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Útdráttur 

 Undanfarna áratugi hefur uppgræðsla verið stunduð um allt land við mismunandi 

aðstæður. Bændur vinna að því uppgræðslustarfi að stórum hluta, bæði á heimalöndum og í 

afréttum, í samvinnu við Landgræðsluna. Markmið þessa verkefnis var að afla þekkingar frá 

bændum um beittar uppgræðslur á hálendi Íslands, kynnast sjónarmiðum þeirra, aðferðum og 

árangri. Gerð var tilviksrannsókn sem byggði á eftirfarandi gagnaöflun: Viðtöl voru tekin við 

valinn hóp einstaklinga sem þekktu vel til á hverju svæði og ásamt þeim farið í 

vettvangsskoðun um uppgræðslurnar. Farið var um afrétti í Suður-Þingeyjarsýslu, Árnessýslu, 

Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu, alls tólf svæði. Reitir voru gróðurgreindir, teknar 

myndir og saga staðar skráð. Frekari gagna var aflað þegar þurfa þótti, þar til nóg efni lá fyrir 

til að setja fram niðurstöður. 

 Markmið bænda með uppgræðslustarfi eru að uppfylla skilyrði gæðastýringar í 

sauðfjárrækt, að ná árangri við uppgræðslu lands, að græða land undir beit og beitarstjórnun. 

Aðgengi, kostnaður og væntanlegur árangur ráða mestu um hvaða svæði eru tekin til 

uppgræðslu. Dreifing áburðar er helsta úrræðið við uppgræðslurnar. Sums staðar þarf að nota 

fræ en til að það komi að gagni þarf að fella það niður. Heyi er sums staðar dreift í börð og við 

aðrar mjög erfiðar aðstæður.  

 Árangurinn sem bændur stefna að með uppgræðslu er full gróðurþekja sem getur lifað 

hjálparlaust. Við uppgræðslu barða og rofjaðra er stefnt að því að sár lokist og grói upp, rof 

hætti og gróður þeki moldir og börð. Bændur vinna að uppgræðslum á hverjum stað þar til 

viðunandi árangri er náð. Erfitt að meta að ákveðnar aðgerðir leiði til ákveðins árangurs en 

samspil uppgræðsluaðgerðanna, landsins og umhverfisins ræður hvernig uppgræðslurnar taka 

við sér. Landið og umhverfið ráða hins vegar mestu um hvaða gróður lifir til langframa og 

hvernig gróðurfar þróast eftir að uppgræðslustarfinu telst lokið. Yfirleitt ná uppgræðslurnar 

þokkalegri gróðurþekju á fáeinum árum, sem síðan þróast yfir í náttúrulegar vistgerðir með 

tímanum og falla vel að umhverfi. Alla jafna hefur verið mjög gróðurlítið fyrir á þessum 

stöðum þannig að uppgræðslurnar hljóta að teljast árangursríkar. 

 Árangur af uppgræðslustarfi bænda á hálendinu er góður og ekki lakari en á friðuðum 

uppgræðslum, enda telja bændur að beit og uppgræðslur fari vel saman. Undanfarna áratugi 

hefur gróður á afréttum verið í framför með þeirri sauðfjárbeit sem þar hefur verið. 
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 Bóndinn nýtir afrétt sinn til beitar og kynnist náttúru landsins á þann hátt. Þekking 

heimamannsins kemur til vegna nýtingarinnar. Sú þekking er bóndanum nauðsynleg og leggur 

grunninn að búmennsku sem kemur báðum til góða, bóndanum og náttúrunni sem hann býr í.  

 

Lykilorð: uppgræðsla, hálendi, bændur, beit, tilviksrannsókn  
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Abstract 

[Grazed revegetation sites in Icelandic highlands. Farmers´ experience, methods, and success] 

            Icelandic farmers have been revegetating sites within the barren common ranges in the 

highlands, in collaboration with The Soil Conservation Service of Iceland, for decades. Most 

of these sites have been simultaneously used for sheep grazing. Until now, these sites have 

gained little attention.  

 The aim of this study was to gather farmers´ knowledge about grazed revegetation 

sites in Icelandic highlands and to investigate their views, experience, methods, and success. 

The study was carried out as a case study. Individuals, with special local knowledge about the 

revegetation projects in their area, were interviewed along with a field survey on the sites. A 

total of twelve places in the common highlands of Iceland were visited, three sites in the 

Northeast part of Iceland and nine sites from Southwest to the Southeast of Iceland. Data 

collection, conducted on-site by interviewing, included documentation of site´s history along 

with general vegetation analysis, soil documentation, and photoshoots of selected points. If 

required, further data was gathered during the data analysis. 

 Farmers´ main aims with their reclamation was to fulfil the obligations for land use in 

The Regulation of Quality Controlled Sheep Management, reclamation success on each site, 

and improved grazing conditions for their animals. Access, cost, and probable success were 

the main factors behind selection of sites to reclaim. Fertilizing was the main revegetating 

method while on certain sites sowing was also required. For successful sowing, the seed needs 

to be buried. In some situations, hay has been distributed on edges of erosion sites or at other 

difficult conditions.  

            With their reclamation work, farmers´ aim towards a complete viable and sustainable 

vegetation cover. When edges of erosion sites are revegetated, the aim is to stop erosion, and 

to cover all spots of bare ground. At each site, farmers repeat fertilizer application and other 

actions as often and frequently as needed for their aims to be reached.   

 The rate of reclamation at each site, is due to an interaction between the type of soil 

and other natural factors on one hand and the actions the farmers make on the site on the other 

hand. What type of vegetation or an ecosystem develops at each site seems mostly depend on 

natural circumstances. The revegetation sites are usually very sparsely vegetated in the 

beginning, adequate vegetation cover is most often obtained after few years of fertilizer 

application. By time, specially under grazing, the revegetated sites develop an ecosystem that 
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integrates fully with surroundings and reclamation of grazed highland sites seems as 

successful as on the sites protected from grazing. Farmers state that grazing and revegetation 

are fully compatible and go hand in hand for a successful, sustainable reclamation in the 

highlands. This statement is supported by the fact that the vegetation cover in the highlands 

has improved considerably in the last decades, along with moderate or light sheep grazing.   

 Farmers use most of the common highlands for sheep grazing. They get to know 

nature through that use, gaining traditional ecological knowledge essential to the farmer. That 

knowledge is the foundation of good stewardship, beneficial to the farmer and the nature he 

lives in.  

 

Keywords: revegetation, highlands, farmers, grazing, case study 
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1. INNGANGUR 

Undanfarna áratugi hefur uppgræðsla verið stunduð um allt land, við mismunandi 

aðstæður. Bændur vinna að því uppgræðslustarfi að stórum hluta, bæði á heimalöndum og í 

afréttum. Markmið þessa verkefnis var að afla þekkingar frá bændum um beittar uppgræðslur 

á hálendi Íslands, kynnast sjónarmiðum þeirra, aðferðum og árangri.  

 

1.1. Beittar uppgræðslur á hálendinu, saga og umfang 

1.1.1. Upphaf og tilhögun fram yfir 1990 

 Þegar leitað er útgefinna heimilda um upphaf og sögu beittu uppgræðslanna á hálendi 

Íslands, kemur fremur fátt í leitirnar. Í árbókum Landgræðslunnar, Græðum Ísland, sem gefnar 

voru út á árunum 1988-1998, er minnst á þessa vinnu hér og þar en hvergi gerð full grein fyrir 

umfanginu. Hér verður tekið saman það helsta sem í þeim bókum kemur fram um 

uppgræðslurnar á afréttum landsins, þar sem sauðfjárbeit var ekki útilokuð. 

