttir. Fjölmörg verkefni hafa verið
í gangi undanfarin ár enda setja miklar jök
ulár mark sitt á héraðið. Unnið hefur verið að
landgræðslu á Skógeyjarsvæðinu, í Öræfum, á
Mýrdalssandi, við Hverfisfljót, Miklafell, í Eld
hrauni, Bleikálahrauni, Búlandsseli, Atley, við
Núpsvötn og á Lestarmýrarmoldum í Skaft
árhreppi.38
Héraðssetur var sett á fót á Norðvesturlandi
í árslok 1996 með samningi Landgræðslunnar
við Bændaskólann á Hólum í Hjaltadal, Bún
aðarsamband Skagafjarðar og Skógrækt rík
isins og er setrið á Hólum. Starfssvæðið nær
yfir Húnavatnssýslur og Skagafjörð. Meðal
annarra verkefna hefur héraðsfulltrúinn unnið

að kortlagningu jarða í Skagafirði og áhersla
hefur verið lögð á bætta landnýtingu, ekki síst
í tengslum við hrossabúskap en fjöldi hrossa
hefur ávallt verið mikill á svæðinu. Jarðakortin
veita miklar upplýsingar um stærð og ástand
lands og hafa sannað gildi sitt við skipulag
og gæðastýringu. Núverandi héraðsfulltrúi
er Bjarni Maronsson. Unnið hefur verið að
uppgræðslu á Garðssandi, Fossabrúnum og
Rugludalsbrúnum. Þá sér héraðsfulltrúinn um
skipulagningu á uppgræðslu á Eyvindarstaða
heiði.39
Héraðssetur var stofnað fyrir Suður- og
Suðvesturland árið 1996 og hefur héraðs
fulltrúinn haft aðsetur í Árnesi í Árnessýslu.
Jafnframt öðrum landgræðslustörfum hefur
hann haft yfirumsjón með verkefninu Bændur
græða landið. Árið 2002 var ráðinn sérstakur
héraðsfulltrúi með aðsetur í Gunnarsholti og
hefur hann umsjón með verkefnum í Rang
árvallasýslu, Ölfusi og Reykjanesi en starfs
svæði Árnesfulltrúans er Árnessýsla. Stærstu
uppgræðslusvæði Gunnarsholtssetursins hafa
verið á Skógasandi og Landeyjasandi, í Vest
mannaeyjum, í Landskógum efst í Landsveit,
Árskógum á Landmannaafrétti, Þorlákshöfn
og Krýsuvík og nýlega var byrjað á upp
græðslu meðfram fyrirhuguðu vegarstæði
Suðurstrandarvegar í samvinnu við Vegagerð
ina. Hjá Árnessetrinu hefur mest verið unnið
á Biskupstungnaafrétti, Hrunamannaafrétti,
Gnúpverjaafrétti, á afrétti Skeiðamanna vestan
Reykholts í Þjórsárdal, og Laugardalsafrétti,

Ása L. Aradóttir, nær, og
Kristín Svavarsdóttir við
gróðurrannsóknir í Skógey.
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sinnt uppgræðslu við Sænautasel á Jökuldals
heiði. Héraðsfulltrúi er Guðrún Schmidt.41
Auk ofantalinna setra hefur Landgræðslan
haft aðsetur eða útibú í Reykjavík í meira en
hálfa öld, lengi í skjóli Búnaðarbanka Íslands,
þá á Skúlagötu 21 og loks fluttist það að Keldna
holti sumarið 2007. Þar hafa fimm starfsmenn
stofnunarinnar aðsetur, þar á meðal fagmála
stjóri og sviðsstjóri almannatengslasviðs.
Eftir að héraðsfulltrúar komu til sög
unnar tóku þeir smám saman við verkefnum
landgræðsluvarðanna. Nú á aldarafmæli land
græðslustarfa eru enn tveir landgræðsluverðir
að störfum. Sveinn Þórarinsson í Krossdal
hefur á hendi margs konar verkefni í báðum
Þingeyjarsýslum og Þrúðmar Sigurðsson á
Miðfelli hefur umsjón með fyrirhleðslum
í Austur-Skaftafellssýslu og landgræðslu á
Skógeyjarsvæðinu. Auk þeirra eru nokkrir
lausráðnir starfsmenn sem árlega starfa að
ýmsum verkefnum og hafa eftirlit með land
græðslusvæðum. Jón Fr. Jónsson hefur eftirlit
vestur í Önundarfirði og Ingvar Helgason sér
um Landeyjar. Allir þessir starfsmenn vinna
undir stjórn viðkomandi héraðsfulltrúa.42

Eftir að héraðsfulltrúar
komu til sögunnar tóku
þeir smám saman við
verkefnum landgræðslu
varðanna. Hér er Þrúðmar
Sigurðsson, landgræðslu
vörður í Austur-Skafta
fellssýslu, við uppgræðslu í
Skógey í Hornafirði.
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M

Nemendur Vinnuskóla
Húsavíkur vinna við að
endurheimta gróður.
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alls staðar í samvinnu við heimamenn eða
landgræðslufélög. Héraðsfulltrúi í Árnesi er
Sigþrúður Jónsdóttir en Garðar Þorfinnsson
og Gústav Ásbjörnsson eru í Gunnarsholti.40
Héraðssetrið á Austurlandi var stofnað
árið 2000 og er aðsetur þess að Miðvangi 2–4
á Egilsstöðum. Starfssvæði þess er Suður- og
Norður-Múlasýsla Í fyrstu fór vinna hér
aðsfulltrúa að stórum hluta í þróun og nám
skeiðahald vegna verkefnisins Betra bú.
Stærsta uppgræðslusvæðið er á Héraðssandi
í Hjaltastaðaþinghá en minni landgræðslu
girðing við bæinn Húsey í Hróarstungu. Tvö
landgræðslufélög sinna verkefnum í héraðinu
í samvinnu við Landgræðsluna: Skógræktarog landgræðslufélagið Landbót á Vopnafirði
hefur unnið í nágrenni kauptúnsins en Land
græðslufélag Héraðsbúa hefur meðal annars

iklu varðar að kynna þjóðinni það árang
ursríka starf sem unnið hefur verið við land
græðslu, gróðurvernd og fegrun lands síðan
landgræðslustarfið hófst formlega. Kynning
armálum var samt lítið sinnt fyrr en á seinni
hluta síðustu aldar og þó einkum á síðasta ald
arfjórðungnum. Fyrst í stað fór kynningin á
starfinu mest fram meðal bænda með fundum,
fyrirlestrum í bændaskólunum, Garðyrkju
skóla ríkisins og á fleiri stöðum. Nemendur
bændaskólanna komu líka í heimsókn í Gunn
arsholt og stundum hélt starfsfólk Landgræðsl
unnar námskeið í bændaskólunum. Skýrslur
voru gefnar út og af og til var fjölmiðlafólki
boðið að koma og skoða með eigin augum það
sem áunnist hafði á vissum svæðum.43
Fyrsta meiriháttar kynning landgræðslu
starfsins í landinu var útgáfa ritsins Sand
græðslan árið 1958. Bókin var aðallega hugsuð
til að minnast 50 ára starfs Sandgræðslu Íslands

Kynning og fræðsla

Ný bygging, Litla-Hekla,
var formlega opnuð í
Gunnarsholti 16. júní
1993. Hún er miðstöð
upplýsinga- og kynning
arstarfsemi Landgræðsl
unnar. Sveinn Runólfsson
landgræðslustjóri á miðri
mynd en meðal gestanna
eru þáverandi alþing
ismenn Guðni Ágústsson
og Geir Gunnarsson.

en í ritinu voru einnig ritgerðir um gróðursögu
landsins, greinargerðir og skýrslur. Það er ákaf
lega mikilvæg heimild um starf frumherjanna
og þeirra manna sem voru í eldlínunni á fyrri
hluta tuttugustu aldar.44
Árið 1988 minntist Landgræðslan 80 ára
afmælis landgræðslustarfs á Íslandi með útgáfu
ritsins Græðum Ísland. Landgræðslan 1907–
1987 þar sem birtar voru fjölmargar greinar og
ritgerðir sem tengdust starfinu með einum eða
öðrum hætti. Í kjölfarið hófst útgáfa árbóka
þar sem starf Landgræðslunnar á hverju ári
var kynnt og jafnframt birtar greinar og rit
gerðir, meðal annars um rannsóknir í þágu
uppgræðslu, gróðurverndar, landfegrunar og
landnytja. Síðasta árbókin kom út árið 1998
en síðan hefur stofnunin látið nægja að kynna
reksturinn með hefðbundnum ársskýrslum og
á vefsíðu sinni, www.land.is. Einnig voru gefin
út myndbönd og haldnir fundir og ráðstefnur
eins og áður.45
Í apríl 1991 var fréttabréf Landgræðsl
unnar, Landgræðslufréttir, gefið út í fyrsta sinn.
Í því voru, eins og nafnið gefur til kynna, birtar
fréttir af því sem var efst á baugi hjá Land
græðslunni hverju sinni og hefur fréttabréfið
verið gefið út í nokkuð stóru upplagi og sent
víða um land. Árið 1991 tók Landgræðslan

þátt í samvinnuverkefni með Námsgagna
stofnun um gerð kvikmyndar fyrir börn um
uppgræðslu og umhverfisvernd sem hét Ég
veðja á Ísland. Einnig var lokið við gerð mynd
bands, Græðum Ísland – hvað get ég gert?, og
ári seinna kom á markað myndband um land
græðslustarfið á Haukadalsheiði og annað
myndband um Dimmuborgir.
Árið 1991 var ráðinn sérstakur starfs
maður til þess að leiðbeina um vinnubrögð
áhugafólks við landgræðslu og til að sjá um

Nauðsynlegt er að vekja
áhuga æskunnar á því að
ganga vel um landið og
kenna henni rétt handtök
strax í upphafi. Hér leið
beinir Guðjón Magnússon,
sviðsstjóri almanna
tengslasviðs, ungu fólki
sumarið 1996.
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Bæta þarf land á þús
undum ferkílómetra.
Allir geta því lagt sitt af
mörkum við að græða
Ísland.

Fólk úr Landgræðslufélagi
Skaftárhrepps að störfum í
Bleikálahrauni árið 1994.
Þegar melfræi er handsáð
þarf að fella fræið niður
með því að raka yfir.
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kynningarmál. Vorið 1992 tók hann jafnframt
að sér að sjá um samstarf við áhugafólk og vera
tengiliður við ýmsa aðila í þjóðfélaginu. Sama
ár voru landgræðsluverðlaun veitt í fyrsta sinn
en með þeim vill Landgræðslan vekja athygli á
mikilvægu starfi sjálfboðaliða í landgræðslu og
gróðurvernd og hvetja fleiri til slíkra starfa.
Vorið 1993 stóð Landgræðslan fyrir fjöl
sóttri ráðstefnu í samvinnu við Rótarýhreyf
inguna á Íslandi. Viðfangsefnið var „Græðum
Ísland – hvað get ég gert?“ Er hún aðeins eitt
dæmi af mörgum um fundi og ráðstefnur
sem stofnunin hefur haldið á liðnum árum til
að kynna starfsemi sína og til að hvetja fólk.
Starfsmenn hennar tóku ennfremur þátt í
fjölmörgum umræðufundum og fluttu erindi
á ráðstefnum hjá ýmsum félagasamtökum og
klúbbum líkt og þeir gera flest eða öll hin síð
ari ár.46

Þegar leið á tíunda áratuginn óx útgáfu
starfsemi Landgræðslunnar fiskur um hrygg.
Sumt útgefið efni var hugsað fyrir sérfræð
inga stofnunarinnar og ýmsa samstarfsaðila
hennar, annað var ætlað almenningi. Af slíku
fræðsluefni má nefna að í júlí 1997 kom út
bæklingurinn Að lesa landið í samstarfi við
RALA en hann var öðrum þræði hugsaður
sem kennsluefni. Annað rit var Hrossahagar
þar sem leiðbeint var um bætta meðferð lands
þar sem hross voru höfð á beit. Miklu viða
meira var ritið Jarðvegsrof á Íslandi sem líka
kom út í samstarfi við RALA árið 1997 enda
bæði ætlað leikum og lærðum. Með þessum
ritum og öðru fræðslustarfi var verið að leggja
áherslu á að kynna markmið og leiðir Land
græðslunnar, miðla þekkingu til að stöðva jarð
vegsrof og gróðureyðingu, útskýra hvað felist í
sjálfbærri nýtingu landsins og loks að greina
frá aðferðum til að bæta illa farin vistkerfi.
Árið 1999 var hafin útgáfa á ritaflokki sem
nefnist Fjölrit Landgræðslunnar. Í þeim flokki
eru birtar skýrslur um rannsóknir á vegum
stofnunarinnar. Fyrsta ritið var Notkun inn
lendra víðitegunda til uppgræðslu og landbóta,
áfangaskýrsla 1997–1998. Hafa fjölmargar
skýrslur komið út síðan í þessum flokki.
Með tilkomu nýs skipurits Landgræðsl
unnar árið 2001 mynduðu kynningarmál og
fræðsla sérstakt svið, almannatengslasvið. Meg
inhlutverk þess er, eins og fram hefur komið,
að sinna upplýsingamiðlun um landgræðslu
starfið til almennings, það sér um samstarf við
áhugahópa, hefur umsjón með vefsíðu Land
græðslunnar, www.land.is, og annast útgáfu
fræðsluefnis. Þá undirbúa starfsmenn sviðsins
ráðstefnur og stærri fundi, sjá um námskeið og
fræðslu í skólum og meðal almennings svo og
námskeiðahald fyrir starfsfólk stofnunarinnar.
Í mars 2002 undirritaði Landgræðslan
samstarfssamning um sameiginlegt vefsvæði
íslensks landbúnaðar, www.landbunadur.is,
sem byggir á samstarfi sjö stofnana og sam
taka. Markmiðið er að skapa sameiginlegan
vettvang á netinu fyrir upplýsingar tengdar
landbúnaði. Í framhaldi af því opnaði Land
græðslan nýjan vef, www.land.is, en á honum
má finna allar helstu upplýsingar um starfsemi
stofnunarinnar. Með tilkomu vefsíðunnar
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Afhending fyrstu Land
græðsluverðlaunanna
árið 1992. Frá vinstri:
Björn Benediktsson, Ottó
Michelsen, Hólmfríður
Finnbogadóttir og Sveinn
Runólfsson landgræðslu
stjóri.

skapaðist nýr miðill fyrir margt af því fræðsluog kynningarefni sem hafði fram að því verið
gefið út í ritum og fréttabréfum.
Hér hefur aðeins verið tæpt á því helsta
sem Landgræðsla ríkisins hefur gert á liðnum
árum til að kynna starfsemi sína. Við þessi
dæmi er því að bæta að fjöldi Íslendinga heim
sækir höfuðstöðvarnar í Gunnarsholti á hverju
ári, allt að 2 þúsund manns, og þar fá þeir upp
lýsingar um starfsemina. Og eftir að héraðs
setrin komu til sögunnar koma margir þangað
til að afla sér upplýsinga og leita ráðgjafar um
uppgræðslu og gróðurvernd.47
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri í
Gunnarsholti fimmtugur
Heklugos og hörðu árin,
horfinn gróður, djúpu sárin
og fátt til bjargar, fyrr á tíð.
Nokkrir bændur hófust handa,
hlóðu garða, er ennþá standa,
og vitna um elju ár og síð.

Ömurlega auðn menn sáu,
úrræði ei fyrir lágu,
uppsveitirnar opið flag.
Rótarfeyskjur fuku um sanda,
falleg uppgrædd tún þar standa
og gamlir melar grænka í dag.
Það er ljómi um Landgræðsluna,
ljótu rofin, eldri muna.
Hvarvetna er hafist að.
Fyrirliðinn farsæll maður,
fósturjörð hans vinnustaður,
með rétta menn á réttum stað.
Góðir stofnar standa að Sveini,
sterkar ættir þar ég greini.
Að græða land, er gleði hans.
Áfram mun hann vaskur vinna,
og víða græna akra kynna
út við sjó og inn til lands.
		

Pálmi Eyjólfsson
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Grasrótin til starfa í fremstu víglínu

Handhafar landgræðsluverðlauna 1992–2007
1992
Björn Benediktsson, Sandfellshaga, NorðurÞingeyjarsýslu
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar
Ottó Michelsen, Sauðárkróki.
1993
Einar Þorsteinsson, Sólheimahjáleigu í Mýrdal, VesturSkaftafellssýslu
Guðrún Dagbjartsdóttir, Brekku, Norður-Þingeyjarsýslu
Hitaveita Reykjavíkur
Lionsklúbburinn Baldur, Reykjavík
1994
Árni Gestsson, Reykjavík
Böðvar Jónsson, Gautlöndum, Mývatnssveit, SuðurÞingeyjasýslu
Skógræktarfélag Garðabæjar
1995
Jón Karlsson, Gýgjarhólskoti, Árnessýslu
Markús Runólfsson, Langagerði í Fljótshlíð,
Rangárvallasýslu
Valur Lýðsson, Gýgjarhóli, Árnessýslu
1996
Björn Bjarnason, Birkihlíð í Skriðdal
Hestamannafélagið Máni, Reykjanesbæ
Jakob Jónsson, Varmalæk, Borgarfirði
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands
1997
Halldór Steingrímsson, Brimnesi í Viðvíkurhreppi,
Skagafirði
Helgi Jóhannsson, Núpum Ölfusi, Árnessýslu
Ingvi Þorsteinsson, Kópavogi
Skógræktarfélag Íslands
Tómas Pálsson, Litlu-Heiði, Mýrdal, VesturSkaftafellssýslu
1998
Eyþór Pétursson, Baldursheimi í Mývatnssveit, SuðurÞingeyjarsýslu
Ferðaklúbburinn 4x4, Reykjavík
Landgræðslufélag Öræfinga, Austur-Skaftafellssýslu
Orri Hrafnkelsson, Skógræktarfélag Austurlands
1999
Jón Hallgrímsson, Mælifelli á Jökuldal
Leó Guðmundsson, Kópavogi
Ungmennahreyfing Rauða kross Íslands
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2000
Egill Jónsson og frú, Seljavöllum, Austur-Skaftafellssýslu
Guðlaugur Jónsson og frú, Voðmúlastöðum,
Rangárvallasýslu
Guðmundur Þorsteinsson og frú, Efri-Hrepp í Borgarfirði
Jóhann Már Jóhannsson og frú, Keflavík, Skagafirði
Páll Samúelsson og frú, Mosfellsbæ
2001
Ferðafélag Íslands, Mörkinni 6, Reykjavík
Gísli Halldór Magnússon og frú, Ytri-Ásum
Kristófer Bjarnason, kirkjuvörður Strandarkirkju
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar
2002
Ásgrímur Ásgrímsson, Mallandi, Skagafirði
Félag íslenskra atvinnuflugmanna, Reykjavík
Landgræðslufélag Biskupstungna
Una Einarsdóttir, Hámundarstöðum í Vopnafirði
2003
Egill Bjarnason, Sauðárkróki
Árni Halldórsson, Garði, Mývatnssveit, SuðurÞingeyjarsýslu
Kári Þorgrímsson, Garði, Mývatnssveit, SuðurÞingeyjarsýslu
Skógræktarfélag Austur-Húnavatnssýslu
2004
Karl Eiríksson, Reykjavík
Skógræktarfélag Ísafjarðar
Búnaðarfélag Álftavers, Vestur-Skaftafellssýslu
Bændur á Hrauni í Ölfusi, Árnessýslu
2005
Kristinn Siggeirsson, Hörgslandi, Vestur-Skaftafellssýslu
Skógræktarfélag Austur Skaftfellinga
Bændur á Hallbjarnarstöðum, Suður-Múlasýslu
Landgræðslufélag Héraðsbúa
2006
Sigurður Hjalti Magnússon, Högnastöðum, Árnessýslu
Ófeigur Ófeigsson, Næfurholti, Rangárvallasýslu
Kristján Gíslason, Hólum, Rangárvallasýslu
Emil Emilsson, Seyðisfirði
2007
Landgræðslufélag Öxfirðinga
Páll Kjartansson og frú, Víðikeri, Suður-Þingeyjarsýslu
Tryggvi Harðarson og frú, Svartárkoti, Suður-Þingeyjarsýslu
Þórey Helgadóttir, Tunguhálsi, Skagafirði
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Fyrstu sáðmenn sandanna
urðu að prófa sig áfram og
finna upp á nýjungum við
að stöðva sandfok.

Að prófa sig áfram

V

arla er hægt að segja að eiginlegar rann
sóknir í þágu landgræðslu hafi hafist fyrr en
um miðja tuttugustu öld. En allt á sér upphaf
og aðdraganda og þeir sem fyrstir byrjuðu að
berjast við sandrokið hér á landi á átjándu öld
þurftu að prófa sig áfram og reyna að átta sig á
hvaða aðferðir hentuðu best. Fyrst var gripið til
varna gegn sandfoki í Selvogi á sautjándu öld
og fyrsta opinbera tilskipunin um að stöðva
sandfok var gefin út árið 1745. Þessar aðgerðir
fólust aðallega í gerð skjólgarða og sáningu
melgresis ásamt tilraunum að veita vatni yfir
foksanda. Dönsk stjórnvöld höfðu áhyggjur
af sandfoki á Íslandi og sendu þess vegna fræ
til landsins á nítjándu öld af tegundum sem
þau töldu henta til varnar, til dæmis melgresi
og strandreyr. Líklegast var þetta fræ tekið á
Jótlandi þar sem Danir börðust við alvarlega
jarðvegseyðingu en þó gæti verið um að ræða
melfræ sem Danir fengu frá Grænlandi en
þar vex skyld tegund sem kölluð er dúnmelur.
Danir hættu þó þessum fræsendingum þegar
þeir uppgötvuðu að auðveldara var að safna
melfræi á Íslandi enda um sömu tegund að
ræða og í Danmörku.1 Smám saman safnaðist
reynsla af gerð skjólgarða og sáningu melfræs
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sem myndaði grundvöllinn fyrir landgræðslu
starfið fram á miðja tuttugustu öld og er raunar
enn í gildi.
Þeir menn sem fyrstir störfuðu hjá sand
græðslunni í upphafi síðustu aldar höfðu mik
inn mótbyr í starfi og litla möguleika til til
raunaverkefna. Efnin voru lítil og þeir höfðu
takmarkaða sérmenntun í faginu. En þeir urðu
að prófa sig áfram; þeir voru að vinna braut
ryðjendastarf og höfðu því við fátt bitastætt
að styðjast nema helst það sem þeir vissu að
Danir höfðu gert. Þeir gerðu ýmsar tilraunir
með plöntur og mismunandi aðferðir við
sandgræðslu, fyrst að Reykjum á Skeiðum í
aldarbyrjun og síðan í Gunnarsholti og víðar
um land. Gunnlaugur Kristmundsson sand
græðslustjóri segir frá þessu starfi í ritinu
Sandgræðslan. Hann greinir frá því að sáð
hafi verið grasfræi af ýmsum tegundum frá
Danmörku. Hluta af þessu fræi var sáð í sand
græðslusvæðið að Reykjum á Skeiðum.2 Um
áframhaldið er óljóst en vitað er að árið 1948
fann Áskell Löve þar í grennd eintak af dúnmel,
Leymus (Elymus) mollis, amerískri tegund af
melgresi, sem ekki hefur fundist villt á Íslandi.
Tíu árum síðar skoðaði Björn Sigurbjörns
son þetta svæði og fann þar enga slíka plöntu
né annars staðar á landinu. Nokkrar plöntur

Að prófa sig áfram

af sandhólapunti voru lifandi í Gunnarsholti
fram til 1960. Engar þessara innfluttu plantna
virðast hafa lifað af til lengdar. Aðrar tilraunir
sem Sandgræðslan gerði á þessum árum var að
prófa mismunandi gerðir skjólgarða úr grjóti,
trjáborðum og bárujárni. En Gunnlaugur upp
götvaði fljótt að melgresið var eina plantan
sem dugði honum í baráttunni við sandfokið,
aðrar tegundir, til dæmis vinglar, sveifgrös og
língresi, fylgdu á eftir.3
Runólfur Sveinsson sandgræðslustjóri og
Páll Sveinsson landgræðslustjóri fluttu inn
mikið af fræi af ýmsum grastegundum og
belgjurtum um og laust eftir miðja öldina. Páll
kom til dæmis með mikið fræsafn frá Utah í
Bandaríkjunum. Runólfur fékk fræ víða að
og enn má sjá ummerki rannsóknareita hans
í Gunnarsholti. Árið 1957 fékk Björn Sig
urbjörnsson einnig fræsöfn frá ýmsum Evr
ópulöndum, Bandaríkjunum, þar á meðal
Alaska, og frá Vavilovsafninu í St. Pétursborg
í Rússlandi. Náið var fylgst með þessum sán
ingum, borið á þær og gróðurframvindan
metin. Margar tegundir voru lifandi árið 1956
en dóu næstum allar út eftir 1960 enda fór tíð
arfar þá mjög versnandi um skeið. Engar inn
fluttar belgjurtir lifðu af. Það var ekki fyrr en
seinna að innfluttu tegundirnar frá Alaska,
lúpína og beringspuntur, slógu í gegn sem
uppgræðslujurtir.4
Af öllum þessum innfluttu plöntum voru
aðeins nokkrar sem festu rætur í íslenskri
mold en engin sem skipti sköpum fyrir heft
ingu sandfoks umfram melinn. Nokkrar vöktu
þó eftirtekt. Sandfax var notað töluvert við
ræktun túna á sandi, sandsveifgras dafnaði vel
á sandi en dugði ekki til lengdar. Yrki af tún
vingli og vallarsveifgrasi frá Norður-Ameríku
voru ekki fremri yrkjum af þessum tegundum
frá Norðurlöndum eða þeim íslensku. Háliða
gras, ýmist frá Oregon eða Finnlandi, var talin
afbragðs túnjurt en til lítils gagns í sandfoki.
Það sama má segja um vallarfoxgras, randa
gras og axhnoðapunt.
Árið 1950 gerðu Björn Jóhannesson jarð
vegsfræðingur og Sturla Friðriksson grasafræð
ingur, báðir sérfræðingar við Búnaðardeild
Atvinnudeildar Háskólans, áburðartilraunir
í landi Gunnarsholts og í girðingu tilrauna

Horft inn í moldarbarð á
Biskupstungnaafrétti. Eftir
að jarðvegseyðing fer af
stað myndast víða gjósku
blandinn áfoksjarðvegur
sem hefur litla samloð
unareiginleika. Neðst á
myndinni sést gulleitt
landnámsöskulagið en ofar
er hvítt lag úr Heklugosinu
árið 1104.

stöðvarinnar á Sámsstöðum á Geitasandi.
Sandgræðslan lét af hendi nokkuð af fræi,
allan áburð, aðstoðarvinnu og vélar við fram
kvæmd tilraunanna. Sumar tilraunanna voru
á hálfgrónum sandi og aðrar á svörtum sandi
þar sem þeir höfðu sáð árið áður. Grastegund
irnar voru randagras og sandfax. Randagrasið
dó út um veturinn og hluti af sandfaxinu, sem
ættað var úr suðurhluta Bandaríkjanna, þreifst
einnig illa. Tilraunirnar með þessar tegundir
mistókust því alveg. Sandfax frá Kanada stóð
sig betur og voru gerðar á því tilraunir með
köfnunarefnisáburði, fosfór- og kalíáburði.
Fram kom mikill fosfórskortur í sandinum
og að sandurinn bindur mikið af fosfórnum
sem borinn er á. Kalískortur virtist hins vegar
vera lítill. Vegna slæms tíðarfars varð enginn
árangur af köfnunarefnistilraununum. Einnig
gerðu þeir félagar raðtilraunir með mikinn
fjölda gras- og belgjurtategunda. Sumar þeirra
hafði Sturla fengið frá Ameríku og Englandi og
reynt flestar þeirra áður í Múlakoti. Fræið skil
aði fáum plöntum og ekki fengust marktækar
niðurstöður úr tilraununum.5
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Heyskapur í Gunnarsholti
um miðja síðustu öld.

Ýmsar fleiri tilraunir voru gerðar á þessum
árum, til dæmis var Pétur Gunnarsson, starfs
maður Atvinnudeildar Háskólans, með til
raunir í framleiðslu fóðurjurta til haustbeitar í
Gunnarsholti laust eftir 1950 og aftur 13 árum
síðar.

Upphaf skipulagðra rannsókna

H

inn 14. febrúar 1953 skrifaði Runólfur
Sveinsson landbúnaðarráðuneytinu bréf þar
sem hann fór þess á leit að ráðuneytið hjálpaði
Sandgræðslunni við að fá aðstoð frá Landbún
aðar- og matvælastofnun Sameinuðu þjóð
anna, FAO, til að vinna að og skipuleggja rann
sóknir í þágu sandgræðslu og gegn uppblæstri
lands. Hann óskar eftir að geta unnið „af meiri
krafti framvegis og á traustari grunni rann
sókna en tök hafa verið á fram til þessa.“ Hann
bendir á að þótt rannsóknirnar sem hann vilji
hefja séu kostnaðarsamar og taki langan tíma
megi ljóst vera að þær séu svo mikils virði fyrir
framtíð og framgang íslensks landbúnaðar að
ekki megi láta neins ófreistað að hrinda þeim
í framkvæmd. Með bréfinu fylgdi greinargerð
Runólfs um gróðureyðingu og ræktun sanda.
Ráðuneytið varð við þessu og sendi beiðni
vestur um haf til FAO og lét greinargerðina
fylgja með.
FAO varð við beiðni Sandgræðslunnar og
sendi sérfræðing til landsins í apríl 1954 til að
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leggja á ráðin um uppgræðslu- og landnýting
armál. Hann hét John Baden Powell Campbell
og starfaði sem tilraunastjóri við landgræðslu
stofnunina í Swift Current, Saskatchewan í
Kanada. Var komu hans getið í fjórða kafla en
hér verður meira sagt frá tillögum hans á sviði
rannsókna. Þegar hann kom var Runólfur fall
inn frá en hann ferðaðist um landið með Páli
Sveinssyni, sem þá var tekinn við sem sand
græðslustjóri, og kynnti sér ástandið í land
græðslumálum. Eftir ferðina vann hann að
því með Páli að skipuleggja rannsóknasvæði
fyrir beitartilraunir í landi Gunnarsholts og
mælti með því í skýrslu sinni að miðstöð land
græðslurannsókna yrði í Gunnarsholti.6
Campbell kom aftur til Íslands sumarið
1956 og vann þá að því, ásamt sérfræðingum
Búnaðardeildar Atvinnudeildar Háskólans og
Páli sandgræðslustjóra, að koma á fót skipu
lögðum rannsóknum á landgræðsluplöntum,
landgræðsluaðferðum,
gróðursamsetningu
beiti- og afréttarlanda, búfjárbeit, jarðvegsgerð
og áburðarþörf beitilanda og öðrum skyldum
viðfangsefnum. Helstu sérfræðingar Búnaðar
deildarinnar sem störfuðu með John Camp
bell og Páli Sveinssyni voru Björn Jóhann
esson jarðvegsfræðingur, Ingvi Þorsteinsson
beitilandafræðingur og Sturla Friðriksson og
Björn Sigurbjörnsson nytjaplöntufræðingar.
Björn hafði þá nýlega lokið kandídatsprófi frá
Manitobaháskóla í Kanada og landbúnaðar
ráðuneytið fékk hann til að aðstoða Camp
bell og vera nýjum sandgræðslustjóra innan
handar. Fór Campbell með íslensku sérfræð
ingunum um ýmsa afrétti og beitilönd, þar á
meðal Biskupstungnaafrétt, og leiðbeindi um
aðferðir við mælingar á gróðurfari og skipulag
og uppsetningu áburðar- og beitartilrauna.
Hann mælti meðal annars með því að gerðar
yrðu rannsóknir á jarðvegi, gerður uppdráttur
af því landi sem þá var gróið og kannað hvernig
eitt gróðursamfélag tæki við af öðru í bit
högum, það er að segja hver afraksturinn væri
af ýmsum tegundum beitarjurta og beitilands
og hvert væri næringargildi gróðursins. Þá
mælti Campbell með því að einum af sérfræð
ingum Búnaðardeildarinnar yrði falin umsjón
rannsóknanna. Hófst þá skipulagt rannsókna
starf í Gunnarsholti vegna landgræðslu og

Melrannsóknir

John Baden Powell
Campbell kom hingað til
lands á vegum FAO árið
1954 og aftur árið 1956 til
að leggja á ráðin um land
græðslu- og landnýting
armál. Hér er hann í júní
1956 á Bláfellshálsi.

beitilanda. Björn Sigurbjörnsson var fenginn
til þessa starfs og vann hann í Gunnarsholti
og víðar um landið árin 1957–1963 á vegum
Sandgræðslunnar og sem sérfræðingur Bún
aðardeildar Atvinnudeildar Háskólans. John
Campbell gaf honum góð ráð um skipulag
víðtækra rannsókna á melgresi sem þá voru
að hefjast. Með komu Kanadamannsins til
landsins var því ótvírætt lagður grunnurinn
að markvissu og öflugu rannsóknastarfi í þágu
landgræðslu og gróðurverndar. Campbell
hafði mikil áhrif um tíma hér á landi og í Kan
ada birtust við hann viðtöl í blöðum um ráð
gjafarstarf hans og þjóðlíf á Íslandi sem sýna
haldgóða þekkingu hans á landi og þjóð.7