 Árið 1958 var byrjað að dreifa áburði með flugvél, en í aðdraganda þeirra tímamóta 

segir Páll Sveinsson landgræðslustjóri að flugvélina skuli nota til áburðardreifingar á 

afréttarlönd, enda megi fullyrða að svo umfangsmikið starf verði ekki hugsanlegt án flugvélar 

(Andrés Arnalds, 1988). Sama heimild segir að á árunum 1957-1965 hafi ekki orðið mikið um 

stórfelldar uppgræðsluframkvæmdir með áburðarflugvélinni á afréttum eins og áætlað hafði 

verið, hún hafi verið mun meira notuð í byggðum landsins.  

 Í greinargerð sem Páll Sveinsson landgræðslustjóri (1988) skrifaði skömmu fyrir 

andlát sitt árið 1972, eru eftirfarandi orð: 

Nú á seinustu árum hefur mikið verið gert af því að bera á afrétti í samráði við og með 

framlagi frá sveitarfélögunum. Ég tel að þessi þáttur Landgræðslunnar verði aðalstarf 

hennar þegar fram líða stundir, þ.e.a.s. þegar tekist hefur að stöðva svo til allan 

uppblástur á Íslandi. Af fenginni reynslu í Gunnarsholti sést að hægt er að græða upp 

örfoka land án friðunar ef landið er jafnframt nýtt til beitar á skynsamlegan hátt. (bls. 

80). 

 Á árunum 1975-1979 þrefaldaðist áburðarmagnið sem dreift var með flugvélum frá því 

sem var á árunum þar á undan og var um þrjú þúsund tonnum af áburði dreift árlega á 

tímabilinu. „75-80% af áburðinum fór á friðuð svæði innan eldri og yngri 

landgræðslugirðinga en annað til uppgræðslu á afréttum og beitarlöndum þar sem sveitar– 
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eða upprekstrarfélög greiddu áburðinn að hluta eða öllu leyti en Landgræðslan annaðist 

dreifinguna.“ (Andrés Arnalds, 1988, 116). Sama heimild segir að á árunum eftir 1970 hafi 

margar sveitarstjórnir á Suðurlandi lýst áhuga sínum á að hefja eða auka ræktun samfelldra 

beitilanda á örfoka landi á mörkum afrétta og byggða. Þá hafi verið samið við sveitarstjórnir 

um að aðgerðirnar fælu í sér raunverulega gróðurvernd fyrir viðkomandi afrétti. Ekki er nánar 

sagt frá þeim samningum eða aðgerðum. Á öðrum stað í ritinu er stuttur kafli um landgræðslu 

í samvinnu við bæjar- og sveitarfélög. Þar eru þessi orð:  

Flestöll sveitarfélög í Árnes- og Rangárvallasýslu sem eiga upprekstur á afrétti hafa 

tekið þátt í slíku uppgræðslustarfi og gera enn. Stærstu sameiginlegu 

landgræðslusvæðin eru á Biskupstungna-, Hrunamanna-, Flóa- og Skeiða-, 

Gnúpverja-, Holtamanna-, Landmanna-, Hvolhreppinga- og Fljótshlíðarafréttum. Í 

Vestur-Skaftafellssýslu eru einnig nokkur slík svæði, t.d. í Mýrdalshreppi og 

Skaftártungu. Þessar aðgerðir hafa átt mikinn þátt í að vernda viðkvæm gróðurlendi 

þar sem mikið beitarálag hefur verið. (Andrés Arnalds, 1988, 204).  

 Uppgræðslur á heiðunum í Húnavatnssýslu, Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði, 

vegna Blönduvikjunar hófust árið 1981. Landgræðsla ríkisins stóð að aðgerðunum sem 

Landsvirkjun greiddi. Þetta er eina afréttarverkefnið sem Landgræðslan gerði reglulega skil í 

árbókum sínum, hin voru aðeins nefnd á nafn.  

 Árið 1988 voru uppgræðslurnar á húnvetnsku heiðunum orðnar tæpir 1200 ha. Á 

tímabilinu voru gerðar tilraunir á svæðinu og reyndu menn fyrir sér með mismunandi 

grastegundir og áburðarskammta auk beitartilrauna.  

Telja verður að eftir þessar umfangsmiklu uppgræðslutilraunir á Auðkúlu– og 

Eyvindarstaðaheiði sé ljóst að uppgræðsla örfoka lands hafi þar tekist framar öllum 

vonum. Hafa ber í huga að þetta land stendur hátt auk þess sem veðurfar hefur oft 

verið kalt á þessu tímabili og frekar óhagstætt hálendisgróðri. Fé hefur sótt mjög í 

nýgræðinginn á uppgræðslusvæðunum sem hefur valdið miklu beitarálagi. Þrátt fyrir 

það hefur gróður dafnað furðuvel. (Andrés Arnalds, 1988, 122). 

 Í bókarkafla um áttatíu ára sögu landgræðslustarfs í Árnessýslu er minnst á samstarf 

Landgræðslunnar við allmörg sveitarfélög um … 

… áburðargjöf utan landgræðslusvæða og er þá um að ræða uppgræðslu samfelldra 

beitilanda á örfoka landi á mörkum byggða og afrétta. Sveitarfélögin hafa þá greitt 

hluta heimamanna, nema í Biskupstungnahreppi, þar hafa þeir bændur sem reka á 
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afrétt kostað framkvæmdir ásamt sveitarfélaginu á móti Landgræðslunni. (Andrés 

Arnalds & Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 1989, 138).  

Sama heimild segir: 

Ölfushreppur hefur síðan 1973 lagt árlega fram upphæð til landgræðslu bæði til 

áburðargjafar á afréttarlönd og til uppgræðslu í landgræðslugirðingum. 

Grafningshreppur, Grímsneshreppur, Biskupstungnahreppur, Hrunamannahreppur, 

Upprekstrarfélag Flóa- og Skeiðamanna og Gnúpverjahreppur hafa árlega varið 

allnokkru fé til áburðargjafar á viðkomandi afréttarlönd. (bls. 139). 

 Samvinna við Gnúpverjahrepp um uppgræðslu í Þjórsárdal hófst árið 1973. Þar höfðu 

um 350 ha verið græddir og voru nýttir til beitar seinni hluta sumars, sem dró verulega úr 

beitarálagi á Gnúpverjaafrétti. Á Hrunamannaafrétti var gerð landgræðslugirðing suðvestast í 

afréttinum árið 1970 og henni skipt í tvennt árið 1972, til að geta hleypt fé á innri hlutann 

síðsumars til að létta á afréttinum. Þarna var um 50 tonnum af áburði dreift árlega frá 1973. 

Um Biskupstungnahrepp segir að um 300 ha af örfoka landi hafi verið ræktaðir utan 

girðingarinnar við Sandvatn. Landið sé notað sem beitiland enda innan afréttargirðingar. 

Uppgræðsla á örfoka melum norðan Sandár á Biskupstungnaafrétti hafi staðið síðan árið 1970, 

sé orðin um 400 ha árið 1989 og áburði dreift á um fjórðung svæðisins árlega (Andrés Arnalds 

& Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 1989). Hér er líklega átt við eitt og sama svæðið en Arnór 

Karlsson (1992) rekur upphaf þeirrar uppgræðslu til ársins 1972, þegar Páll Sveinsson 

landgræðslustjóri fór þar um ásamt heimamönnum og mat aðstæður svo að þar mætti græða 

upp.  