Melrannsóknir

Á

rið 1957 gerðu Páll Sveinsson og Björn
Sigurbjörnsson rannsóknaáætlun fyrir Sand
græðsluna sem byggð var á ráðgjöf Kanada
mannsins Campbells og viðræðum sem hann
átti við íslenska vísindamenn. Ákveðið var að
hefja rannsóknir á því hvað helst gæti stöðvað
uppblástur, einkum prófun á grastegundum
og öðrum plöntutegundum sem best gætu

gagnast til þess. Fóru rannsóknirnar fram í
Gunnarsholti og á sumum svæðum Sand
græðslunnar annars staðar á landinu í umsjá
Björns Sigurbjörnssonar. Starfsemin hófst með
mælingum á innfluttum gras- og belgjurtateg
undum sem áður hafði verið sáð í Gunnarsholti
en að ráði Campbells var þó aðaláherslan lögð á
rannsóknir á melgresi með það í huga að finna
betri einstaklinga og kynbæta þá til að berjast
við sandfok. Auk þess voru gerðar tilraunir
með sáningu, áburðargjöf og meðferð plönt
unnar. Öll aðstaða til rannsóknanna, tilrauna
land, húsakostur, tæki og aðstoð, var kostuð af
Sandgræðslu Íslands. Tilraunalandið var afgirt
svæði á Geitasandi og þar var reist verkfæraog frægeymsla. Árið 1957 var plantað í sand
inn safni af völdum einstaklingum af melgresi
frá fimm melsvæðum, fjórum af Suðurlandi
og einu frá Mývatnsöræfum. Allir helstu eig
inleikar plantnanna voru mældir og fræjum af
plöntunum var sáð í afkvæmareiti í þrjár kyn
slóðir til að kanna erfðir eiginleikanna. Skil
greind voru fimm staðbrigði (ecotypes) af mel
gresi sem voru um margt mjög mismunandi. Í
ljós kom að staðbrigðið sem safnað hafði verið
á Háfstorfu í Þykkvabæ bar af öðrum efni
við sem rannsakaður var með tilliti til flestra
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Leiðangur með Campbell
á Kili sumarið 1956. Frá
vinstri: Campbell, Sturla
Friðriksson og Björn
Jóhannesson. Þeir eru
staddir í Hvítárnesi.

Dr. Björn Sigurbjörnsson.
Skrif hans fyrir Land
græðslu ríkisins um rann
sóknastarf stofnunarinnar
fyrir 1975 eru aðalheimild
þessa kafla.
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þeirra eiginleika sem taldir eru mikilvægir við
heftingu sandfoks. Sú vitneskja leiddi til þess
að Landgræðslan hefur leitast við að safna sem
mestu melfræi í Þykkvabænum eða af plöntum
ættuðum þaðan. Í Gunnarsholti var árið 1959
komið upp safni af melplöntum frá 74 stöðum
víðs vegar af landinu.
Einnig voru gerðar rannsóknir á spírunar
hæfni, skriðhæfni, litningafjölda og tegunda
greiningu. Niðurstöður þessara rannsókna
voru birtar í Náttúrufræðingnum árið 1963 og
í riti Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar,
IAEA, og FAO árið 1967. Niðurstöður teg
undagreininga melsins voru birtar í Náttúru
fræðingnum árið 1960 og í ritaröð Atvinnu
deildar Háskólans árið 1963. Þar kom fram
að á Íslandi vex aðeins ein tegund af melgresi,
Leymus arenarius, en ekki dúnmelur, Leymus
mollis, eins og talið hafði verið. Þar að auki
voru þessar rannsóknir efni í doktorsritgerð
Björns Sigurbjörnssonar sem hann varði við
Cornellháskólann í Bandaríkjunum árið 1960.
Árið 1958 voru gerðar tilraunir í Þykk
vabæ með frjóvgun mels á 130 plöntum til að
kanna hvort hann væri sjálf- eða víxlfrjóvg
aður. Einnig var reynt, en án árangurs, að víxla
Leymus arenarius og Leymus mollis. Fræ kyn
blendinganna voru ófrjó enda hefur önnur
tegundin 56 litninga en hin 28.8

Rannsóknir á grastegundum og
belgjurtum

S

amkvæmt áðurnefndri rannsóknaáætlun
átti líka að rannsaka möguleikana á því að
framleiða grasfræ af völdum grastegundum
og nýtingu sanda og örfoka lands til ræktunar
á grasi og korni og öðrum nytjajurtum. Björn
hóf þessar rannsóknir árið 1957 og verður hér
greint frá þeim helstu.
Hákon Bjarnason, skógræktarstjóri, hafði
flutt dúnmel frá Alaska og plantað honum í
reit við Múlakot í Fljótshlíð. Fræi var safnað
af honum árið 1957 og sáð á Geitasandi í júlí
1958. Sáðplöntur voru orðnar tíu sentímetra
háar 26. ágúst en fræjum af þeim var síðar sáð
víða á Rangárvöllum og annars staðar á land
inu. Í samanburði við íslenska melgresið virtist
þessi tegund eiga erfitt uppdráttar á íslenskum
söndum.
Hákon Bjarnason hafði einnig safnað fræi
af lúpínu í Alaska og sáð í reitinn við Múlakot.
Plöntur voru teknar þar árið 1957 og komið
fyrir á Geitasandi. Það var þó ekki fyrr en eftir
1990 þegar búið var að leysa tæknileg vanda
mál við fræuppskeru að farið var að nota hana
í stórum stíl við uppgræðslu og hefur Alaska
lúpínan síðan verið ein öflugasta jurtin sem
notuð er við uppgræðslu, næst melnum.

Rannsóknir á grastegundum og belgjurtum

Margháttaðar tilraunir
voru gerðar á Geitasandi
í landi Gunnarsholts á
sjötta áratugnum. Hér
stendur Björn Sigurbjörns
son í sandfaxspildu.

Fræi af baunagrasi var safnað í Þykkvabæ
árið 1957 og sáð í júlí 1958 í 48 fimm metra
langar raðir á Geitasandi. Fræið var smitað
með sandi frá Þykkvabæ. Þetta fræ spíraði illa
og þær plöntur sem upp komu dóu út.
Sandsveifgras vakti snemma athygli bræðr
anna Runólfs og Páls Sveinssona og árið 1958
var fræi safnað og sáð í 500 fermetra fræreit.
Fræi var safnað í reitnum tveimur árum seinna
og sáð á Geitasandi. Ekki varð þó af fræræktun
af þessari tegund enda reyndist hún ekki eins
góð til sandgræðslu og haldið var. Allar plöntur
voru horfnar árið 1963 en fræi af túnvingli
sem safnað var í Gunnarsholti árið 1957 var
sáð til fræöflunar á Geitasandi og seinna notað
í fræræktartilraunum.
Árið 1959 voru lagðar út áburðartilraunir
með kanadísku sandfaxi í sandræktinni á
Geitasandi sem Páll Sveinsson hafði sáð til
árið 1947 og í júlí 1958 voru lagðar út áburð
artilraunir á vegum Sandgræðslunnar og Bún
aðardeildar í afgirtum reitum á Bláfellshálsi
og Hvítárnesi. Ingvi Þorsteinsson og Björn
Sigurbjörnsson stóðu að þeim og voru nið
urstöður þeirra birtar í Árbók landbúnaðarins
fyrir árið 1961 og einnig í Frey árið 1963.
Í júlí 1959 var komið upp kynnisreitum
fyrir gras- og belgjurtategundir og stofna í
túninu norðan við Gunnarsholtsbæinn. Sáð

var í tveggja metra raðir með 30 sentímetra
millibili, alls 75 reiti. Um var að ræða teg
undir og stofna af Agrostis, Bromus, Phleum,
Leymus, Poa, Agrophyron, Festuca, Phalaris,
auk belgjurtategundanna Lathyrus, Medicago
og Lupinus. Sáð var í byrjun júlí og spírun
og vöxtur skráður. Flestir stofnarnir spíruðu
fyrir 5. ágúst en 17 yrki höfðu ekki spírað 13.
ágúst, þar á meðal dúnmelur úr Múlakotsreit
Hákonar Bjarnasonar. Íslenska fræinu hafði
öllu verið safnað árið 1958. Framför og vöxtur
plantnanna var mældur á árunum 1959–1960.
Árið 1961 var gerð úttekt á því sem eftir lifði
en margir stofnar, bæði útlendir og innlendir,
sýndu mjög góðan vöxt. Safnað var fræi af þeim
bestu og sáð. Sama ár var ýmsum stofnum af
grastegundum sáð í stóra reiti með það í huga
að nota mætti þá til fræræktar. Þetta voru
stofnar af melgresi frá Mývatnsöræfum, sand
sveifgrasi, vallarfoxgrasi, vallarsveifgrasi, tún
vingli og língresi, bæði innlendir og erlendir.
Fleiri reitum var bætt við árið 1961 og 1963. Þá
var ríkisfyrirtækið Fóður- og fræframleiðslan,
sem rækta skyldi grasköggla, korn og grasfræ,
tekið til starfa í Gunnarsholti. Ofangreindar
tilraunir, ásamt korntilraunum í Gunnarsholti,
sem síðar verður sagt frá, áttu að vera leiðbein
andi fyrir fyrirtækið og Sandgræðsluna.
John B. Campbell sendi mikið af kanadísku
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Hákon Bjarnason, skóg
ræktarstjóri, kom með
lúpínufræ til landsins frá
Alaska á sjötta áratugnum
og sáði því í reit við
Múlakot í Fljótshlíð. Á
myndinni, sem tekin var
árið 1957, er prófessor
Norstog frá Northwestern
University, Illinois í
Bandaríkjunum.

Skóglaust land getur víða
skemmst af vatnsrofi.

fræi til Íslands eftir heimsókn sína og var því
sáð árið 1957 ásamt fræi sem sent var frá Wales
á Bretlandi. Mælingar voru gerðar á árunum
1957–1959 en enginn reitanna vakti sérstaka
athygli. Meðhöndlun þessara og annarra fræ
reita, uppskera, meðferð og hreinsun fræsins
sem fór fram við Búnaðardeild Atvinnudeildar
Háskólans, skilaði miklum upplýsingum og
mikilli reynslu sem kom að góðu gagni síðar
þegar fræframleiðsla hófst, fyrst á Sámsstöðum
en síðar í Gunnarsholti. Á þessum árum var
Sturla Friðriksson líka við fræræktartilraunir
í Gunnarsholti og gerði meðal annars tilraunir
með ræktun olíufræja.
Undir umsjón Björns Sigurbjörnssonar
voru á árunum 1957–1963 gerðar nær 50 til
raunir og athuganir með gras- og belgjurtateg
undir og stofna við Gunnarsholt og á Geita
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sandi og skiptu reitirnir hundruðum. Auk
þess voru árið 1960 gerðar samanburðartil
raunir með grastegundir á öðrum svæðum
Sandgræðslunnar, til dæmis á Skógasandi og
hjá Seglbúðum í Landbroti. Um miðjan júní
1960 var tíu grastegundum dreifsáð í 20 reiti í
örfoka land við Seglbúðir. Jónas Jónsson, sem
tók við af Birni árið 1964, gerði þá lokaúttekt
á þessu svæði en fann lítinn gróður og enga af
þeim tegundum sem sáð hafði verið til nema
túnvingul.
Íslenskum stofni af vallarsveifgrasi sem
valinn hafði verið á Mýrdalssandi var sáð í
Gunnarsholti árið 1961. Stofninn hlaut nafnið
„Katla“ og var töluvert notaður til sáninga á
Íslandi en einnig við Landbúnaðarháskólann í
Palmer í Alaska.9

Fóður- og fræframleiðslan

Fyrirtækið Fóður- og fræframleiðslan var

stofnað í Gunnarsholti árið 1961. Því var ætlað
að rækta upp sanda í stórum stíl, rækta og
framleiða gras til heykögglagerðar, rækta fræ
af völdum grastegundum og koma á fót korn
rækt. Birni Sigurbjörnssyni var falið að sjá um
yfirgripsmiklar tilraunir með grasrækt, korn
rækt og frærækt í Gunnarsholti til stuðnings

Fóður og fræframleiðslan

Hér sést hvar verið er að
undirbúa tilraun með
melgresi á Geitasandi árið
1958.

þessari framleiðslu. Tilraunir voru gerðar árið
1961 á áhrifum þess hve oft væri slegið og hve
nær, og gerðar voru uppskerumælingar vegna
graskögglaframleiðslunnar. Nokkrar tilraunir
vegna framleiðslu á grasfræi voru einnig
lagðar út á árinu. Viðfangsefnið var að kanna
mismunandi raðbil, sáðmagn og áburðargjöf,
aðallega áhrif köfnunarefnis, bæði á sandjörð
og í mold. Niðurstöður úr þessum tilraunum
voru aðgengilegar fyrirtækinu en voru ekki
birtar.
Sumarið 1960 var gott til fræmyndunar á
grösum og korni. Miklu grasfræi var safnað í
Gunnarsholti og víðs vegar um landið. Mikið
fræ náðist af sandfaxi sem sáð var í reiti til
úrvals. Auk þess var safnað fræi af vallarsveif
grasi af hundruðum túna um land allt. Var
sumu sáð í Gunnarsholti en mestu á tilrauna
stöðinni Korpu.
Þar sem Sandgræðslan lagði mikla áherslu
á nýtingu sanda og annarra foksvæða til grasog kornræktar var ákveðið að gera víðtækar til
raunir með kornrækt í Gunnarsholti, einkum
á Geitasandi en einnig á grónum svæðum. Á
sama tíma réðst Fóður og fræframleiðslan í
mikla kornrækt á söndunum og var það liður
í samstarfi hennar og Sandgræðslunnar. Við
korntilraunirnar störfuðu Gunnar Ólafsson
og Einar Erlendsson, ásamt Birni Sigurbjörns

syni sem var ábyrgðarmaður þeirra. Daglega
umsjón með tilraunum í Gunnarsholti höfðu
Friðrik Pálmason framan af sumri og Jónas
Jónsson seinni hluta sumars.
Árið 1961 voru gerðar byggafbrigðatil
raunir með 50 yrki bæði á sandi og í móajörð.
Mæld var spírun, strástyrkur, uppskera og
1000 korna vigt og tíu yrki valin til sáningar
árið eftir. Helstu niðurstöður voru þær að
sænsku yrkin Herta og Edda höfðu mestan
strástyrk, bæði á sandi og í mold, en Flöja
minnst. Mikið kornhrun var í Eddu en lítið í
Hertu á sandjörð. Sömuleiðis voru Herta og
Edda uppskerumestar á sandi. Mikil notkun
N-áburðar á sandi olli miklu kornhruni úr axi.
Rannsóknir á mismunandi raðbili sýndu mikil
áhrif á uppskeru og strástyrk sem minnkaði
með auknu raðbili á sandi. Tilraunir í móa- og
sandjörð við Gunnarsholt sýndu að uppskeran
jókst mjög með vaxandi N-áburði og varð mest
um 2 t/ha. Meðaltalsuppskera allra afbrigða
var aðeins 1,3 t/ha miðað við hæsta skammt á
sandi og 0,9 t/ha í mold. Áburðartilraunirnar
leiddu í ljós að aukið magn N-áburðar jók upp
skeru til muna á sandjörð en dró mjög úr strá
styrk og þroska. Miðað við uppskeru á byggi
síðustu ár sýna þessar niðurstöður hve tíðarfar
var óhagstætt kornrækt árið 1961 og fór síðan
versnandi árin þar á eftir. Þessar niðurstöður
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Víðtækar tilraunir voru
gerðar með kornrækt í
Gunnarsholti og víðar
um 1960. Hér sést korn
skurður í Gunnarsholti
árið 1961. Á fremri drátt
arvélinni er Sveinn Run
ólfsson.

Ýmsar plöntur eins og
birki og melgresi njóta
góðs af sambýli við lúp
ínuna.

lögðu hins vegar grundvöllinn að þeirri korn
rækt sem stunduð var á Íslandi næstu árin og
leiðbeiningum um kornrækt, meðal annars í
Handbók bænda.
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Vegna vaxandi áhuga bænda á kornrækt
var tilraunastarfsemin stóraukin árið 1962,
einkum í Gunnarsholti en einnig á Korpu og
með dreifðum tilraunareitum á Austur- og
Norðurlandi. Tilraunir voru gerðar með 40
yrki og tveimur áburðarskömmtum, bæði á
sandjörð og móajörð, alls 480 reitir. Einnig
voru gerðar tilraunir með byggafbrigði á
Skógasandi og Mýrdalssandi. Gerðar voru
þrjár áburðartilraunir með bygg og hafra,
bæði á sand- og móajörð í Gunnarsholti, alls
580 reitir. Auk þess voru 72 áburðarreitir á
Skógasandi. Í Gunnarsholti var sáð Apu-hveiti
í 1/3 hektara Af uppskornu hveiti úr akrinum
voru bökuð brauð og kökur hjá Húsmæðra
skólanum í Reykjavík og reyndist það mjög
ljúffengt. Reynt var að koma upp stofnrækt
af sjaldgæfu færeysku byggi, Flöja. Í Gunnars
holti voru gerðar tilraunir með bygg og hveiti
sem sáð hafði verið til með fræjum sem höfðu
verið geisluð með gammageislum til að fram
kalla stökkbreytingar. Einnig var unnið að
víxlfrjóvgun milli bestu bygg- og hafraafbrigð
anna og byrjað að velja afburðaeinstaklinga
úr annarri kynslóð (F2). Alls voru um 40
mismunandi korntilraunir gerðar í Gunnars
holti árið 1962. Uppskeran af reitunum mæld
ist 1–1,7 t/ha. Einnig voru gerðar mælingar á

Fóður og fræframleiðslan

Tilraunir með sáðtíma
byggs voru gerðar á
Skógasandi í apríl 1963.
Myndin er tekin 8. apríl,
sama dag og „Hákonar
bylur“ skall á. Á myndinni
eru Gunnar Ólafsson,
Einar Erlendsson og Frið
rik Friðriksson.

þroska, strástyrk og kornhruni. Niðurstöður
tilraunanna voru kynntar á ráðunautafundum,
notaðar í leiðbeiningum í Handbók bænda og
birtar í Acta Agricultura Scandinavica.
Uppskerumælingar og árangur af korn
rækt Fóður- og fræframleiðslunnar í Gunnars
holti og á ökrum bænda víðsvegar um landið
leiddu í ljós að sumarið 1962 var afar óhagstætt
kornrækt og fræmyndun. Margir tilraunareitir
náðu ekki þroska. Með von um betra tíðarfar
var korntilraunum haldið áfram í Gunnarsholti
árið 1963. Þá var lögð út tilraun með 18 korn
afbrigðum í 72 reitum. Auk þess voru svipaðar
korntilraunir gerðar á Skógasandi og Mýrdals
sandi og önnur minni í sniðum í Gunnarsholti.
Einnig voru gerðar fjórar áburðartilraunir
með bygg og hafra í Gunnarsholti og tvær á
Skógasandi. Þá voru í gangi umfangsmiklar
kynbætur á byggi með 21 úrvalslínu af þriðju
kynslóð eftir víxlun (F3).
Það voraði snemma árið 1963. Enginn
klaki var í jörðu og var því ákveðið að gera
tilraunir með snemmsáningar á korni. Land
græðslusvæðið á Skógasandi var valið til þess.
Fyrst var sáð byggi, höfrum, hveiti og repju 8.
mars. Sömu tegundum var sáð aftur 9. apríl. Þá
var vel komið upp í fyrri reitunum. Að kvöldi
9. apríl skall á norðan áhlaup, eitt það mesta

sem komið hefur síðan veðurmælingar hófust.
Hiti fór niður í 17 gráðu frost með miklum
stormi sem skall á sem hendi væri veifað. Þá
eyðilögðust allir reitirnir frá 8. mars og mikið
af sáðfræinu frá kvöldinu áður fauk af svæð
inu. Sáð var aftur á Skógasandi 13. maí en
eftir kalt og óhagstætt sumar var uppskeran
lítil. Björn Sigurbjörnsson kynnti skýrslu um
niðurstöður korntilraunanna á fundi kornsér
fræðinga í Svíþjóð í lok janúar 1964.
Sumarið 1963 var mjög óhagstætt kornrækt
um land allt og var uppskeran í tilraunareitum
og hjá bændum 1–1,2 t/ha víðast hvar. Stórir
byggakrar á sandjörð hjá bændum í nágrenni
Gunnarsholts náðu ekki þroska og voru ekki
slegnir. Þótt kornrækt hefði nær brugðist um
sumarið var enn haldið áfram árið eftir með
von um betri tíð.
Haustið 1963 hvarf Björn Sigurbjörnsson
til starfa við jurtakynbætur á vegum Samein
uðu þjóðanna og tók þá Jónas Jónsson, seinna
búnaðarmálastjóri, við korntilraununum fyrir
Sandgræðsluna og hélt þeim áfram í Gunnars
holti, á Skógasandi og í dreifðum tilraunum hjá
bændum víðsvegar um landið. Sumarið 1964
var hins vegar öllu verra en sumrin á undan
og dró þá mjög úr kornrækt á landinu og lagð
ist svo að mestu niður. Allar kynbótalínurnar,
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Umfangsmiklar beitar
tilraunir voru gerðar á níu
stöðum á landinu í kjölfar
Þjóðargjafar árið 1974.
Myndin var tekin í ágúst
1979 á Hesti í Borgarfirði.

bæði af byggi og höfrum, eyðilögðust og þar
með fór fyrir lítið margra ára kynbótastarf og
mikið og gott erfðaefni sem miklar vonir voru
bundnar við. Var veðurfar þá erfiðara en verið
hafði í þrjá áratugi.

Rannsóknir fyrir fjármuni
Þjóðargjafar

Þ

jóðargjöfin, sem Alþingi samþykkti á
Þingvöllum sumarið 1974, nam einum milljarði króna yfir fimm ára tímabil og var fénu
skipt milli Landgræðslu ríkisins, Skógræktar
ríkisins, Búnaðarfélags Íslands og Rannsóknastofnunar landbúnaðarins sem var falin
skipulagning og framkvæmd rannsóknaþáttarins. Landgræðsla ríkisins tók mjög virkan
þátt í og studdi þá þætti rannsóknanna sem
snertu búfjárbeit og grasfrærækt. Til rannsóknanna var 11% af þjóðargjöfinni varið en
þar að auki lagði Landgræðslan fram verulegar
fjárhæðir vegna kaupa á efni og vinnu við
ýmsa þætti rannsóknanna. Rannsóknastyrkir
fengust einnig frá ýmsum aðilum, til dæmis
Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNDP,
og Alþjóða kjarnorkumálastofnuninni, IAEA,
sem veitti styrki til ýmissa verkefna þar sem
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geislar eða geislavirk efni voru notuð sem voru
aðallega við kjötmælingar og grasakynbætur.
Styrkir þessir voru mest notaðir til þess að
kosta þjónustu sérfræðinga, til tækjakaupa og
til námsstyrkja. Auk þess kostaði UNDP girðingaefni fyrir stór beitarhólf á níu tilraunasvæðum víðsvegar um landið. Þaðan kom líka
styrkur til að kaupa vindmyllur til að dæla
vatni fyrir beitarpening á þurrum svæðum
og vatnsleiðslur um þau. Styrkir þessir námu
hundruðum þúsunda Bandaríkjadala.
Aðaláherslan var lögð á miklar og flóknar
beitartilraunir sem framkvæmdar voru á níu
stöðum á landinu. Voru þetta umfangsmestu
rannsóknir sem gerðar höfðu verið á Íslandi.
Rannsökuð voru áhrif beitar sauðfjár, nautgripa og hrossa á láglendi, hálendi, þurrlendi,
framræstu votlendi og hálendismýrum. Tilraunastaðirnir voru: Tilraunabúið á Hesti í
Borgarfirði (sauðfé á túni), Bændaskólinn á
Hvanneyri (mjólkurkýr á túni), Auðkúluheiði
í Austur-Húnavatnssýslu (sauðfé á lyngmóa í
500 metra hæð), Kelduhverfi í Norður-Þingeyjarsýslu (sauðfé á lyngmóa og kjarrlendi),
Eyvindardalur í Suður-Múlasýslu (sauðfé á
fjalllendi í 600 metra hæð), Kálfholt í Rangárvallasýslu (holdanaut og tryppi á framræstri mýri), Sölvholt í Flóa (hross á fram-

Rannsóknir fyrir fjármuni Þjóðargjafar

Beitartilraun með naut
gripi í Sölvholti árið 1978.
Gripum var safnað í stíur
til að vigta þá og fylgjast
með þrifum þeirra.

ræstri mýri), Biskupstungnaafréttur norðan
Gullfoss (sauðfé á uppgræddu örfoka landi),
og Norður-Hjáleiga í Vestur-Skaftafellssýslu
(sauðfé á sendnum jarðvegi).
Fimm hópar sérfræðinga störfuðu við eft
irtaldar rannsóknir: Rannsóknir á gróðurfari,
þéttleika og uppskerumagni beitarplantna í
tilraunareitunum, rannsóknir á tegund, efna
samsetningu, raka- og sýrustigi jarðvegs, rann
sóknir á þrifum og vexti búfjár yfir beitartím
ann, rannsóknir og meðferð á sjúkdómum,
aðallega ormasýkingum í búfé í afgirtum beit
arhólfum. Og loks rannsóknir á kjötgæðum
beitarpeningsins.
Í tilraununum voru mörg hundruð beit
arhólf sem girða þurfti af. Sum hólfanna voru
tugir hektara að stærð, einkum á hálend
issvæðunum. Í beitarhólfum þar sem ekki var
aðgangur að vatni fyrir búféð varð að leggja
leiðslur frá vatnsbólum og sums staðar koma
upp vindknúnum vatnsdælum. Landgræðsla
ríkisins sá um og kostaði vinnu við girðing
arnar. Landgræðslan sá einnig um að útvega
vatn fyrir búféð og við það starfaði fjöldi manna
á vegum hennar. Sérstök stjórn var yfir þessum
beitartilraunum. Í henni sátu Sveinn Runólfs
son landgræðslustjóri, Björn Sigurbjörnsson
forstjóri RALA og Halldór Pálsson búnaðar

málastjóri. Framkvæmdastjóri beitartilraun
anna var Ólafur Guðmundsson, starfsmaður
RALA, en aðalsérfræðingur FAO, einskonar
guðfaðir verkefnisins, var Robert E. Bement,
beitarsérfræðingur frá Colorado í Bandaríkj
unum. Takmarkið með beitartilraununum var
að hámarka afurðamagn á hektara og grip,
jafnframt því að hámarka gróðurhuluna, teg
undasamsetningu og lífmassa gróðurs.10
Niðurstöður tilraunanna höfðu mjög
afgerandi og jákvæð áhrif á beitarstjórnun og
nýtingu beitilands á Íslandi. Margt nýtt kom
í ljós sem ekki var vitað um áður. Þetta var
til dæmis í fyrsta skipti sem rannsökuð voru
áhrif hrossabeitar á gróðurlendi. Fjölmargir
fyrirlestrar voru fluttir um tilraunirnar og líka
birtar greinar í vísindaritum og bændablöðum
og ótal skýrslur. Samt er enn mikið af nið
urstöðum úr tilraununum óuppgert og óbirt
því nægjanlegt fjármagn til þess hefur ekki
fengist. Þetta var einnig í fyrsta skipti sem svo
margir hópar sérfræðinga og aðstoðarmanna
þeirra á ólíkum fræðasviðum unnu að sameig
inlegu verkefni undir einni stjórn.
Annað aðalrannsóknarverkefni Land
græðsluáætlunar sem Landgræðsla ríkisins tók
þátt í voru tilraunir með frærækt af grösum,
melgresi og síðar lúpínu. Landgræðsluáætl
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Túnvingull hefur verið
notaður í uppgræðslu í
meira en hálfa öld. Hér
er verið að uppskera fræ
af íslenskum stofni tún
vinguls í Gunnarsholti.

Lúpínan er einhver harð
gerðasta landgræðslujurt
sem borist hefur til lands
ins á síðari árum.
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unin hafði aðeins gert ráð fyrir að melfræi yrði
safnað og prófað en verkefnið vatt fljótt upp
á sig og meðal annars var unnið að tilraunum
með frærækt af ýmsum tegundum sem hugsanlega gátu komið að gagni við landgræðslu.
Tilraunir þessar hófust fyrst á tilraunastöðinni
á Sámsstöðum undir umsjón Kristins Jónssonar tilraunastjóra, Björns Sigurbjörnssonar

forstjóra RALA og sérfræðinganna Þorsteins
Tómassonar og Sturlu Friðrikssonar. Fræakrar
voru einnig á Geitasandi á vegum Landgræðslunnar. Fræþreskivélar og aðrar vélar til þurrkunar og hreinsunar á fræi fengust með styrk frá
Sameinuðu þjóðunum og Áburðarverksmiðja
ríkisins gaf afkastamikla sláttu- og þreskivél
fyrir korn og fræ til starfsins. Ráðgjafi fyrir
þetta starf var Gösta Julén, sænskur sérfræðingur á vegum FAO. Eftir að frumtilraununum
lauk á Sámsstöðum var starfsemin flutt að
Gunnarsholti þar sem öll ræktun og meðferð
fræs af grösum og lúpínu á Íslandi fer nú fram.
Þar hefur verið ræktað fræ af beringspunti,
túnvingli, lúpínu og fræs aflað af melgresi.
Fræræktin á vegum Landgræðslunnar gerði
það einnig að verkum að unnt var að stunda
virkt kynbótastarf á grösum og byggi í samstarfi við tilraunastöðina á Korpu og sérfræðinga RALA, nú Landbúnaðarháskóla Íslands.
Þessi starfsemi hefur skilað miklum árangri
fyrir landgræðslustarfið og fyrir íslenskan
landbúnað. Tvær af plöntutegundunum sem
fræ er ræktað af í Gunnarsholti, lúpína og beringspuntur, eru upprunalega frá Alaska. Landgræðslan hefur í mörg ár ræktað fræ af þessum
plöntum og selt í töluverðu magni til Alaska.
Með fræframleiðslunni er Landgræðslan nú
næstum sjálfri sér nóg um öflun fræs til landgræðslu.
Tveimur árum eftir að fyrstu Landgræðsluáætluninni lauk samþykkti Alþingi
fjárveitingar til tveggja annarra rannsókna
áfanga, 1982–1986 og 1987–1991. Það gekk
samt seint að fá þingið til að samþykkja
áframhaldandi landgræðsluáætlanir því með
samþykkt Þjóðargjafarinnar árið 1974 virðast margir alþingismenn hafa trúað því að
með myndarlegu fimm ára átaki væri hægt að
stöðva alla jarðvegseyðingu og bæta fyrir 1100
ára áhrif byggðar á gróðurfar landsins. Því var
engin fjárveiting samþykkt fyrir árið 1980, einungis framreiknaðar verðbætur voru greiddar
stofnununum á því ári. Þá minnti Hekla á sig
og spúði ösku og vikri yfir nýuppgrædd svæði.
Við það var eins og fjárveitingavaldið áttaði
sig og veitti fjármagni til áframhaldandi landgræðsluaðgerða, þar á meðal til landgræðslurannsókna.

Rannsókna- og þróunarsvið Landgræðslunnar

Melgresi.

Þegar Andrés Arnalds var í framhalds
námi í Bandaríkjunum á seinni hluta átt
unda áratugarins lagði hann út viðamiklar
samanburðartilraunir á fjölmörgum grasteg
undum og afbrigðum þeirra á tilraunasvæði
austan Gunnarsholts. Alls voru reitirnir um
600 talsins. Nær allar þær tegundir sem próf
aðar voru entust illa.
Þorsteinn Tómasson og Áslaug Helga
dóttir stunduðu fjölþættar rannsóknir á vegum
RALA í Gunnarsholti á níunda áratugnum.
Beindust þær aðallega að frærannsóknum á
túnvingli og vali á bestu grastegundunum til
landgræðslu. Kristinn Jónsson, tilraunastjóri
á Sámsstöðum, og Jón Guðmundsson, sér
fræðingur RALA, störfuðu einnig í mörg ár
í Gunnarsholti við sáningu fræs og uppskeru
og síðan við að þurrka það og hreinsa.11 Með
aukinni ræktun fræs af landgræðslutegund
unum í kjölfar Þjóðargjafarinnar varð að ráði
að allar fræhreinsivélar RALA á Sámsstöðum
voru fluttar í fræverkunarstöðina í Gunn
arsholti árið 1989. Var gerður sérstakur sam
starfssamningur við RALA um nýtingu á fyrr
greindum fræhreinsibúnaði og um aðkomu og
ráðgjöf starfsmanna RALA að fræverkuninni
og þróun aðferða við ræktun landgræðsluteg

unda. Samningurinn hefur verið endurnýj
aður og ber Landgræðslan ábyrgð á rekstri
stöðvarinnar.12
Þrátt fyrir góðan árangur þeirra rann
sókna sem unnar voru þótti ráðamönnum
Landgræðslunnar stundum skorta á að verk
efni vísindamannanna tengdust brýnustu
þörfum starfseminnnar sem þar var unnin
nægilega vel. Um 1990 fór Landgræðslan því
að ráða vísindamenn til sín til að sinna ýmsum
rannsóknum sem töldust forgangsverkefni
og til varð vísir að sérstakri rannsóknadeild.
Fólkið í eldlínunni, sáðmenn sandanna, og
vísindafólkið vann hlið við hlið og það skipti
sköpum um enn markvissari rannsóknir og
góðan árangur.13

Rannsókna- og þróunarsvið
Landgræðslunnar

Árið 1996 lauk rannsóknum á útbreiðslu

jarðvegsrofs í landinu og í kjölfarið tóku við
rannsóknir á landnámi plantna, gróðurfram
vindu, beitarþoli, sambýli plantna og baktería,
bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi, húðun
fræs og aðferðum við sáningu. Rannsóknaráð
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Rannsóknir eru mikil
vægur þáttur í land
græðslu. Ólafur Arnalds
að setja upp tæki á
Mývatnsöræfum árið 1988
til að mæla áfok og upp
blástur.