 Sveinn Runólfsson (1989) gaf það upp í greinargerð um verkefni Landgræðslunnar 

árið 1988 að 36,0 tonnum af áburði og fræi hafi verið dreift utan girðingar á 120 ha í 

Krákárbotnum í Suður-Þingeyjasýslu og að 40,0 tonn af áburði og fræi hafi farið á 100 ha utan 

girðingar í Mývatnssveit það ár. Einhver fleiri svæði sem minnst er á í þeirri greinargerð 

kunna að vera utan girðinga án þess að það sé tekið fram. 

 Í umfjöllun Landgræðslunnar um landgræðsluflugið árið 1988 kemur fram að 546 

tonnum af áburði hafi verið dreift á afréttarlönd það ár. Þar af fengu uppgræðslur vegna 

Blönduvirkjunar 222 tonn af áburði sem dreifðust á rúmlega þúsund hektara (Andrés Arnalds 

& Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 1989). 

 Eftirfarandi kafli er greinarbesta lýsingin sem finna má í árbókum Landgræðslunnar 

um beittu uppgræðslurnar: 
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Landgræðslan hefur um árabil átt samvinnu við allmörg sveitarfélög um uppgræðslu 

örfoka lands til beitar með það að markmiði að létta beitarálag á aðliggjandi 

viðkvæmum afréttarsvæðum. Flestöll sveitarfélög í Árnes- og Rangárvallasýslu, sem 

eiga upprekstur á afrétti, hafa tekið þátt í slíku uppgræðslustarfi og gera enn. Þá hafa 

allnokkrar sveitarstjórnir borið á afréttarlönd í samvinnu við Landgræðsluna, einkum 

í Árnes- og Rangárvallasýslu og í Þingeyjarsýslum. Uppgræðsla örfoka lands til beitar 

er tiltölulega lítill hluti af heildarframkvæmdum stofnunarinnar en hefur þó haft mikið 

gildi sem beitarstjórnunaraðgerð. Á árinu 1988 hafði Landgræðslan samstarf á þessu 

sviði við 19 aðila og var alls dreift 353 tonnum af áburði og fræi. (Sveinn Runólfsson, 

1989, 170).  

Engar nánari upplýsingar eru gefnar um þessi svæði, utan það sem fram kemur hér að ofan um 

nokkrar uppgræðslur í Árnessýslu, Krákárbotnum og Mývatnssveit.  

 Í bókarkafla um Landgræðsluna á árunum 1994-1997 segir Sveinn Runólfsson (1998) 

að stöðugt hafi verið unnið að stöðvun sandfoks í Kráká á Suðurafrétt Mývatnssveitar. Þar sé 

árlega unnið á um 500 ha lands en einnig á nokkrum minni svæðum í Skútustaðahreppi.  

 Fleira verður ekki lesið úr árbókum Landgræðslunnar, sem komu út á árabilinu 1988-

1998, um beittar uppgræðslur á hálendi Íslands.  

 

1.1.1.1. Áherslur í landgræðslumálum 

 „Landgræðslan hefur jafnan lagt megináherslu á uppgræðslu landsins í byggð og 

unnið hefur verið að landbótum í nágrenni ýmissa þéttbýlisstaða á landinu“ segir Sveinn 

Runólfsson landgræðslustjóri í annarri árbók Landgræðslunnar (1989, 169) og í þeirri fimmtu 

skrifar Sveinn:  

Landgræðslan leggur mikla áherslu á sjálfgræðslu lands og aðstoð við náttúruna 

sjálfa til að draga úr tilkostnaði. Stefnt er að því að friða verst förnu afréttarsvæði 

landsins fyrir beit. Fyrst og fremst eru það afréttir á Suður- og Suðvesturlandi en 

einnig nokkrir í Þingeyjarsýslum. Markviss stjórn á beit, ásamt friðun þar sem land er 

mjög illa farið, er nauðsynlegt til að örva sjálfgræðslu. (Sveinn Runólfsson, 1994, 23). 

 Hér sést að beittar uppgræðslur á hálendinu féllu ekki saman við megináherslur í 

starfsemi Landgræðslunnar á þessum tíma, sem virðast einkum hafa verið uppgræðsla í byggð 

og friðun hálendisins.  
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 Einmitt í þeim landshlutum sem landgræðslustjóri hafði áform um að friða einhverja 

afrétti, á Suðurlandi og í Þingeyjarsýslum, höfðu sveitarfélögin haft forgöngu um 

uppgræðsluaðgerðir og leitað til þess samstarfs við Landgræðsluna. Upp úr 1990 hafði á 

einhverjum þessara svæða verið unnið að uppgræðslu lands í um tvo áratugi. Uppgræðslur 

vegna Blönduvirkjunar á húnvetnsku heiðunum voru orðnar meira en tíu ára og samkvæmt 

Landgræðslunni hafði gróður dafnað þar furðuvel (Andrés Arnalds, 1988). Nokkur eða mikil 

reynsla var því komin á árangur þessara aðgerða, sem þó var sjaldan getið. Skoðanakönnun, 

sem gerð var á starfssvæði Búnaðarsambands Suðurlands, leiddi í ljós að bændur höfðu hins 

vegar töluverðan áhuga fyrir landbótum, bæði í byggð og á afréttum.  Mikill meirihluti 

svarenda taldi unnt að græða upp eða styrkja gróður á afréttum miðað við þáverandi nýtingu, 

73% þeirra töldu það gerlegt miðað við tilkostnað og bændur vildu nota afréttina áfram 

(Sigríður Jónsdóttir, 1994). 

 

1.1.2. Bændur taka við upp úr 1990  

 Í byrjun tíunda áratugarins verða ákveðin þáttaskil. Verkaskipting milli 

Landgræðslunnar og bænda breytist verulega. Landgræðslan hafði sjálf dreift mestöllum 

áburði sem fór á afréttina en sveitarfélög og jafnvel bændur sjálfir tóku þátt í kostnaði við 

áburðarkaup eins og lýst er hér að framan. Einnig hafði Landgræðslan í nokkur ár aðstoðað 

bændur við uppgræðslu heimalanda með áburðardreifingu úr flugvélum eða útvegun grasfræs 

(Sveinn Runólfsson, 1992). Annars stóðu bændur sjálfir að uppgræðslu heimalanda, reyndu 

þar uppgræðsluaðferðir svo sem með skít og heyrusli (Úlfur Björnsson, 1998) og sumir hverjir 

reyndu þær aðferðir einnig á afrétti (Guðmundur Ingólfsson, Guðrún Þórðardóttir & Magnús 

Skúlason, 2014).  

 Árið 1991 gaf Landgræðslan, í samvinnu við Landbúnaðarráðuneytið, út ritið 

Stefnumið í landgræðslu og gróðurvernd, þar sem áréttað var að markvissasta leiðin til að ná 

árangri í jarðvegs- og gróðurvernd og landbótum væri að auka ábyrgð og hlutdeild bænda og 

annarra landnotenda. Landgræðslan skyldi ákveða forgangsröð verkefna og hafa á hendi 

yfirstjórn framkvæmda en stefnt skyldi að því að verkin yrðu að mestu unnin af bændum og 

öðrum umráðahöfum lands (Andrés Arnalds, 1991). 