Íslands og fleiri studdu rannsóknir varðandi
framleiðslu harðgerðra bakteríustofna fyrir
lúpínusáningar og ræktaðir voru sérstakir
bakteríustofnar fyrir baunagras og rann
sóknir gerðar á notkun svepparóta við sán
ingu melfræs. Tilgangurinn var að geta dregið
verulega úr áburðargjöf á nýsáningar mel
gresis því svepparætur hjálpa rótarkerfi þess
Örverur sem geta bundið
nitur andrúmsloftsins
finnast í öllum jarðvegi
en framleiðslan er háð
umhverfisaðstæðum.
birkiplanta í Árskógum
sem hefur verið áborin og
smituð með samlífssveppa
blöndu.
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að vinna næringu og raka úr snauðum sand
inum. Birki hefur verið notað til landgræðslu
en laust fyrir aldamótin hófst tilraunaverkefni
með tilstyrk Rannsóknaráðs og fleiri aðila um
að nýta víðitegundir líka til þess. Jafnframt var
rannsókna- og þróunarstarf við frærækt og
fræverkun aukið.14
Allar þessar rannsóknir kölluðu á fleiri
vísindamenn og árið 1998 var ákveðið að
stofna sérstakt Rannsókna- og þróunarsvið
Landgræðslunnar. Aðsetur þess er í Frægarði
í Gunnarsholti og er hlutverk þess einkum þrí
þætt: að sinna rannsóknum og þróunarstarfi
í landgræðslu, að taka þátt í rannsóknasam
starfi á sviði landgræðslu og að miðla rann
sóknaniðurstöðum og annarri þekkingu, bæði
innan stofnunarinnar og út á við. Mikil áhersla
hefur verið lögð á samstarf við aðra aðila sem
vinna að rannsóknum tengdum landgræðslu,
til dæmis Landbúnaðarháskóla Íslands, Rann
sóknastöð skógræktarinnar að Mógilsá, Nátt
úrufræðistofnun, Háskóla Íslands og erlenda
háskóla. Það er meðal annars nauðsynlegt vegna
þess að rannsóknir sem nýtast í landgræðslu
eru af margbreytilegum toga. Má þar nefna
plöntuvistfræði, jarðfræði, jarðvegsfræði, beit
arfræði, skógfræði og skyldar greinar. Það eru
því ákaflega margir sem koma að rannsóknum
í landgræðslu og afraksturinn er mikill, bæði
niðurstöður í fjölmörgum ritum og beinum
aðgerðum við uppgræðslu. Þessi aukning og
vaxandi áhugi manna á landgræðsluverkefnum
hefur líka skilað sér í mörgum nemendaverk
efnum á ýmsum stigum, BS, MS og Ph.D, og
hafa þau skipt máli.15
Fyrstu árin eftir að rannsóknasviðið var
stofnað var mest unnið að rannsóknum á upp
græðsluaðferðum og plöntutegundum sem
notaðar eru til uppgræðslu, auk rannsókna
á landgræðsluvistfræði, kolefnisbindingu í
gróðri og jarðvegi og hvernig best er að nota
innlendar víðitegundir til uppgræðslu. Árið
2000 var byrjað að þróa aðferðir til að meta
árangur landgræðslustarfs, rannsaka sán
ingaraðferðir og sáningartíma lúpínu. Hefur
þessum rannsóknum verið haldið áfram síðan
og fleiri bæst við því af nógu er að taka.16 Mark
mið þeirra allra er að stuðla að bættum árangri
í starfi Landgræðslu ríkisins og afla grunn

Landupplýsingar

þekkingar á fagsviði hennar. Þær rannsóknir
sem nú eru í gangi á afmælisárinu skiptast
einkum í þrjá meginflokka:

Mosinn er einn af fyrstu
landnemum á vestan
verðum Mýrdalssandi.
Hjörleifshöfði í fjarska.

1. Rannsóknir sem snúa að uppgræðslu og
stöðvun jarðvegseyðingar.
2. Rannsóknir á gróðurframvindu og uppbyggingu skemmdra vistkerfa með hliðsjón af margvíslegri þjónustu, þar á meðal
kolefnisbindingu.
3. Rannsóknir á langtímabreytingum á gróðurfari og ástandi lands. Einnig er unnið
að rannsóknum á leiðum til að draga úr
virkni vindrofs.17
Sem fyrr eru öll þessi verkefni unnin í samvinnu við vísindamenn utan Landgræðslu
ríkisins en þeir sérfræðingar sem starfað hafa
undir merkjum hennar frá árinu 1991 eru Sigurður Greipsson, Hanan Lea El-Mayass, Anna
María Ágústsdóttir, Anne Bau, Kristín Svavarsdóttir, Magnús H. Jóhannsson, Úlfur Óskarsson og sviðsstjórarnir Ása L. Aradóttir, sem
starfaði á árunum 1998–2006, og Guðmundur
Halldórsson sem tók við af henni í ársbyrjun
2007.18
Loks má geta þess að Landgræðsla ríkisins hefur tekið að sér rannsóknir fyrir aðra
aðila. Í viðamikilli umfjöllun um Kárahnjúkavirkjun á liðnum árum urðu miklar umræður
um hættu á áfoki út úr Hálslóni sem skapast
vegna breytilegrar vatnsstöðu miðlunarlónsins. Jökulsá á Dal er hlaðin jökulleir og ber
með sér meiri mor en nokkuð annað fallvatn
hér á landi. Ljóst er að vegna þess hve Hálslón er grunnt, sérstaklega að suðaustanverðu,
munu stór flæmi þakin jökulleir verða auð á
vorin. Ennfremur verður veruleg rofhætta frá
jarðveginum sem nú er í hlíðum lónsins þegar
gróðurhula hans eyðist. Landgræðslan var
undirverktaki RALA, nú Landbúnaðarháskóla
Íslands, við gróðurrannsóknir á svæðinu sem
miðuðu meðal annars að því að kanna áhrif
áfoks á gróðurinn við þessar aðstæður og ennfremur við að kanna möguleikana á að styrkja
gróðurinn með áburðargjöf og hvort unnt yrði
að auka víðigróður með því að stinga niður
stiklingum. Landgræðslan hefur einnig verið
verktaki við að rannsaka virkni fokgirðinga

og hagkvæmni þess að nota vökvun í stórum
stíl til að halda lónstæðinu röku sem er autt
fyrripart sumars. Jafnframt hefur verið unnið
að rannsóknum á virkni jarðvegsbindiefna og
hafa færanleg vindgöng verið smíðuð og notuð
við þær rannsóknir.19

Landupplýsingar

Landgræðsla ríkisins hefur allt frá stofnun

reynt að nýta sér allar þær upplýsingar um
landið sem til hafa verið hverju sinni. Lengi
voru fá úrræði við að afla slíkra gagna þar sem
hérlendis var lítið unnið að öflun upplýsinga
um landgæði og lengst af var notast við þau
grunnkort sem Danir létu vinna um Ísland
á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta
þeirrar tuttugustu. Má þar bæði nefna upplýsingar sem aflað var með ferðum um landið og
þó sérstaklega þá grunnkortavinnu sem þeir
lögðu í þegar það var mælt.
Strax á fyrstu áratugum tuttugustu aldar
var unnið að því að afla upplýsinga um þau
svæði þar sem unnið var að landgræðslu,
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Enn má sjá sand- eða
moldarstorma í byggð á
Íslandi eins og til dæmis
hér í Fnjóskadal sumarið
2007.

meðal annars til þess að auðvelda mat á árangri
þeirra aðferða sem beitt var. Sandgræðslan lét
kortleggja allmörg landgræðslusvæði, þar á
meðal Reyki á Skeiðum sem voru fyrsta skil
greinda landgræðslusvæðið. Mörg önnur
Forseti Íslands, frú Vigdís
Finnbogadóttir, tekur
við fyrsta eintaki gróð
urmyndar af Íslandi árið
1993. Gróðurmyndin
var byggð á gervitungla
gögnum. Með forsetanum
á myndinni eru frá vinstri:
Ágúst Guðmundsson
forstjóri Landmælinga
Íslands, Sveinn Runólfsson
landgræðslustjóri og Þor
steinn Tómasson forstjóri
Rannsóknastofnunar land
búnaðarins.
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svæði voru kortlögð nákvæmlega á þeirra
tíma mælikvarða og var þar að verki Ásgeir L.
Jónsson ráðunautur og starfsmaður Búnaðar
félags Íslands.20
Í seinni heimsstyrjöldinni var byrjað að
taka loftmyndir af landinu og eftir 1950 létu
Landmælingar Íslands taka slíkar myndir á
skipulegan hátt. Landgræðslan fór að nýta sér
þær á sjöunda áratugnum og voru þá keyptar
myndir af þeim svæðum sem mest var unnið
á. Markmiðið með því var að þekkja landið
betur sem verið var að græða upp, skoða og
meta gróflega árangur aðgerða stofnunarinnar
og stærð svæðanna sem um var að ræða. Inn
á þessar myndir voru einnig teiknaðar land
græðslugirðingar og oft skráð landamerki og
örnefni sem nýst gátu í starfseminni. Aldrei
var þó um skipulega söfnun að ræða heldur
unnið eftir þörfum og aðstæðum hverju sinni.
Á grunni loftmyndanna byrjaði RALA
undir forystu Ingva Þorsteinssonar að kort
leggja gróður alls landsins. Þar var um metn
aðarfullt verkefni að ræða og Landgræðslan
hagnýtti sér gróðurkortin alls staðar þar sem
hægt var. Þau áttu einnig að nýtast á þeim
svæðum þar sem huga þurfti að ítölu í afrétti

Landupplýsingar

en ekki tókst að koma ítöluhugmyndinni í það
horf að hún nýttist til að bæta landnýtingu svo
að veruleg framför yrði í gróðurfari.21
Egill Jónsson alþingismaður beitti sér fyrir
því að Alþingi veitti sérstaka fjárveitingu árið
1986 til að kaupa Landsat gervitunglagögn af
öllu landinu og tækjabúnað fyrir Landmæl
ingar Íslands til að gera þau gögn aðgengileg
öðrum stofnunum. Í framhaldi af því tók
Landgræðslan, í samvinnu við RALA og Land
mælingar Íslands, að nýta gögnin. Þar var um
byltingu að ræða því nota mátti þau á marga
vegu. Gögnunum var safnað á sjö mismunandi
litabönd þannig að auk þess að hægt var að
nýta þau sem venjuleg myndgögn af landinu
mátti með notkun mismunandi banda ná fram
margháttuðu endurkasti sem til verður vegna
mismunandi yfirborðs landsins. Meðal ann
ars verður mismunandi endurkast af ólíkum
gróðri. Einnig eru gögnin stafræn þannig að
nota má tölvutæknina til að meta stærð gróð
ursvæða og flokka land gróflega eftir gróðri.
Eitt af markmiðunum með þessum kaupum
var að útbúa gróft kort af landinu sem sýndi
gróðurflokka þess og stærð þeirra. Var kortið
unnið að mestu af Landmælingum Íslands í
samstarfi við Landgræðsluna og RALA. Stofn
anirnar nýttu þessi gögn aðallega við að vinna
upplýsingar um jarðvegsrof á landinu öllu þar
sem metið var um hvers konar rof var að ræða
og hve alvarlegt það var. Þannig var hægt að
fá gróft yfirlit yfir helstu rofsvæði landsins.
Gögnin bjóða ekki upp á mikla nákvæmni
enda var markmiðið fyrst og fremst að fá
samræmt yfirlit yfir landið allt og lauk þess
ari kortlagningu formlega árið 1997. Einnig
nýttust gögnin vel í kynningar á vandamálum
tengdum landnýtingu og til að skoða sand
fok sem ógnaði viðkvæmum gróðurlendum.
Þau nýttust þó ekki til nákvæmari skoðunar á
einstökum bújörðum og minni svæðum enda
buðu gervitunglamyndir á þeim árum ekki
upp á þá nákvæmni sem til þurfti.
Í framhaldi af rofkortlagningu landsins fór
Landgræðslan út í nákvæmari kortlagningu af
ýmsum þeim svæðum þar sem mest er unnið
að landgræðslu. Þeirri aðferðafræði er beitt að
leita þeirra leiða sem henta stofnuninni hvað
best til að takast á við uppgræðslu. Auk þess

Landupplýsingar eru
bráðnauðsynlegar. Hér
sést Ingibjörg Sveinsdóttir
landfræðingur við kort
lagningu í Skaftárhreppi.

þarf hún að taka út landnýtingu á jörðum og
beitilöndum vegna gæðastýringar í sauðfjár
rækt og hrossarækt. Til að sinna þessum verk
efnum var ljóst að gervitunglagögnin nýttust
ekki fyllilega og því voru loftmyndir notaðar
áfram. Þær svarthvítu loftmyndir sem Land
mælingar Íslands tók hafa nýst nokkuð í þeirri
vinnu og lengi var ekki öðrum gögnum til að
dreifa. Í sumum tilfellum var þó samvinna
við aðra aðila um flug til að taka loftmyndir
af afmörkuðum svæðum, svo sem við Þorláks
höfn og Skaftá.
Skömmu fyrir nýliðin aldamót byrjuðu
einkaaðilar að taka litloftmyndir af landinu,
hnitsetja þær og koma þeim á stafrænt form.
Það bauð upp á margvíslega notkunarmögu
leika myndanna, til kynningar, skoðunarferða,
kortlagningar og sérstaklega til mælinga en
hnitsett gögn bjóða upp á mjög einfaldar og
fljótlegar aðferðir til allra stærðar- og lengd
armælinga auk þess sem þau bjóða upp á mikla
möguleika við að skrá niður allar uppgræðslu
aðgerðir. Þess vegna samdi Landgræðslan við
Loftmyndir ehf. skömmu eftir aldamótin um
kaup á gögnum af stærstum hluta láglendis
Íslands. Samhliða því var byggður upp gagna
grunnur hjá stofnuninni sem auðveldaði
starfsmönnum út um allt land að hafa aðgang
að landupplýsingum, að meðtöldum öllum
þeim loftmynda- og gervitunglagögnum sem
stofnunin hefur undir höndum. Þessi gögn,
ásamt öðrum landupplýsingagögnum, hafa
nýst frábærlega vel til að kynna og skrá upp
græðsluaðgerðir stofnunarinnar og samstarfs
aðila hennar. Hægt er að skoða loftmyndir af
landgræðslusvæðunum og fá á augabragði
upplýsingar um allt sem búið er að gera á
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Landgræðsla ríkisins
vann að rannsóknum með
bindiefni við Hálslón árið
2006.

Guðmundur Halldórsson
og Magnús Þór Einarsson
við rannsóknastörf.

hverju svæði mörg ár aftur í tímann. Einnig
nýtast loftmyndirnar mjög vel við að kort
leggja svæði og til skoðunar og ráðgjafar vegna
landnýtingar á einstökum bújörðum og beit
arsvæðum.22
Tækninni fleygir ört fram og á síðustu
árum hefur Landgræðsla ríkisins ásamt fjöl
mörgum öðrum aðilum staðið að kaupum á
nýrri gerð gervitunglagagna, SPOT, sem eru
mun nákvæmari en Landsat-gögnin en byggja
á svipaðri tækni, raster-gögnum, sem eru tekin
upp á mismunandi litabönd. Þótt þau nái ekki
nákvæmni loftmynda bjóða þau upp á marg
háttaða nýtingu til greiningar með stafrænni
tækni. Stefnt er að því að Landgræðslan eigi
SPOT-gögn af öllu landinu árið 2007.
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Landgræðsla ríkisins hefur
unnið að heftingu sand
foks í Sauðlauksdal.