 Sveinn Runólfsson segir frá því í árbók Landgræðslunnar (1992) að landgræðsluflugið 

hafði þá dregist saman um tvo þriðju frá því sem mest var og árið 1991 hafi 1096 tonnum 

verið dreift með flugvél, fyrir utan uppgræðslur vegna Blönduvirkjunar. Þar dreifðu 
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heimamenn nokkrum tugum tonna af áburði árlega í verktakavinnu fyrir Landgræðsluna. Í 

árbók Landgræðslunnar sem gefin var út árið 1998 segir Sveinn Runólfsson að 

landgræðsluflugið hafi þá enn dregist verulega saman og að sívaxandi áhersla sé lögð á að 

virkja bændur og aðra landnotendur til starfa við uppgræðslu landsins, í samræmi við 

stefnumótunina frá 1991. 

 

1.1.2.1. Heimalandaverkefnið Bændur græða landið 

 Að virkja bændur til starfa virðist hafa verið vandalítið, ef mið er tekið af ganginum í 

samstarfsverkefni bænda og Landgræðslunnar um uppgræðslu heimalanda. Fyrsti vísir þess 

verkefnis verður til árið 1990 en því var formlega hleypt af stokkunum árið 1994 undir 

nafninu Bændur græða landið (BGL) (Magnús Þór Einarsson, 2018).  

 Fjallað er um heimalandaverkefnið Bændur græða landið hér, vegna þess að frá 

þessum tíma, tíunda áratugnum og fram yfir aldamót, er litlar upplýsingar að hafa um 

uppgræðslurnar á hálendinu en heldur meira var fjallað um heimalandaverkefnið. Tilhögun 

við Bændur græða landið var svipuð því sem þróaðist varðandi afréttarverkefnin í kjölfarið, 

svo sem varðandi fjármögnun og verkaskiptingu. Samstarfsaðilarnir voru líka þeir sömu, það 

er að segja bændur og Landgræðslan.  

 Í Bændur græða landið greiddi Landgræðslan hluta áburðarins sem fór til 

uppgræðslunnar á hverjum bæ og lagði til fræ ef svo bar undir en bændur sáu sjálfir um allar 

framkvæmdir. Ekki var krafist friðunar á uppgræðslusvæðunum en nauðsynlegt þótti að beit 

væri þar hófleg. Árið 1993 tóku yfir eitt hundrað bændur þátt í verkefninu og formlega 

stofnárið 1994, voru þátttakendur orðnir vel yfir þrjú hundruð (Sigþrúður Jónsdóttir & 

Guðríður Baldvinsdóttir, 2000). Bændur tóku stuðningi og hvatningu Bændur græða landið 

fegins hendi enda margir þegar að græða upp lönd sín, líklega mest á eigin spýtur.  

 

1.1.2.2. Landgræðslufélög og umsvif á afréttum 

 Bændur voru í startholunum að taka við uppgræðsluverkefnunum, þegar þeir fengju 

fjárstyrk og heimildir til þess. Örn Bergsson bóndi að Hofi í Öræfum (1994) skrifaði 

eftirfarandi: „Við bændur verðum að leggja áherslu á markvissa beitarstjórnun og mikilvægt 

er að stöðva gróðureyðinguna. Það er hægt, við höfum alla þekkingu til þess og tækni, en 

fjármagnsskortur hamlar framkvæmdum … Landgræðslufélög bænda geta átt stóran þátt í 

þeirri viðleitni.“ (bls. 150). 
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 Í kjölfar stefnumörkunarinnar árið 1991 var stefnt að því að stofna landgræðslufélög 

bænda í sem flestum sveitarfélögum á landinu. Að öðru leyti en því að segja frá stofnun 

landgræðslufélaganna og einstaka viðburðum á þeirra vegum, var Landgræðslan enn sem fyrr 

fáorð um það sem viðkom uppgræðslunum á afréttunum. Fyrsta félagið, Landgræðslufélag 

Öræfinga, var stofnað árið 1992 (Örn Bergsson, 1994). Í Vopnafirði, Biskupstungum og 

Skaftárhreppi voru stofnuð landgræðslufélög strax á næstu árum en áhugamannafélagið 

Húsgull hafði verið stofnað á Húsavík árið 1988. Landgræðslufélag við Skarðsheiði var 

stofnað árið 2000 og árin þar á eftir bættust við landgræðslufélög Héraðsbúa og 

Svalbarðshrepps (Jón Ragnar Björnsson, 2005).  

 Þegar  áburðarflugið leið undir lok tóku bændur við að dreifa áburðinum á 

sameiginlegu uppgræðslurnar með dráttarvélum. Í Biskupstungum fór sú tilhögun saman við 

stofnun landgræðslufélagsins en stofnárið 1994 dreifðu félagsmenn 28,5 tonnum af áburði á 

þann hátt (Guðmundur Ingólfsson o.fl., 2014). Landgræðslufélögin voru þó í raun fremur fá 

og samstarf við heimamenn var mun víðar en þar sem þeirra naut við. Í Ársskýrslu 

Landgræðslunnar frá 2002 segir að Landgræðslan vinni að uppgræðslu víða um land, oft í 

samvinnu við aðra aðila svo sem landeigendur, sveitarfélög, samtök og fyrirtæki. Þar segir 

einnig að fjölmargir verktakar annist framkvæmd uppgræðslu á landinu en starfsmenn 

Landgræðslunnar sinni einkum sérhæfðari verkum eins og raðsáningu tegunda sem þarf að 

fella niður í jarðveginn. Drepið er á samskipti við fjallskilastjóra, landgræðslufélög og 

bændur. „Áfram var unnið á Biskupstungnaafrétti í samvinnu við Landgræðslufélag 

Biskupstungna, og á Hrunamannaafrétti, Gnúpverjaafrétti og Laugardalsafrétti í samvinnu 

við heimamenn.“ (Guðmundur Guðmundsson, 2002, 19). Í ársskýrslum Landgræðslunnar frá 

þessum árum eru friðuð landgræðslusvæði sýnd á korti og önnur helstu uppgræðslusvæði sem 

unnið var á eru aðeins merkt með punkti. Árið 2001 eru þau svæði: Auðkúluheiði, 

Eyvindarstaðaheiði, Reykjaheiði, Daðastaðir, Vestmannaeyjar, Gnúpverjaafréttur, 

Hrunamannaafréttur, Biskupstungnaafréttur og Laugardælaafréttur (svo) (Guðmundur 

Guðmundsson, 2001).  

 

1.1.2.3. Dreifing lífrænna efna 

 Landgræðslan hafði lengst af mestan möguleika á að dreifa áburði og fræi til 

uppgræðslu, en bændur fiktuðu sjálfir við að bera hey í börð á stöku stað, eins og áður er 

drepið á. Einhver landgræðslufélög komu sér upp sérstökum tækjum til þess. Árið 2000 
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eignaðist Landgræðslufélag Biskupstungna rúllutætara og notaði hann til að tæta og blása heyi 

upp í rofabörð. Árangur af þeirri aðferð varð mjög góður og nóg féll til af rúllum hjá bændum 

sem ekki voru nýttar í annað (Þorfinnur Þórarinsson, 2003). Haustið 2002 eignaðist 

Landgræðslufélag Héraðsbúa einnig slíkt tæki (Guðmundur Guðmundsson, 2002) og víða hafa 

menn dreift úr heyi með öðrum aðferðum. Tiltæk gögn um dreifingu á heyi eru af skornum 

skammti en í Biskupstungum varð dreifing á heyi mikilvægasta verkefni landgræðslufélagsins 

auk áburðardreifingarinnar. Fyrsta árið var dreift úr 30 rúllum, fjórða árið urðu rúllurnar 

rúmlega 300 og þar hefur verið dreift úr 200-500 rúllum árlega (Guðmundur Ingólfsson o.fl., 

2014).   

 Landgræðslan birti töflu yfir efnisnotkun í uppgræðsluverkefnum árið 2017. Þar eru 

tilgreindar 1.000 rúllur á landinu öllu það ár, 363 tonn af kjötmjöli og nærri 2.000 tonn af 

öðrum lífrænum áburði (Gústav M. Ásbjörnsson, 2018). Ekki er tilgreint hvaða efni það eru 

eða við hvaða aðstæður þau voru notuð. 

 

1.1.3. Landbætur og landnýting vegna gæðastýrðrar sauðfjárframleiðslu frá 

2003 

 Landnýtingarþáttur gæðastýringar í sauðfjárrækt var innleiddur með reglugerð þann 7. 

mars árið 2003. Til að standast skilyrði um gæðastýrða sauðfjárfamleiðslu, skyldu 

framleiðendur hafa nægt nýtanlegt beitiland fyrir búfé sitt og sett voru viðmið um ástand lands 

til að það teldist uppfylla þau skilyrði. Fyrir land sem ekki stæðist skilyrði, mátti gera 

landbótaáætlun til allt að 10 ára. Landbótaáætlun fyrir afrétti skyldi unnin í samstarfi 

viðkomandi bænda, Landgræðslu ríkisins, sveitarstjórnar, fjallskilastjórnar og 

búnaðarsambands. Landbætur gætu falist í fækkun fjár, breyttum beitartíma, uppgræðslu, 

smölun á viðkvæmum svæðum utan hefðbundins smölunartíma, friðun viðkvæmra svæða, 

afmörkun gróins beitilands, markvissri förgun fjár sem gengur á óbeitarhæfum svæðum eða 

friðun afréttar í lok aðlögunartíma. Landgræðslunni var ætlað að hafa eftirlit með að 

landbótaáætlun væri fylgt (Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 175/2003).  

 Nokkuð víst má telja að landbótaverkefnunum, sem bændur unnu þegar að á afréttum, 

hafi verið fram haldið undir merkjum gæðastýringarinnar þegar hún kom til. Vegna 

gæðastýringarinnar urðu einnig til ný verkefni á einhverjum svæðum þar sem ekki hafði þá 

þegar verið ráðist í landbætur. 
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 Vorið 2003 hóf Landgræðslan vinnu vegna landnýtingarþáttar gæðastýringarinnar en 

menn álitu að gera þyrfti landbótaáætlanir fyrir 30 afrétti og upprekstrarheimalönd (Jón 

Ragnar Björnsson, 2003). Árið eftir voru tilbúnar áætlanir fyrir sjö afrétti og í Ársskýrslu 

Landgræðslunnar fyrir árið 2005 segir að áætlanir séu ófrágengnar fyrir þrjá afrétti, þar á 

meðal Biskupstungnaafrétt sem þá var fjárlaus (Jón Ragnar Björnsson, 2005, 2006). 

Innleiðing landnýtingarþáttar gæðastýringar, með tilheyrandi landbótaáætlunum og vinnu 

samkvæmt þeim, stóð því yfir á árunum 2003 til 2006. Líklega hafa engar áætlanir verið 

tilbúnar fyrr en árið 2004 og nokkrar voru ekki komnar í gagnið fyrr en sumarið 2006.  

 Árið 2009 var 21 afréttur með landbótaáætlun, árið 2011 hafði þeim fjölgað í 24 og 

árið 2013 töldust þeir vera 27 (Gústav M. Ásbjörnsson, 2015). 

 

1.1.3.1. Umsvif Landbótasjóðs 

 Landbótasjóður var stofnaður árið 2003 og auglýsti styrki í fyrsta sinn það ár (Jón 

Ragnar Björnsson, 2003). „Sjóðurinn úthlutar árlega styrkjum til bænda og annarra 

umráðahafa lands til verkefna er snúa að stöðvun jarðvegsrofs, endurheimt gróðurs og 

jarðvegs.“ (Garðar Þorfinnsson, 2018). Eftir tilkomu sjóðsins eru tölur um umsvif hans helstu 

vísbendingar um umfang uppgræðsluaðgerðanna sem hér er fjallað um. Gera má ráð fyrir að 

uppgræðsla heimalanda fari fram í gegn um verkefnið Bændur græða landið og að beittu 

uppgræðslurnar á hálendinu, sem landbótaáætlanirnar ná yfir, séu flestar eða allar 

fjármagnaðar að einhverju leyti af Landbótasjóði. Önnur verkefni njóta líka styrkja úr 

sjóðnum, svo erfitt reynist að fá fram nákvæmar upplýsingar um beittu uppgræðslusvæðin á 

hálendinu.  

 Úthlutanir úr sjóðnum fóru hægt af stað fyrstu tvö árin en árið 2005 var umfang 

aðgerða í tengslum við sjóðinn nærri 3.000 hektarar á árinu (Garðar Þorfinnsson, 2018).  

 Árin 2008, 2009 og 2010 lét Landgræðslan áburð til dreifingar á 2.600, 1.733 og 2.442 

hektara lands vegna Landbótasjóðs (Jón Ragnar Björnsson, 2010; Jón Ragnar Björnsson & 

Kristinn Garðarsson, 2010). Á þessum árum, eftir bankahrunið 2008, þótti áburður dýr og 

fremur lítið fékkst af áburði til dreifingar á því tímabili (Landgræðsla ríkisins, 2011).  

 Árin 2012 til 2015 var unnið á um 3.000 hekturum árlega vegna verkefna sem 

Landbótasjóður styrkti (Gústav M. Ásbjörnsson, 2018).  

 Árin 2016 og 2017 var unnið á 6.529 og 6.998 hekturum hvort ár, en sú aukning var 

fyrst og fremst vegna hærri framlaga í sjóðinn. Á þessum tveim árum voru aðgerðir vegna 
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Landbótasjóðs meira en þriðjungur af öllum landgræðsluverkefnum sem Landgræðslan hafði 

yfirlit yfir. Annað stærsta verkefnið var Bændur græða landið með um og yfir 5.000 hektara 

(Garðar Þorfinnsson, 2018; Gústav M. Ásbjörnsson, 2018). 

 Eins og áður segir njóta ýmis verkefni fjárveitinga úr Landbótasjóði. Samkvæmt 

eftirfarandi upplýsingum er meirihlutinn bændaverkefni og hafa farið vaxandi undanfarin ár:  

 Árið 2011 fóru 68% af fjárveitingum Landbótasjóðs til 24 verkefna vegna 

gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu (Landgræðsla ríkisins, 2011). Í skýrslu sjóðsins fyrir árið 

2017 segir:  

Stærstur hluti uppgræðsluverkefna Landbótasjóðs á sér stað á beittum svæðum eða 75 

af 87 verkefnum. Ástæða þess er ekki sú að lögð sé áhersla á að vinna á beittum 

svæðum heldur sú að fáar umsóknir hafa borist sjóðnum á undanförnum árum þar sem 

unnið er að uppgræðslu á friðuðum svæðum. (Garðar Þorfinnsson, 2018, 5). 