Ávinningur af hundrað ára baráttu

Ein öld er liðin síðan Íslendingar sneru vörn

í sókn og byrjuðu með markvissum hætti að
sinna landgræðslu. Gróður hafði þá minnkað
um helming frá landnámi; hann hafði með
öðrum orðum eyðst af um þremur milljónum
hektara. Ef miðað er við að algeng stærð á
bújörð sé um 300 hektarar samsvarar þessi
skerðing gróðurhulunnar eyðingu um 10 þús
und jarða. Á sama tíma höfðu um 96% af þeim
birkiskógum sem hér voru við landnám eyðst.
Lélegar beitarplöntur voru áberandi en það
var afleiðing óhóflegs beitarálags í aldanna
rás. Gróðurfari landsins var stórlega raskað
og ásýnd þess var í litlu samræmi við það sem
hún hefði getað verið ef þjóðin hefði gengið
betur um það. Ástandið var grafalvarlegt því
áhrif landgæða á land og þjóð koma víða fram.
Hnignun gróðurs og jarðvegs leiðir til þess
að frjósemi lands minnkar, líffræðilegur fjöl
breytileiki skerðist og rennsli í ám og lækjum
breytist. Einnig minnkar skjól við yfirborð
jarðar og þá eykst vindur og skafrenningur.
Hagræn áhrif eru mikil og birtast í mörgum
myndum. Áhrifin eru meðal annars mikil á
landbúnaðinn því frjósemi lands er undirstaða
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hagkvæmrar búvöruframleiðslu. Landgræðsla
og vistvænn landbúnaður eiga ótvírætt sam
leið.
Lög um skógrækt og varnir gegn upp
blæstri lands voru sett árið 1907. Á þeim, og
síðari lögum, byggði Sandgræðsla Íslands starf
semi sína en árið 1965 var nafninu breytt
í Landgræðsla ríkisins. Hún er elsta land
græðslustofnun heimsins og starfsfólk hennar
hefur unnið þrekvirki við að stöðva hraðfara
jarðvegsrof, forða þúsundum ferkílómetra frá
því að breytast í auðn og síðast en ekki síst við
að græða upp örfoka land. Það kann ef til vill
að koma mörgum á óvart að íslenska þjóðin
hefur aðeins varið því sem næst 14 milljörðum
króna til landgræðslu í heila öld og er þá miðað
Myndrit 6 Ársmeðaltalsframlög til landgræðslu
eftir áratugum í eina öld
600
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Heimild: Tölurnar eru reiknaðar eftir myndritum 1–5 í fyrri köflum.
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við verðgildi peninga á árinu 2006. Ársmeðal
talsframlög hvers áratugar á þessu tímabili eru
sýnd á myndriti 6.
Ef borin eru saman framlög ríkisins til
landgræðslu frá einum áratug til annars kemur
í ljós að miðað við framlögin síðustu áratug
ina var óverulegum upphæðum varið í þennan
málaflokk á fyrri hluta tuttugustu aldar og í því
ljósi má merkilegt heita hve miklu frumherj
arnir fengu þá áorkað í uppgræðslu. Framlögin
voru svo lág að þau koma vart fram á mynd
ritinu fyrstu tvo áratugina. Þau námu árlega
undir einni milljón króna að núvirði fyrstu
fjögur árin, um og yfir einni milljón á árunum
1911–1920 og um tveimur milljónum króna á
árunum 1921–1930. Smám saman hækkuðu
framlögin, þau voru tæplega þrjár milljónir
króna á ári á fjórða áratugnum og 12 millj
ónir á þeim fimmta. Ef þessar tölur eru lagðar
saman kemur í ljós að Sandgræðsla Íslands
fékk aðeins um 200 milljónir króna til fram
kvæmda allan fyrri hluta aldarinnar sem leið.
Áhugi á trjárækt og gróðurvernd fór
vaxandi eftir miðja öldina. Þess sáust meðal
annars merki í framlögum til landgræðslu
sem hækkuðu á sjötta áratugnum í rúmar
30 milljónir króna á ári að meðaltali og í 72
milljónir á þeim sjöunda. Á sama tíma áttu
sér stað miklar framfarir í þjóðfélaginu sem
meðal annars einkenndust af mikilli iðnvæð
ingu, virkjanaframkvæmdum, þurrkun lands
og ýmsum nýjum atvinnugreinum. Sumar
þessar framkvæmdir kröfðust fórna og höfðu
í för með sér óheppilega umgengni við nátt
úru landsins. Þeim fjölgaði því smám saman
sem vildu að meira tillit yrði tekið til hennar
þegar stórframkvæmdir væru ráðgerðar og
skipulagðar. Margir tóku til máls á opinberum
vettvangi en líklega hafði grein Halldórs Lax
ness í Morgunblaðinu í lok desember 1970
einna mest áhrif og var undanfari þess mikla
umhverfis- og náttúruverndaráhuga sem ein
kennt hefur íslensku þjóðarsálina á síðustu
árum og jafnvel áratugum.1 Greinin náði yfir
heila opnu blaðsins og yfirskriftin var „Hern
aðurinn gegn landinu“. Þar ræddi Halldór um
slæma umgengni forfeðra okkar gagnvart nátt
úrunni og þá gríðarlegu hnignun lands sem
átti sér stað í 1100 ára sögu þjóðarinnar. Hann

Bændur eru farnir að nota
tætara til að blása heyi í
rofabörð. Þessi aðferð við
uppgræðslu hefur gefið
góða raun.

gagnrýndi skurðgröft bænda sem gerður var
í þeim tilgangi að þurrka land og taldi hann
skaða lífríkið. Loks átaldi Halldór ógætilegar
virkjanaframkvæmdir og óhefta iðnvæðingu.
Vakningarræða Nóbelskáldsins og skrif
margra fleiri manna stuðluðu að aukinni
umhverfisvitund þjóðarinnar og höfðu sitt
að segja til að ýta rækilega við ráðamönnum
hennar sem árið 1974 ákváðu að stórauka

Fræja aflað af akri í
Gunnarsholti árið 1993.

215

Á mótum þess liðna og líðandi stundar

Þorlákshöfn er einn þeirra
staða sem Landgræðsla
ríkisins hefur gert byggi
legan.
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framlög til landgræðslu með þeirri samþykkt
Alþingis sem kölluð hefur verið Þjóðargjöf.
Vel sést á myndriti 6 hve gríðarstórt skref var
þá stígið en meðaltalsframlög til Landgræðslu
ríkisins voru um 300 milljónir króna á áttunda
áratugnum. Enginn vafi leikur á því að Þjóðar
gjöfin og landgræðsluátakið sem henni fylgdi
næstu 16 árin skiptu sköpum fyrir stöðvun
gróðureyðingar af mannavöldum. Framlögin
minnkuðu töluvert á níunda áratugnum en
hafa hækkað síðustu tvo áratugina og undan
farin fimm ár hafa þau verið um eða yfir 500
milljónir króna á ári.
Fjármunirnir sem runnið hafa til Land
græðslunnar hafa verið notaðir til að friða erf
iðustu foksvæðin fyrir búfjárbeit víða um land
og til að rækta landið innan landgræðslugirð
inganna. Þá hafa þeir einnig verið notaðir til
að dreifa áburði og fræi í sveitum landsins og
á heiðar og afrétti til að draga úr beitarálagi á
uppblásturssvæðum. Árangurinn kom fljótt í

ljós, fyrr en varði var mörgum landsvæðum og
byggðarlögum bjargað frá eyðingu. Nefna má
Landsveit, Rangárvelli, Landeyjar, Kirkjubæjar
klaustur, Vík í Mýrdal, Eyrarbakka, Þorláks
höfn og Kópasker.
Starfsaðferðir við landgræðslu hafa breyst
smám saman og stofnunin sjálf, Landgræðsla
ríkisins, hefur breyst mikið með árunum.
Mest urðu umskiptin á tíunda áratugnum
þegar bændum og öðrum einstaklingum
voru falin landgræðslustörfin á hinum ýmsu
stöðum í auknum mæli en rannsóknir Land
græðslunnar stórauknar, auk þess sem starfs
menn hennar sáu áfram um umfangsmestu
uppgræðslusvæðin og margháttaða ráðgjöf
til allra þeirra fjölmörgu sem leggja hönd á
plóg við endurheimt landsins gæða og gróð
urvernd. Hefur rannsóknastarfið sem Land
græðslan hefur sinnt á öllum sviðum jarðvegsog gróðurverndar, ýmist ein eða með öðrum,
gert landgræðslustarfið miklu markvissara og

Jákvæð ímynd

árangursríkara. Nýjar og öflugar landgræðsluplöntur hafa komið fram, nýjar aðferðir við
landgræðslu hafa verið innleiddar og rannsóknir síðustu ára hafa skilað aukinni þekkingu á notkun birkis og víðis til landgræðslu.
Eftir hundrað ára baráttu er þjóðin nú miklu
betur á vegi stödd til að glíma við hin óblíðu
náttúruöfl á Íslandi og meðvitaðri um nauðsyn
þess að umgangast náttúruna mildilega.
Á einni öld hefur Landgræðsla ríkisins
tekið til friðunar og uppgræðslu samkvæmt
gildandi lögum á hverjum tíma um 170 landgræðslusvæði víðs vegar um Ísland. Samanlögð
stærð þeirra er rúmlega 3% af flatarmáli þess.
Liðlega 100 svæðum hefur verið skilað aftur
fullgrónum eða því sem næst til eigenda. Mörg
landgræðslusvæði eru þess eðlis að þau verða
seint eða aldrei nýtingarhæf og þurfa stöðuga
umönnun. Dæmi um slík svæði eru sumar
sendnar sjávarstrendur landsins þar sem stöðugt bætist við sandur upp úr fjörunni, eins og
víða með suðurströndinni og við flóa á Austurog Norðausturlandi þar sem jökulár renna til
sjávar.2 Þetta er vissulega glæsilegur árangur
því hafa verður í huga að ekki eru tekin svæði
til uppgræðslu nema brýna nauðsyn beri til og
þau erfiðustu, mestu sandfoksvæðin, hafa forgang hverju sinni. Þetta er til vitnis um að til
einhvers hefur verið stritað öll þessi ár.

Jákvæð ímynd

F

yrstu sandgræðslumennirnir sem byrjuðu
að sá í sanda og uppblásna jörð í byrjun síðustu aldar máttu þola skilningsleysi og jafnvel
háðsglósur fólks sem hafði litla eða enga trú
á starfi þeirra. Íslendingar voru orðnir vanir
sandblæstri og gróðurskemmdum og töldu
almennt að mannlegur máttur gæti haft lítil
áhrif á gang náttúrunnar. Þessi viðhorf breyttust smám saman með aukinni menntun þjóðarinnar og einnig eftir því sem árangur starfs
sáðmannanna kom í ljós. Svo fór að almenningur sannfærðist um nauðsyn landgræðslu,
gróðurverndar og hóflegrar nýtingar náttúr
unnar.
Starfsmenn Landgræðslu ríkisins hafa
lengi talið sig finna fyrir velvild þjóðarinnar

í sinn garð. Fjölmargir einstaklingar hafa
boðið fram starfskrafta sína í sjálfboðavinnu
og fyrirtæki hafa lagt fram fé til landgræðslu
sem hefur haft mikið að segja. Í mörg horn er
að líta og framlögin frá ríkinu hafa einfaldlega
ekki dugað. Til að sannreyna með ótvíræðum
hætti velvild þjóðarinnar og jákvæða ímynd
Landgræðslunnar hefur stofnunin nokkrum
sinnum fengið óvilhalla aðila til að kanna þessi
mál á vísindalegan hátt.

Kerlingarfjöll. Þurfum við
að nýta þennan gróður til
beitar?

Myndrit 7
Hvert er við viðhorf þitt til Landgræðslunnar?

Hvorki né
93,4%

Heimild: Skjs. Landgr. Gallupkönnun 2004.
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Gunnarsholt á Rangár
völlum, höfuðstöðvar
Landgræðslu ríkisins frá
árinu 1928. Ólíkt er að
litast þar um í dag og fyrir
mannsaldri. Þá var hér
svartur sandur eins og sést
á innfelldu myndinni frá
árinu 1944.
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Í maí 2004 kannaði Capacent Gallup við
horf fólks til Landgræðslunnar og þess starfs
sem stofnunin hefur unnið á liðnum árum og
áratugum. Fyrst voru þátttakendur í úrtakinu
spurðir um viðhorf þeirra til Landgræðslunnar.
Langflestir voru jákvæðir, 93,4%, aðeins 1,0%
voru neikvæðir en 5,6% höfðu enga sérstaka
skoðun.3
Næst voru þátttakendur spurðir hvort
landgræðslustarfið skilaði miklum eða litlum
árangri. Aftur voru langflestir jákvæðir, 76,1%
töldu það skila miklum árangri, 15,2% töldu
árangurinn í meðallagi en 8,6% töldu árang
urinn lítinn.
Enn voru svörin uppörvandi þegar spurt
var hvort starfsemi Landgræðslunnar væri hag
kvæm eða óhagkvæm fyrir þjóðina. Þeir sem
töldu hana hagkvæma voru 91,5% þátttakenda
en 5,1% töldu hana óhagkvæma. Hins vegar
kom í ljós að meiri hluti úrtaksins taldi sig ekki
þekkja nógu vel til starfsemi stofnunarinnar.

Loks kom fram að 75,5% töldu Landgræðslu
ríkisins þjóna þjóðinni allri, aðrir höfðu ekki
skoðun eða töldu hana þjóna hagsmunum ein
hverra sérhagsmunahópa.4
Einnig er áhugavert að skoða niðurstöður
skoðanakönnunar meðal þjóðarinnar um
auðnir eða eyðimerkur á Íslandi sem gerð var í
september 2006. Eyðimörk var skilgreind sem
land með mjög litlum eða engum gróðri og
síðan var spurt hvort eyðimerkur sé að finna
Myndrit 8
kvæm?

Er starfsemin hagkvæm eða óhag-

Hagkvæm
Hvorki né
91,50%

Óhagkvæm

Heimild: Skjs. Landgr. Gallupkönnun 2004.
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á Íslandi. Því svöruðu 88,4% játandi en 11,6%
neitandi. Þá var spurt um það hvað ætti að
gera við auðnirnar, annars vegar á láglendi og
hins vegar á hálendinu. Í ljós kom að 48,2%
vildu græða upp auðnir á láglendi, 38,9% vildu
græða þær og planta í þær jafnframt skógi en
12,9% vildu láta þær eiga sig. Íslendingar virð
ast hafa aðrar hugmyndir um hálendið því
flestir, 49,4%, vildu láta það í friði, 37,5% vildu
græða það og 13,1% vildu græða það og planta
skógi. Loks var kannað hversu hlynnt fólk er
því að almannafé sé notað til að græða upp
eyðimerkur landsins. Meiri hlutinn, 77,9%,
kvaðst hlynntur því, 10,2% höfðu ekki fastmót
aða afstöðu en 11,9% voru því andvíg.5

Margt nýtt er á döfinni

Íslendingar eiga elstu landgræðslustofnun í

heimi og búa yfir mikilli reynslu og þekkingu á
jarðvegseyðingu, gróðurvernd og uppgræðslu.
Tölur um jarðvegseyðingu í heiminum eru
ógnvekjandi og má nefna sem dæmi að árið
2007 hafði hver jarðarbúi um 30% minni jarð
veg til umráða en árið 1980. Jarðvegsrof nemur
um þremur tonnum á ári á hvert mannsbarn
og viðbúið er að mörg hundruð milljónir
manna þurfi að yfirgefa heimili sín á næstu
árum vegna þess að land þeirra er að breytast
í eyðimörk. Fæðuskortur eykst því og sífellt
fleiri eiga í erfiðleikum með að fá vatn. Við
þessu verður að bregðast. Það þarf að koma í
veg fyrir þessa hnignun lands og næstu 40 árin
þarf að þrefalda matvælaframleiðslu heims
ins. Við Íslendingar getum miðlað öðrum af
reynslu okkar á sama tíma og við stóraukum
landgræðslu og landbætur í okkar fagra og
gjöfula landi.
Haustið 2006 var í fyrsta sinn boðið upp á
nám í landgræðslu hér á landi. Það fer fram við
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri og
Ása L. Aradóttir var fulltrúi Landgræðslu rík
isins við að móta og skipuleggja námið sem er
hluti af námsbraut í skógfræði og landgræðslu.
Hún er jafnframt fyrsti prófessor okkar í grein
inni. Það undirstrikar hvað Íslendingar standa
framarlega í þessum fræðum að aðeins örfá
ár eru síðan fyrstu háskólarnir í heiminum, í

Bandaríkjunum, Bretlandi og Eyjaálfu, fóru
að bjóða upp á slíkt nám. Hingað til hefur
fólk menntað sig á ýmsum sviðum til starfa
við landgræðslu, svo sem á sviði landnýtingar,
jarðvegsfræði, vistfræði og öðrum greinum líf
fræði og landbúnaðar. Hið nýja nám er þriggja
ára háskólanám þar sem lögð er áhersla á að
nemendur fái góðan grunn í náttúrufræðum
auk sérhæfingar í landgræðslu og undirstöðu
greinum hennar.6 Landgræðsla er vaxandi úti
um allan heim vegna örrar hnignunar landkosta
og vegna langrar sögu landgræðslu hérlendis
höfum við alþjóðlegt vægi sem Landgræðsla
ríkisins og Landbúnaðarháskóli Íslands hyggj
ast nýta sér við að marka sér sérstöðu meðal
háskóla og vísindastofnana í heiminum.