 

1.1.4. Samantekt um söguna 

 Í eftirfarandi samantekt um beittu uppgræðslurnar á hálendi Íslands verður umfang 

starfseminnar á hverjum tíma metið útfrá upplýsingunum sem dregnar eru saman í köflunum 

hér á undan. Tölur um áburðarmagn eru umreiknaðar miðað við áburðarskammtinn 300 kg/ha 

til að áætla stærð landsvæða. Þar sem heildarlandstærð er gefin upp er hlutfall lands á afréttum 

eða utan heimalanda áætlað miðað við uppgefið hlutfall í heimildum. Í einhverjum tilfellum 

þarf að nota báðar reikniaðferðir og því er um afar grófar nálganir að ræða sem engan veginn 

geta talist rauntölur. 

 Uppgræðslustörf hófust á afréttum svo einhverju nemi um og upp úr 1970, víða að 

frumkvæði sveitarfélaganna. Frá upphafi og fram á tíunda áratuginn sá Landgræðslan að 

mestu um áburðardreifingu. Dreift var með flugvélum í stórum stíl en sveitarfélögin greiddu 

hluta kostnaðar.  

 Miklum fjármunum var varið til landgræðslu vegna þjóðargjafarinnar frá árinu 1974 

og um nokkurt árabil þar á eftir. Á árunum 1975-1979 gæti áburði hafa verið dreift á 2.500-

3000 ha árlega á afréttum landsins. 

 Uppgræðslur á húnvetnsku heiðunum vegna Blönduvirkjunar hófust árið 1981. Þar var 

borið á stór svæði árlega. Árið 1988 gæti áburði hafa verið dreift á um 2000 ha á hálendinu, 

þar af um helmingur sem tilheyrði Blönduvirkjun. 
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 Þegar þjóðargjafarinnar naut ekki lengur við dró úr fjárveitingum og um 1990 hafði 

áburðarflugið minnkað um tvo þriðju frá því sem mest var. Á næstu árum varð stefnubreyting 

í landgræðslumálum. Bændur og aðrir heimamenn tóku að sér framkvæmdir við 

uppgræðslurnar og fengu til þess fjármagn annars staðar frá, meðal annars frá 

Landgræðslunni. Stofnunin hafði þó áfram ákveðna umsjón með verkefnunum. Verkefni um 

uppgræðslu heimalanda hóf göngu sína og varð þegar mjög fjölmennt. Landgræðslufélög voru 

stofnuð. Áhugi bænda var til staðar og margir höfðu þegar komið sér upp mikilli reynslu af 

uppgræðslu lands. Bændur notuðu hey og fleira til uppgræðslu í auknum mæli og nýttu til þess 

þekkingu sína og tækni.  

 Engar tölur eru hér fyrir landið frá 1989-2003 en Landgræðslufélag Biskupstungna 

dreifði nokkuð miklu magni af áburði árin 1998-2001 en önnur ár minna á tímabilinu 1994-

2003 (Guðmundur Ingólfsson o.fl., 2014). 

 Landbótaáætlanir vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt komu til framkvæmda frá árinu 

2003. Árið 1988, löngu áður en gæðastýringin kom til, starfaði Landgræðslan með 19 aðilum 

að uppgræðslu örfoka lands til beitar. Árið 2009 var 21 afréttur með landbótaáætlun þar sem 

unnið var að uppgræðslum og árið 2013 voru þessar áætlanir orðnar 27.  

 Fyrstu árin eftir hrun drógust framkvæmdir saman á landsvísu. Árið 2009 gæti hafa 

verið unnið á 1.200 ha á afréttum og árin 2012-2015 gæti hafa verið unnið á um 2.100 

hekturum árlega.  

 Árin 2016-2017 rýmkaðist fjárhagur til landgræðslustarfs nokkuð og árlegt umfang 

uppgræðslustarfs á afréttum gæti hafa verið um 5.500-6.000 ha þessi ár. 

 Augljóst er að bændur standa fyrir miklum meirihluta þess sem gert er í 

uppgræðslumálum á Íslandi nú um stundir. Stór hluti þessara verkefna er á beittum svæðum, 

bæði stóru sameiginlegu uppgræðslurnar vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt og uppgræðslur á 

heimalöndum undir merkjum Bændur græða landið.  

 

1.2. Tilraunir og rannsóknir 

1.2.1. Uppgræðslur á hálendi 

 Frá 1960 og í nokkra áratugi, fram um aldamót, voru gerðar ýmsar tilraunir og 

rannsóknir varðandi uppgræðslur á hálendinu. Fyrst voru gerðar tilraunir til að ganga úr 

skugga um hvort unnt væri að græða upp land með áburði og sáningu í mikilli hæð yfir 

sjávarmáli, meðal annars á Holtamannaafrétti og Sprengisandi. Þar var borið á mjög rýr og 
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gróðursnauð öræfi í nokkur ár. Áburðargjöfin þétti staðargróður ár frá ári en sáðgresi lifði ekki 

af við þær aðstæður. Þessar tilraunir voru gerðar með það fyrir augum að bæta vatnsmiðlun og 

draga úr sandfoki á vatnasvæði Þjórsár, sem þótti raunhæft og einnig var lagt til að dreifa 

áburðinum úr flugvél (Sturla Friðriksson & Jóhann Pálsson, 1970). Sú aðferð við 

áburðardreifingu var einmitt viðhöfð næsta áratuginn við uppgræðslu á afréttum.  

 Frá árinu 1981 græddi Landgræðslan upp mikil afréttarsvæði á húnvetnsku heiðunum 

fyrir Rafmagnsveitur ríkisins, síðar Landsvirkjun. Áburði og fræi var að mestu dreift með 

flugi og tilgangurinn var að bæta eigendum Auðkúluheiðar og Eyvindarstaðaheiðar fyrir 

haglendið sem fór undir Blöndulón. Þegar ráðist var í þetta verkefni, var orðið ljóst að 

uppgræðslur á hálendi voru raunhæfar og báru árangur en aðferðir voru í þróun og framvinda 

gróðurs í uppgræðslum til lengri tíma var lítt þekkt. Margar rannsóknir og tilraunir voru gerðar 

af Rannsóknastofnun landbúnaðarins í tengslum við þessar uppgræðslur á árunum 1981-1997. 

Stofnunin gaf út allmörg rit um athuganirnar, sem voru jarðvegsrannsóknir, áburðartilraunir, 

rannsóknir á gróðurfari og gróðurframvindu, tilraunir með grasstofna, beitartilraunir, 

uppskerumælingar og fleira.  

 Eftir að rannsóknirnar á húnvetnsku heiðunum runnu sitt skeið, hefur lítið verið unnið 

að rannsóknum á uppgræðslum á hálendinu og beittar uppgræðslur hafa hlotið afar 

takmarkaða athygli.  

 

1.2.2. Áburður við ýmsar aðstæður 

 Áburðargjöf hefur reynst vera áhrifarík við hvaða aðstæður sem er, á hálendi og 

láglendi, á beittum svæðum og friðuðum. Elín Gunnlausgdóttir (1985) rannsakaði 

tegundasamsetningu og gróðurbreytingar heiðagróðurs með tilliti til uppgræðslu á 

Norðausturlandi og í nágrenni Gunnarsholts. Hún komst að því að áburðargjöf jók grasvöxt 

verulega og áhrifanna gætti í tvö til þrjú ár á eftir. Fljótlega sneri gróðurfar þó til fyrra horfs en 

á gróðurlitlu landi mátti þó finna áhrif áburðargjafarinnar í einhverja áratugi á eftir.  

 Áburðargjöf á Auðkúlu- og Eyvindarstaðaheiði jók gróðurþekju mikið á blásnu landi 

og samkvæmt mælingum sem gerðar voru sumarið 1994, hafði gróðurþekja aukist að jafnaði 

úr 12% í 64% á rúmlega áratug. Uppskera að frátalinni beit var tíföld á uppgræðslunum miðað 

við sambærilegt ógrætt land og áburðargjöfin hafði valdið verulegri breytingu á vægi tegunda 

á blásnu landi (Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 1995). Áburðargjöf gaf 

sambærilega svörun, hvort sem uppgræðslurnar voru beittar eða afgirtar. Gróðurþekja mældist 
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þó meiri á friðuðum reitum en beittum fyrstu árin en sá munur var að fullu horfinn eftir átta ár 

í uppgræðslu (Ingvi Þorsteinsson, 1991).  

 Áburðargjöf með eða án sáningar hefur reynst hjálpa framvindu af stað og hraða henni 

(Ása L. Aradóttir & Guðmundur Halldórsson, 2004; Grétarsdóttir, Aradóttir, Vandvik,  

Heegaard & Birks, 2004).  

 Áburðartilraunir gefa til kynna að meira muni um samfellda áburðargjöf í fleiri ár en 

stærri skammta í einstakt eða fá skipti (Ingvi Þorsteinsson & Kristjana Guðmundsdóttir, 1989; 

Óskarsson & Heyser, 2015). Áburðargjöf gefur mikla svörun miðað við aðrar aðgerðir (Ása L. 

Aradóttir & Kristín Svavarsdóttir, 2009) og munar jafnvel um mjög litla skammta (Daði 

Lange Friðriksson & Magnús H. Jóhannsson, 2007).  

 

1.2.3. Grasstofnar og fræ 

 1981-1988 voru reyndir mismunandi grasstofnar í tilraunum á húnvetnsku heiðunum, 

bæði á beittu landi og afgirtu. Þar kom fram að grastegundirnar hentuðu mjög misvel eftir því 

hvort uppgræðslurnar voru beittar eða ekki (Áslaug Helgadóttir, 1988). Sambærilegar 

niðurstöður komu fram á Hafinu norðan Búrfells (Áslaug Helgadóttir, 1991).  

 Rannsóknir á Skeiðarársandi sýna að kindur dreifa fræjum margra plöntutegunda með 

skít. Rockwell (2016) telur féð gegna mikilvægu hlutverki við dreifingu plantna innan og inn á 

lítt gróin svæði og að samspil slíkrar frædreifingar og áburðaruppgræðslu gæti komið vel út.  

 

1.2.4. Beitt land eða friðað 

 Ýmsar niðurstöður virðast gilda jafnt á beittu sem friðuðu landi en önnur atriði eru 

ekki endilega yfirfæranleg á beitiland. Sumar uppgræðsluaðgerðir teljast ekki þola beit meðan 

á þeim stendur, svo sem fyrstu árin sem lúpína er í ræktun og uppgræðsla með skógrækt (Jón 

Guðmundsson & Davíð Pálsson, 1990; Sigurður H. Magnússon, 1989).  

 Þótt land grói að fullu verður tegundasamsetning ólík á beittu landi og friðuðu 

(Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 1995; Sigurður H. Magnússon & Kristín 

Svavarsdóttir, 2007). Athuganir sem snúa að friðun og gróðurframvindu benda til þess að 

hálend svæði eða svæði sem eru mjög óstöðug, grói ekki upp af sjálfsdáðum við friðun eina 

saman. Þar þurfi uppgræðsluaðgerðir til (Sigurður H. Magnússon & Kristín Svavarsdóttir, 

2007). Ólíklegt er að bændur mundu vinna að uppgræðslum í miklum mæli á landi sem þeir 

hefðu ekki afnot af á sama tíma eða í fyrirsjáanlegri framtíð (Sigríður Jónsdóttir, 2016). 
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1.2.5. Áhrif uppgræðslu á lífríki 

 Rannsóknir hafa sýnt margvísleg jákvæð áhrif á lífríkið í kjölfar uppgræðsluaðgerða. 

Uppgræðsla á uppblásnu landi leiddi af sér uppsöfnun kolefnis í jarðvegi sem nam um 0,6 t 

C/ha á ári, samkvæmt mælingum hér á landi. Svipað land sem var friðað fyrir beit bætti ekki 

við sig kolefni með tímanum (Ólafur Arnalds, Grétar Guðbersson & Jón Guðmundsson, 

2000). Uppgræðsla breytti hópasamsetningu og jók þéttleika jarðvegsdýra, mismunandi þó 

eftir gróðursamfélögunum sem uppgræðslan myndaði (Edda Sigurdís Oddsdóttir, Kristín 

Svavarsdóttir & Guðmundur Halldórsson, 2008). Fuglar reyndust tíu til tuttugu sinnum fleiri á 

uppgræddu landi en ógræddu landi. Fleiri fuglar voru í lúpínu en í endurheimtu mólendi. Eins 

og kom fram um jarðvegsdýrin, reyndust fuglategundir mismunandi í uppgræðslunum eftir því 

hvaða plöntur komu þar inn. Í endurheimtu mólendi var mest um vaðfugla af tegundum sem 

eru að hnigna á heimsvísu en í lúpínu var meira um algengari tegundir (Brynja Davíðsdóttir, 

Tómas Grétar Gunnarsson, Guðmundur Halldórsson & Bjarni D. Sigurðsson, 2016). Þó svo að 

margar þessara rannsókna hafi farið fram í friðuðum uppgræðslum á láglendi, má gera ráð 

fyrir að niðurstöður þeirra geti að einhverju leyti átt við um beittar uppgræðslur á hálendi. 

 

 Mest af því efni sem fyrir liggur um uppgræðslur á hálendi Íslands er áratuga gamalt 

og á við um uppgræðslur sem Landgræðslan vann að. Þegar bændur tóku við 

framkvæmdunum, beittu þeir öðrum aðferðum í sinni vinnu. Landgræðslan dreifði áburði og 

fræi lengst af með flugi en bændur dreifa áburði og fræi með dráttarvélum. Ákvarðanir eru 

teknar á annan hátt og bændur hafa önnur úrræði en Landgræðslan varðandi efni, tíma, 

tækjakost og vöktun lands. Því tel ég nauðsynlegt að beina athygli að uppgræðslunum á 

hálendinu, sem bændur hafa nú unnið að í áratugi.   

 

1.3. Uppgræðslustörf bænda og þekking þeirra 

Um 500 bændur taka þátt í verkefninu Bændur græða landið. Þar er unnið að 

uppgræðslu á heimalöndum og verkefnið á upphaf að rekja til ársins 1990 (Sunna 

Áskelsdóttir, 2017). Auk þess eru sameiginleg afréttarlönd grædd upp á vegum bænda víðs 

vegar um land. Frá því að gæðastýring í sauðfjárrækt var innleidd á árunum 2004-2006, hefur 

verið unnið að uppgræðslum á afréttum eftir áætlunum sem gerðar eru undir formerkjum 



 

15 
 

gæðastýringarinnar. Árið 2014 töldust 27 landbótaáætlanir vera vegna afrétta (Gústaf M. 

Ásbjörnsson, 2015).   