Eyrarbakki er einn þeirra
staða sem Landgræðslan
forðaði frá sandágangi.

Hinn 8. júlí 2007 var
afhjúpaður minnisvarði
á Reykjum á Skeiðum í
tilefni þess að þá var liðin
ein öld frá því að sand
græðsla hófst hér á landi á
vegum ríkisins.
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Kort sem sýnir Heklu
skógasvæðið.
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Á sama tíma og þessi nýja námsgrein er að
festa sig í sessi hefur komið til tals að stofna
hér á landi alþjóðlegan landgræðsluháskóla og
í apríl 2007 kom til landsins nefnd á vegum
Háskóla Sameinuðu þjóðanna, UNU, til að
leggja mat á það mál. Er reiknað með að skól
inn verði rekinn sem deild innan UNU með
sama hætti og Jarðhitaskóli og Sjávarútvegs
skóli UNU hér á landi sem íslensk stjórnvöld
kosta. Hann er fyrst og fremst hugsaður fyrir
háskólafólk frá þróunarlöndunum og yrði
hluti af framlagi Íslendinga til þróunarað
stoðar. Fyrstu fimm nemendurnir dvöldu hér
frá ágúst til október 2007. Jafnframt þessum
áformum hefur þeirri hugmynd verið hreyft

að í Gunnarsholti á Rangárvöllum verði sett á
fót alþjóðleg rannsóknamiðstöð á sviði land
verndar og landgræðslu.7 Hvort af þessum
áformum verður kemur fljótlega í ljós.
Reynslan hefur sýnt að skóglaust land
þolir öskugos illa en birkiskógar hemja öskuna
og hún hverfur í skógarbotninn með tím
anum. Til að nýta þessa eiginleika birkisins
hafa Landgræðslan, Skógrækt ríkisins og fleiri
aðilar nýlega farið af stað með landgræðslu
skógrækt í nágrenni Heklu sem nefnd hefur
verið Hekluskógar. Kalla má þetta verkefni
náttúrlegan varnargarð gegn náttúruham
förum en með landbótum á svæðinu er jafn
framt verið að bæta landgæði, binda kolefni,
stuðla að bættum vatnsbúskap og auka verð
mæti landsins. Vorið 2007 voru gerðir samn
ingar við ríkið sem tryggja fjármuni næstu tíu
árin til Hekluskóga.8
Of mikið magn kolefnis í andrúmslofti í
formi koltvísýrings frá bruna lífrænna efna, til
dæmis olíu og kola, er ein helsta orsök lofts
lagsbreytinga af mannavöldum. Þessi sama
frumeind er hins vegar í formi lífræns efnis
undirstaða landkosta og þar með fæðuöflunar
fyrir jarðarbúa. Ljóstillífun gróðurs breytir kol
tvísýringnum í lífræn efni sem safnast saman
bæði ofan jarðar og neðan. Skógrækt og land
græðsla bæta því landkosti og vernda loftslag á
jörðinni.9 Um kolefnisbindinguna hefur mikið
verið rætt því Íslendingar hafa með henni séð
leið til þess að uppfylla hluta samninga sem
þeir hafa gert á alþjóðlegum vettvangi um
bann við losun mengandi efna út í andrúms
loftið umfram ákveðið magn. Stórfelld upp
græðsla lands með skógrækt er því áformuð í
framtíðinni sem mótvægi við útblástur bíla og
mengandi áhrif stóriðjufyrirtækja.
Samhengi er líka milli uppgræðslu og
vatnsmiðlunar og kolefnisbinding í gróðri
hefur því jákvæð áhrif á vatnsbúskap þjóða.
Gróðurþekjan virkar eins og svampur, geymir
rakann og miðlar honum hægt frá sér, vatns
rennsli verður jafnara og síður er hætta á
flóðum þar sem gróður er með eðlilegum hætti.
Ferskvatnsauðlind Íslendinga er sú mesta sem
um getur í veröldinni, um 670 þúsund rúm
metrar á mann á ári. Til samanburðar er hún
innan við 6 þúsund rúmmetra á Fílabeins
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Landgræðsla ríkisins
minntist aldarafmælis
landgræðslu á Íslandi með
alþjóðlegu samráðsþingi á
Selfossi í ágústlok 2007.

ströndinni og innan við eitt þúsund rúmmetra
í Djíbútí. Þessi mikli munur minnir okkur á
að vatnsskortur er víða vandamál í heiminum
og eyðimerkurmyndun ógnar allt að þriðjungi
mannkyns. Á hverju ári eyðist gróður af um 12
milljónum hektara sem samsvarar flatarmáli
Íslands og tugir milljóna manna eru það sem
kalla má umhverfisflóttamenn. Í tilefni aldar
afmælis landgræðslu á Íslandi boðaði Land
græðsla ríkisins til alþjóðlegs samráðsþings á
Selfossi í lok ágúst til að ræða þessi vandamál
sem eru öllum jarðarbúum sameiginleg og til
að reyna að finna á þeim lausnir.10 Þar flutti
forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, aðal
ræðuna á lokadegi þingsins. Á margan annan
hátt hefur hann sýnt landgræðslu og náttúru
vernd velvilja og skilning í ræðum og ritum.
Hann hefur verið skorinorður og afdráttarlaus
í umfjöllun sinni um ástand landsins og fjallað
um þá þögn sem ríkt hefur um niðurstöður
rannsókna á dapurlegu ástandi landsins.
Ólafur hefur stuðlað að umfjöllun um land
græðslumál meðal annars með því að bjóða
heim virtustu vísindamönnum heimsins í fyr
irlestraröð forsetaembættisins. Víða erlendis
hefur hann fjallað um framlag Íslands á sviði
alþjóðlegra rannsókna og hvernig Íslendingar
gætu með samvinnu við fremstu háskóla og
rannsóknastofnanir í veröldinni vísað veginn

að nýjum lausnum í baráttunni gegn lofts
lagsbreytingum og gróðureyðingu með upp
græðslu rústaðra vistkerfa. Hann hefur einnig
fjallað á ýtarlegan hátt um frumkvæði Íslend
inga í nýtingu hreinnar orku, þátttöku lands
ins í alþjóðlegu vetnisverkefni og tilraunum til
að eyða koltvísýringi úr andrúmsloftinu með
því að dæla honum djúpt niður í iður jarðar
þar sem vonir standa til að hann bindist í föstu
formi. Forsetinn hefur ennfremur fjallað um
málefni gróðurástands Íslands víða um heim
og í virtustu háskólum heimsins í fyrirlestrum
og viðtölum við þjóðhöfðingja og framámenn
um heim allan.
Það væri verðug afmælisgjöf ef samráðs
þingsins á Selfossi yrði minnst í framtíðinni
fyrir að hafa markað tímamót í baráttunni
gegn jarðvegseyðingu; fagur minnisvarði sáð
manna sandanna á Íslandi.
Þótt lög um landgræðslu frá árinu 1965
hafi um margt verið gagnmerk og markað
tímamót er flestum ljóst að þau eru fyrir löngu
orðin úrelt. Þau hafa t.d. reynst haldlaus þegar
neyðarástand hefur skapast vegna ofbeitar á
jörðum og einnig má segja að starfsemi Land
græðslu ríkisins sé í dag í litlu samræmi við
þau. Í september 1998 skipaði þáverandi land
búnaðarráðherra, Guðni Ágústsson, nefnd til
að vinna stefnumið í landgræðslu undir for
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Forseti Íslands, herra
Ólafur Ragnar Grímsson,
ávarpar ráðstefnugesti á
Selfossráðstefnunni.

ystu Sigurðar Guðmundssonar. Hún skilaði
skýrslu sem hét „Í sátt við landið.“ Á grund
velli hennar var unnið frumvarp til nýrra laga
um landgræðslu í landbúnaðarráðuneytinu og
var það lagt fram á Alþingi árið 2002. Tölu
verðar umræður urðu um frumvarpið en það
hlaut ekki afgreiðslu og var ekki endurflutt.
Fyrirlesarar sátu fyrir
svörum að loknum
erindum.
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Af og til hafa komið upp umræður um að
sameina Landgræðslu ríkisins og Skógrækt rík
isins í eina stofnun líkt og var í byrjun tuttugustu
aldar. Um það urðu til dæmis nokkrar umræður
um miðja síðustu öld. Á tíunda áratugnum var
allmikil umræða í gangi og hlutaðeigandi ráð
herrar könnuðu hvort ástæða væri til samein
ingar. Á þeim árum voru stofnuð svokölluð
landshlutabundin skógræktarverkefni sem nú
starfa í öllum landsfjórðungum og veita bændum
styrki til nytjaskógræktar. Í gildi eru lög um
verkefnin og segja má að minnsta kosti sex rík
isstofnanir sinni skógrækt. Guðni Ágústsson,
fyrrverandi landbúnaðarráðherra, lét í ráðherra
tíð sinni skoða hagkvæmni sameiningar og
nefnd var að störfum í ráðuneytinu. Ráðherra
komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri póli
tískur vilji til að sameina allar skógræktarstofn
anirnar og Landgræðsluna og í árslok 2006 féll
hann frá hugmyndum um að sameina Land
græðslu ríkisins og Skógrækt ríkisins.
Ný ríkisstjórn, sem tók við völdum vorið
2007, hefur ákveðið að flytja báðar þessar
stofnanir úr landbúnaðarráðuneyti í umhverf
isráðuneyti en landshlutaskógræktarverkefnin
verði áfram í nýju sjávarútvegs- og landbún
aðarráðuneyti.11
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fagmálastjóri / alþjóðleg samskipti
rannsóknir / alþjóðleg þróun loftslagsmála
umsjm. rannsóknastofu / kolefnisrannsóknir
sviðsstjóri landupplýsingasviðs
vélamaður
umsjónarmaður vélaverkstæðis
lögfræðingur
vélamaður
héraðsfulltrúi, Norðurlandi vestra
sviðsstjóri landverndarsviðs
bifreiðarstjóri
landgræðsluvörður
landupplýsingar / kortlagning
ræstitæknir
uppgræðsluráðgjöf
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vélamaður
landupplýsingakerfi / gagnagrunnar
viðhald fasteigna
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landgræðsluaðferðir og frærannsóknir
umsjónarmaður fasteigna
kerfisstjóri
stöðvarstjóri
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glatast hafa frá landnámi vegna búsetunnar. Landgræðsla ríkisins.
Bls.  56: Gamall sandvarnargarður við Þorlákshöfn. 
Ljósm.: Guðjón Magnússon.
Bls.  57: Dimmuborgir voru friðaðar til landgræðslu
árið 1942. Ljósm.: Grétar Eiríksson.
Bls. 58: Sandvarnargarður við Eyrarbakka sem steyptur
var í sjó fram árið 1936. Ljósm.: Jón Ragnar Björnsson.
Bls. 59: Fólk við landgræðslu vestan Eyrarbakka árið
1935. Ljósm.: Finnbogi Guðmundsson.
Bls. 59: Vík í Mýrdal. Ljósm.: Mats Wibe Lund.
Bls.  60: Málverk Sigurðar K.  Jóhannssonar af dæluhúsinu við Skaftá. Ljósm.: Einar Erlendsson.
Bls. 60: Mikið starf hefur verið unnið við Þorlákshöfn
við að hefta sandfok. Ljósm.: Sigurður Blöndal.
Bls. 61: Hermann Jónasson forsætisráðherra. Af: alth
ingi.is
Bls.  62: Samkvæmt lögum um sandgræðslu 1941
mátti sandgræðslustjóri ráðstafa því sauðfé sem fór
inn fyrir sandgræðslugirðingarnar. Ljósm.: Andrés
Arnalds.
Bls. 63: Gunnarsholt fór í eyði árið 1925 vegna uppblásturs. Ljósm.: Raimund B.
Bls.  64: Landgræðsla stuðlar að fjölbreyttu lífríki. 
Ljósm.: Erling Ólafsson.
Bls. 64: Gunnlaugsskógur. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 65: Sauðnaut voru höfð í Gunnarsholti 1929–1931. 
Landgræðsla ríkisins.

Bls. 65: Gömul uppgræðsla í Bolholti á Rangárvöllum. 
Ljósm.: Ása L. Aradóttir.
Bls.  66: Gunnlaugur Kristmundsson.  Úr: Græðum
Ísland. Landgræðslan 1907–1987, 58.
Bls. 67: Unnið við að styrkja fyrirhleðslur við Markarfljóti hjá Seljalandsmúla sumarið 1939.  Landgræðsla ríkisins.
Bls. 67: Myndrit 1. Vinnsla: bókarhöfundur.
Bls.  68: Kort sem sýnir helstu landgræðslugirðingarnar á starfsárum Gunnlaugs Kristmundssonar á
árunum 1907–1946. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 70 og 71: Páll Sveinsson, Egill Gestsson og Árni
Gestsson á Landmannaafrétti. Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls.  72: Rótarmannagil.  Bláfell í baksýn.  Ljósm.: Jón
Ragnar Björnsson.
Bls. 73: Runólfur Sveinsson. Úr: Græðum Ísland. Landgræðslan 1907–1987, bls. 63.
Bls.  75: Vorið 1947 gerði Runólfur Sveinsson fyrstu
tilraun með túnrækt í sandi og þá var Nallinn notaður. Landgræðsla ríkisins.
Bls.  76: Moldrok var algengt á Hólsfjöllum.  Grímsstaðir við slíkar aðstæður. Ljósm.: Sigurður Blöndal.
Bls. 76: Hólsfjöll voru meðal brýnustu verkefna í tíð
Runólfs Sveinssonar.  Í landgræðslugirðingu á
Hólsfjöllum. Ljósm.: Ása L. Aradóttir.
Bls.  77: Páll Sveinsson og Sigurmundur Guðjónsson
hlaða sandvarnargarð úr grjóti.  Landgræðsla ríkisins.
Bls.  78: Stóraurð í Dyrfjöllum.  Úr: Jarðvegsrof á
Íslandi.
Bls. 79: Á sauðfé heima á slíku landi? Ljósm.: Andrés
Arnalds.
Bls. 79: John Baden Powell Campbell kom hingað til
lands á vegum FAO.  Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls.  80: Hér taka Campbell og Björn Sigurbjörnsson
sýni af melgresi í Þykkvabæ sumarið 1956.  Ljósmynd í eigu Björns Sigurbjörnssonar.
Bls. 81: Brýnt er að friða illa farið land fyrir búfjárbeit. 
Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls.  82: Minnisvarði um Runólf Sveinsson sandgræðslustjóra. Ljósm.: Ottó Eyfjörð.
Bls.  82: Gunnarsholt árið 1947.  Ljósm.: Runólfur
Sveinsson.
Bls. 83: Sandur við bakka Jökulsár á Fjöllum. Ljósm.:
Birkir Fanndal Haraldsson.
Bls. 83: Öræfajökull. Hnappavellir til vinstri. Ljósm.:
Helgi Björnsson.
Bls.  84: Svona rofabörð eru of algeng sjón á Íslandi. 
Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 85: Þótt vikur og aska þeki oft land í Heklugosum
nær birkiskógurinn sér jafnharðan aftur.  Hraunteigur. Ljósm.: Mats Wibe Lund.
Bls.  86: Gróður að ná sér á strik við Þorlákshöfn. 
Landgræðsla ríkisins.
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Bls. 86: Djúphólar á Biskupstungnaafrétti. Ljósm.:
Ásgeir Jónsson.
Bls. 87: Á Haukadalsheiði í Árnessýslu. Landgræðsla
ríkisins.
Bls. 89: Fyrsta landgræðsluflugvélin, TF-KAJ, hlaðin
árið 1958 á sandinum norður af Ásbyrgi. Ljósm.:
Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 90: Landgræðsluflug hafði mikla þýðingu fyrir
landgræðslustarfið. Ljósm.: Pétur P. Johnson.
Bls. 90: Jarðvegsrof á Reykjanesskaga. Myndin er
tekin vestan Kálfadala, suðaustan við Kleifarvatn.
Ljósm.: Pétur Sigurðsson.
Bls. 91: Runólfur Sveinsson flutti í Gunnarsholt árið
1947 og gerði höfuðstöðvar Sandgræðslunnar að
stórbýli. Ljósm.: Gunnar Rúnar.
Bls. 91: Runólfur Sveinsson kom upp stórbúi í Gunnarsholti með á þriðja hundrað holdanautgripum.
Ljósm.: Jónas Jónsson.
Bls. 91: Óárennilegur tuddi í Gunnarsholti. Ljósm.:
Raimund B.
Bls. 92: Páll Sveinsson. Úr: Græðum Ísland. Landgræðslan 1907–1987, 73.
Bls. 93: Gunnlaugsskógur vestan Gunnarsholts á
Rangárvöllum. Ljósm.: Borgþór Magnússon.
Bls. 93: Þörf er fyrir sáðmenn sandanna á þessum
stað. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 94: Melgresisbrúskur í Hvannalindum Ljósm.:
Eyþór Einarsson.
Bls. 95: Myndrit 2. Vinnsla: bókarhöfundur.
Bls. 96: Friðun á Leiðvelli í Meðallandi árið 1956.
Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 98 og 99: Kornskurður á Geitasandi. Ljósm.: Björn
Sigurbjörnsson.
Bls. 100: Gróður var enn ekki búinn að ná sér á strik
víða sunnan Gunnarsholts árið 1956. Ljósm.: Björn
Sigurbjörnsson.
Bls. 100: Deilur um skatt á búfé komu í veg fyrir að
frumvarp til laga um landgræðslu yrði lagt fram á
Alþingi árið 1958. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 101: Víða sáu nefndarmenn uppblástur eins og
hér sést í nágrenni Villingafjalls í Skútustaðahreppi.
Ljósm.: Jón Ragnar Björnsson.
Bls. 101: Björn Kristjánsson fyrrverandi alþingismaður. Af: althingi.is
Bls. 101: Björn Fr. Björnsson alþingismaður. Af: alth
ingi.is
Bls. 102: Gísli Guðmundsson alþingismaður. Af: alth
ingi.is
Bls. 102: Arnór Sigurjónsson vildi að Sandgræðsla
Íslands yrði nefnd Landgræðsla Íslands. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 102: Ingólfur Jónsson landbúnaðarráðherra. Af:
althingi.is
Bls. 103: Jónas Jónsson. Af: althingi.is
Bls. 103: Hákon Bjarnason skógræktarstjóri. Úr: Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar, 66.
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Bls. 103: Friðsæld og fegurð en gróður er ekki í samræmi við loftslag og legu landsins. Úr: Jarðvegsrof
á Íslandi.
Bls. 104: Háls í Kjós árið 1956. Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 106 og 107: Uppgræðsla á Sólheimasandi. Ljósm.:
Mats Wibe Lund.
Bls. 108: Reynisdrangar. Erfitt hefur reynst að græða
sandana á suðurströnd landsins. Ljósmynd: Þórir
N. Kjartansson.
Bls. 109: Fjárbeit á Skógasandi í eins árs sáningu árið
1956. Ljósmynd: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 110: Árið 1970 hófst uppgræðsla á víðáttumiklum
melum norðan Sandár á afrétti Biskupstungnamanna. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 110: Í Hekluhraunum. Hekla er fyrir miðri mynd,
Bjólfell til vinstri og Selsundsfjall til hægri. Ljósm.:
Sveinn Runólfsson.
Bls. 111: Ingvi Þorsteinsson. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 112: Melgresi þolir illa beit. Á Mýrdalssandi árið
1968. Ljósm.: Ólafur Arnalds.
Bls. 112: Uppblástur við Grímsstaði á Fjöllum. Ljósm.:
Stefán H. Sigfússon.
Bls. 113: Alvarlegur uppblástur á Austurafrétti Mývetn
inga. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 113: Sandgræðsla Íslands studdi Austur-Eyfellinga
við að rækta hluta Skógasands til nytja. Ljósm.:
Mats Wibe Lund.
Bls. 114: Haglendi að vori til. Ljósm.: Borgþór Magnússon.
Bls. 115: TF-TUN sem keypt var árið 1967 var af gerðinni Piper Pawnee. Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 115: Við afhendingu Douglas DC-3 landgræðsluflugvélarinnar 12. maí 1973. Ljósm.: Stefán H.
Sigfússon.
Bls. 115: Landgræðsluflugvélin Páll Sveinsson var tekin
í notkun árið 1973. Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 115: Flugvélar Landgræðslunnar á flugbrautinni
hjá Gunnarsholti. Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 115: Með Páli Sveinssyni hefur þúsundum hektara
af örfoka landi verið breytt í gróðurlendi. Ljósm.:
RAX.
Bls. 116: Stefán H. Sigfússon. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 117: Undir Eyjafjöllum á sjötta áratugnum. Ljósm.:
Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 118: Séð heim að Kirkjubæjarklaustri árið 1956.
Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 119: Unnið við að rækta Stjórnarsand. Ljósm.:
Sveinn Runólfsson.
Bls. 119: Skriðjökull mótar landið. Ljósm.: Ólafur
Arnalds.
Bls. 120: Erlendur Árnason og Sigurður Ásgeirsson á
Landeyjasandi árið 1972 með tilraunavél. Ljósm.:
Sveinn Runólfsson.
Bls. 120: Sigurður Greipsson, Páll Sveinsson og fleiri
vildu græða Skerslin á sjöunda áratugnum. Ljósm.:
Sveinn Runólfsson.

Skrár

Bls. 121: Friðun lands ber oftast góðan árangur. Land
græðsla ríkisins.
Bls. 121: Sjálfboðaliðar við uppgræðslustörf á Reykja
nesi. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 122: Nemendur Vinnuskóla Fljótdalshéraðs að
störfum á Héraðssandi. Ljósm.: Jón Ragnar Björns
son.
Bls. 122: Sunnan Dimmuborga. Ljósm.: Andrés Arn
alds.
Bls. 123: Eysteinn Jónsson. Af: althingi.is
Bls. 123: Landgræðsluskógur í Bolholti á Rangár
völlum. Ljósm.: Jón Ragnar Björnsson.
Bls. 124: Hátíðarfundur Alþingis á Þingvöllum árið
1974 samþykkir Þjóðargjöf. Ljósm.: Kristján
Magnússon.
Bls. 125: Myndrit 3. Vinnsla: bókarhöfundur.
Bls. 126 og 127: Á Emstrum. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 128: Unnið var að landgræðslu í Borgarfirði sam
kvæmt Landgræðsluáætlun I. Landgræðsla rík
isins.
Bls. 129: Horft yfir Eyvindarstaðaheiði árið 1986.
Ljósm.: Jón Karl Snorrason.
Bls. 129: Lengi var unnið við að græða Stjórnarsand
hjá Kirkjubæjarklaustri upp áður en sigur vannst.
Landgræðsla ríkisins.
Bls. 130: Uppblástursgeiri með ljósum Hekluvikri
við Selsund í Rangárvallasýslu. Ljósm.: Jón Karl
Snorrason.
Bls. 131: Gervitunglamynd sem sýnir jarðvegsfok frá
Suðurlandi árið 2002. Ljósm.: Heimasíða NASA.
http://eartobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/
natural_hazards_v2.php3?img_id=1616. Sótt 5.11.
2007.
Bls. 132: Byrjað var að vinna að uppgræðslu Skógeyj
arsvæðisins í Hornafirði árið 1978. Ljósm.: Þrúð
mar Sigurðsson.
Bls. 132: Horft til norðurs yfir uppgræðslusvæðið.
Fyrir miðri mynd er Hoffellsfjall og Hoffellsdalur
gengur inn af því. Ljósm.: Jón Karl Snorrason.
Bls. 132: Hádegissker átti í vök að verjast fyrir upp
blæstri og var til vitnis um hvernig Skógeyj
arsvæðið leit út áður fyrr. Ljósm.: Guðmundur Ó.
Friðleifsson.
Bls. 132: Landið grær upp í skjóli varnargarðanna.
Ljósm.: Jón Karl Snorrason.
Bls. 134: Uppgræðsla við Hjörleifshöfða. Ljósm.: Þórir
N. Kjartansson.
Bls. 134: Eitt af stærstu verkefnum Landgræðslunnar á
árunum 1987–1991 var á Haukadalsheiði. Ljósm.:
Pétur Magnússon.
Bls. 135: Sigþrúður Jónsdóttir kannar fræakur. Ljósm.:
Magnús H. Jóhannsson.
Bls. 135: Heybaggar koma oft að góðum notum við
landgræðslu. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 135: Myndrit 4. Vinnsla: bókarhöfundur.
Bls. 136: Friðuð landgræðslusvæði árið 1985. Kort:
Landgræðsla ríkisins.

Bls. 137: Árnar fara oft illa með landið. Hér hefur
Þjórsá brotið af Votamýrarlandi á Skeiðum í sept
ember 1985. Ljósm.: Jón Eiríksson.
Bls. 137: Horft yfir Núpsheiði sumarið 1989. Ljósm.:
Oddur Sigurðsson.
Bls. 138: Uppgræðsla með grasfræi og áburði á Auð
kúluheiði árið 1986. Ljósm.: Ása L. Aradóttir.
Bls. 138: Landgræðslan hefur unnið við að græða upp
Eyvindarstaðaheiði á vegum Landsvirkjunar síðan
1981. Ljósm.: Sveinn Runólfsson.
Bls. 139: Sveinn Runólfsson. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 140: Gróðurverndarnefnd Árnessýslu ásamt gróð
urverndarfulltrúa Landgræðslunnar í eftirlitsferð á
Gnúpverjaafrétti. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 141: Landgræðsluflugvélin Páll Sveinsson dreifir
fræi og áburði á Emstrur í Rangárvallasýslu árið
1985. Ljósm.: Jón Karl Snorrason.
Bls. 141: Rannsóknir hafa sýnt að gróður og jarðvegur
er víða viðkvæmur og hættara við eyðingu en í
nálægum löndum. Ljósm.: Hjalti Oddsson.
Bls. 142: Beitartilraun var gerð í Kálfholti með sauðfé
og hross. Ljósm.: Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 142: Beitartilraun var gerð á Eyvindardal. Ljósm.:
Björn Sigurbjörnsson.
Bls. 143: Hross á beit í þungbeittu tilraunahólfi í Sölv
holti. Ljósm.: Borgþór Magnússon.
Bls. 143: Góð samvinna tókst milli Landgræðslunnar
og Vestur-Eyfellinga um friðun Þórsmerkursvæð
isins. Ljósm.: Davíð Pálsson.
Bls. 144: Emstrur, afréttur Hvolhreppinga. Ljósm.:
Andrés Arnalds.
Bls. 145: Lúpína og trjágróður í Öskjuhlíð í Reykjavík.
Ljósm.: Guðjón Magnússon.
Bls. 146: Með áburðargjöf og rafmagnsgirðingum er á
einfaldan og ódýran hátt hægt að nýta landið vel.
Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 147: Sjálfboðaliðar úr Ungmennahreyfingu Rauða
krossins við gróðursetningu í Þórsmörk árið 1988.
Ljósm.: Valdimar Leifsson.
Bls. 148: Samið var um friðun Hólsfjalla árið 1991.
Ljósm.: Bragi Benediktsson.
Bls. 148: Varnargarðar við Markarfljót. Ljósm.: Stefán
H. Sigfússon.
Bls. 149: Fræverkunarstöðin í Gunnarsholti tók til
starfa vorið 1988. Ljósm.: Jón Ragnar Björnsson.
Bls. 149: Melskurður í Vík í Mýrdal árið 1988. Ljósm.:
Sveinn Runólfsson.
Bls. 150: Unnið við að slá fræakur á Skógasandi
haustið 1987. Ljósm.: Andrés Arnalds.
Bls. 150: Egill Jónsson alþingismaður skoðar upp
græðslu í Skógey í Hornafirði. Ljósm.: Sveinn Run
ólfsson.
Bls. 151: Ungt fólk úr Vinnuskóla Mývatnssveitar að
vinna við að stinga niður og sá í rofabörð í Náma
skarði. Ljósm.: Hörður Sigurbjarnarson.
Bls. 152: Egill Jónsson. Af althingi.is
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Bls. 152: Árni Gestsson afhendir Sveini Runólfssyni
bankabók með söfnunarfé. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 153: Frú Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands,
með Sveini Runólfssyni landgræðslustjóra í Skógey
í Hornafirði árið 1989. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 153: Hugað að skjólbelti sem verið var að rækta
á Markarfljótsaurum laust fyrir 1990. Landgræðsla
ríkisins.
Bls. 154: Gróður er oft mjög fallegur og gróskumikill
við læki. Ljósm.: Þórir N. Kjartansson.
Bls. 154: Harðgert melgresi bindur sandinn. Ljósm.:
Þórir N. Kjartansson.
Bls. 156 og 157: Horft yfir Gunnarsholt á Rangárvöllum. Ljósm.: Jón Karl Snorrason.
Bls. 158: Mynd tekin yfir Mýrdal. Ljósm.: Oddur Sigurðsson.
Bls. 159: Meira tillit er nú tekið til landgæða og
ástands gróðurs við búvöruframleiðslu en áður.
Landgræðsla ríkisins.
Bls. 159: Sauðfé á Gautlöndum á afgirtu landi. Ljósm.:
Jóhann Böðvarsson.
Bls. 160: Melgresi og mosi þar sem áður var sandfok.
Ljósm.: Magnús H. Jóhannsson.
Bls. 161: Landgræðslan gaf út bæklinginn Stefnumið í
landgræðslu og gróðurvernd árið 1991 í samvinnu
við landbúnaðarráðuneytið.
Bls. 162: Hreindýr á landgræðslusvæðinu á Héraðssandi. Ljósm.: Jón Ragnar Björnsson.
Bls. 163: Sveinn Þórarinsson landgræðsluvörður í
landgræðslugirðingunni á Ássandi. Ljósm.: Sveinn
Runólfsson.
Bls. 164: Uppblástur var mikill á Haukadalsheiði.
Ljósm.: Garðar Þorfinnsson.
Bls. 164: Glæsilegur árangur náðist við að græða heiðina upp. Ljósm.: Sveinn Runólfsson.
Bls. 165: Landgræðsla á Mýrdalssandi hefur skilað
miklum árangri. Ljósm.: Pétur Magnússon.
Bls. 165: Mynd tekin ári seinna af sáningu frá árinu
1994. Ljósm.: Pétur Magnússon.
Bls. 165: Landgræðslumennirnir Andrés Arnalds og
Magnús Jóhannsson kanna glæstan árangur á Mýrdalssandi árið 1998. Ljósm.: Ingvar Björnsson.
Bls. 166: Melur handskorinn í Eldhrauni. Ljósm.: Árni
Jón Elíasson.
Bls. 166: Óli í Olís, Ólafur Kr. Sigurðsson, afhendir
Sveini Runólfssyni fjárframlag árið 1992. Landgræðsla ríkisins.
Bls. 167: TF-TUN dreifir áburði í Þorlákshöfn. Ljósm.:
Páll Halldórsson.
Bls. 168: RALA og Landgræðslan tóku höndum saman
árið 1990 um að rannsaka og kortleggja jarðvegseyðingu. Kortlagning: RALA/LR.
Bls. 169: Vörubrettum raðað innan við Árnagarð
sem Árni Árnason í Stóra-Klofa í Landsveit hlóð.
Ljósm.: Sigurgeir Þorbjörnsson.
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Bls. 170: Ássandur í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt
þeirra svæða þar sem mikil binding kolefnis með
landgræðslu hefur átt sér stað. Ljósm.: Ása L. Aradóttir.
Bls. 170: Landgræðslunefnd Alþingis skoðar skóglendi
í Öræfum. Ljósm.: Sigurður Blöndal.
Bls. 171: Íslandskort. Grænir flákar sýna friðað land
og/eða svæði þar sem Landgræðslan er að störfum.
Svartir punktar sýna BGL bæi. Úr: Ársskýrslu Landgræðslunnar 2004.
Bls. 172: Myndrit 5. Vinnsla: bókarhöfundur.
Bls. 172: Jökulvatn flæðir út úr farvegi Skaftár vestan
við bæinn Skál árið 1997. Ljósm.: Oddur Sigurðsson.
Bls. 173: Grjótvarnir við Stóru Laxá hjá Ósabakka á
Skeiðum. Ljósm.: Sveinn Runólfsson.
Bls. 174: Gríðarleg umskipti hafa orðið á Rangárvöllum
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