Langoftast vinna menn að uppgræðslunum í samvinnu við eða með leiðsögn frá 

Landgræðslunni, að minnsta kosti varðandi notkun þeirra aðfanga sem Landgræðslan leggur 

til eða niðurgreiðir, sem eru áburður og fræ (Sigþrúður Jónsdóttir & Guðríður Baldvinsdóttir, 

2000). Líklegt er að bændurnir sjálfir séu í góðri aðstöðu til að meta ástand lands og gagnsemi 

uppgræðsluaðgerða, en kortlagning Landgræðslunnar árið 2012 við Sænautasel staðfesti þá 

skoðun heimamanna, sem þar höfðu unnið að uppgræðslum, að aðgerðirnar þar hafi skilað 

góðum árangri (Elín Fjóla Þórarinsdóttir, 2014).  

Alla tíð hafa bændur unnið að landbótum með margvíslegum aðferðum, sem hafa verið 

þeim tiltækar og reynst gagnlegar. „Bændur hafa nýtt lífrænan áburð um langan aldur og 

þekkja vel eiginleika hans, meðhöndlun og dreifingu. Lífrænn áburður er mikið notaður í 

uppgræðslu og jarðrækt, en  aðferðafræðin er mismunandi og misvel þróuð“ (Magnús H. 

Jóhannsson, Garðar Þorfinnsson & Gústav Ásbjörnsson, 2010, 307). Árið 2000 riðu 

Biskupstungnamenn á vaðið með að dreifa heyi í rofabörð með rúllutætara, sem hefur gefið 

mjög góða raun. Landgræðslufélög á fleiri svæðum hafa tekið það eftir, enda er árangurinn 

eftirtektarverður eins og Garðar Þorfinnsson lýsti á Fræðaþingi landbúnaðarins árið 2004.  

 Umbætur á aðferðafræði Bændur græða landið hafa ekki náð fram að ganga þó bæði 

héraðsfulltrúar Landgræðslunnar og einstakir bændur hafi séð þörf fyrir breytingar (Berglund, 

Hallgren & Aradóttir, 2013). Svo seint sem árið 2015 fór af stað þriggja ára tilraunaverkefni 

innan Bændur græða landið með lífræn áburðarefni. Aðeins þrír bændur tóku þátt í því í 

byrjun (Sunna Áskelsdóttir, 2017). Innan gæðastýringarinnar hefur einnig þótt vanta upp á 

áhuga fyrir þróunarstarfi (Jóna Sigríður Þorláksdóttir, 2015). 

Ása L. Aradóttir (2008) telur að til að stuðla að aukinni endurheimt birkiskóga og 

votlendis á Íslandi þurfi góðan þekkingargrunn sem byggi á öflugu rannsóknarstarfi, þar sem 

meðal annars sé nýtt jafnóðum sú þekking sem fæst með framkvæmd vistheimtarverkefna. 

Gera má ráð fyrir að það sama gildi um vistheimtarverkefni sem miða að hvaða öðrum 

markmiðum sem er. 

Þekkingin sem verður til innan Bændur græða landið og í öðrum 

landgræðsluverkefnum er ekki skipulega skráð og getur horfið með einstökum starfsmönnum 

og úrræði vantar til að miðla þessari þekkingu milli manna. Toppstjórnun er viðhöfð í of 

miklum mæli, bæði innan gæðastýringarinnar og Bændur græða landið, og bændur fremur 
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álitnir hlutlaus verkfæri en uppspretta gagnlegra upplýsinga og hugmynda  (Berglund o.fl., 

2013; Jóna Sigríður Þorláksdóttir, 2015). „Því er nauðsynlegt að styrkja upplýsingaflæði og 

samskipti innan sem utan kerfisins og hvetja til aukins frumkvæðis og nýsköpunar ef 

gæðastýringin á að ná takmarki sínu á sviði sjálfbærrar landnýtingar.“ (Jóna Sigríður 

Þorláksdóttir, 2015, ágrip).  

Báðar þær rannsóknir sem hér er vitnað til, byggja á eigindlegum aðferðum, þar sem 

samskipti bænda við opinbera aðila eru könnuð. Niðurstöður benda til að samskipti séu 

mikilvægur þáttur til að ná settum markmiðum, jafnvel svo mikilvæg að varast beri að láta 

áherslu á árangurinn spilla fyrir samskiptunum. Ekki er þó að sjá að bændur hafi í gegnum 

tíðina haft lítinn áhuga fyrir að ná árangri, þvert á móti (Davíð Pálsson, 1989; Guðrún 

Schmidt, 2000). Af ummælum landgræðslustarfsfólks og bænda í grein Berglund o.fl. (2013) 

má ráða að árangur leiði af sér aukinn áhuga og frumkvæði. Fleiri vísar benda í sömu átt.  

Þegar árangurinn af rúlludreifingunni á Biskupstungnaafrétti kom í ljós, sem gerðist 

mjög fljótlega, komu margir til liðs við það verkefni. Áhugi manna byggðist að lang mestu 

leyti á þessum mikla og greinilega árangri (Sigríður Jónsdóttir, 2016). Ekki er þó einhlítt hvað 

telst vera árangur. Markmið með náttúruvernd eða vistheimtarverkefnum geta verið afar 

mismunandi (Ása L. Aradóttir, 2008) og jafnvel mótsagnakennd (Þorbjörg Sandra Bakke, 

2013). Því getur verið áhugavert að sjá hvaða árangri bændur eru að ná  með uppgræðslustarfi 

sínu og hvað þeir líta á sem árangur.  

 

1.4. Hugmyndafræði rannsóknar 

 Sumarið 2016 fór ég ríðandi umhverfis Heklu. Í þeirri ferð sá ég uppgræðslur víðs 

vegar, sem ég hafði ekki vitað að væru til. Ég sá líka land í öðru ástandi en lýst hefur verið á 

svæðinu sem nefnt er gosbeltið. Þá datt mér í hug að rannsaka beittu uppgræðslurnar á 

hálendinu, sem ég hafði haldið að væru fáar og strjálar en ekki um alla tranta, eins og ég 

komst að í þessari hestaferð.  

 Það efni sem fyrir lá um beittar uppgræðslur á hálendi Íslands virtist vera takmarkað 

og brotakennt. Til að fá heillega mynd af viðfangsefninu, gat verið fljótlegast og mest 

upplýsandi að skoða uppgræðslurnar sjálfur. Saga uppgræðslunnar á hverjum stað kynni að 

vera aðgengilegri hjá heimamönnum en eftir öðrum leiðum. Víðari sýn næðist á viðfangsefni 

með viðtölum við fólk en með því að styðjast eingöngu við tilraunir. Auk þess væri áhugavert 

að sjá hvernig niðurstöður þeirra rannsókna og tilrauna sem fyrir lágu, ættu við um 
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uppgræðslurnar eins og þær hafa verið stundaðar af bændum á hálendinu. Samband 

reynsluþekkingar og vísinda hefur verið skoðað víðar (Irvine, Fiorini, Yearley, McLeod, 

Turner, Armstrong o.fl., 2009; Meuret & Provenza, 2015; Morales-Reyes o.fl., 2019) og 

fræðimenn hafa bent á mikilvægi félagslegrar nálgunar þegar fjallað er um jarðvegsvernd og 

sjálfbæran landbúnað (Schnider, Fry, Lederman & Rist, 2009).   

 Ég setti fram þá kenningu að bændur kæri sig ekki um að vinna að verkefnum sem 

gefa ekki árangur eða að nota aðferðir sem virka ekki. Ég gerði líka ráð fyrir því að menn sjái 

fljótt hvort vinna þeirra hafi borið árangur og séu tilbúnir til að reyna aðrar aðferðir þar til 

árangur næst. 

  Afráðið var að leggja í eigindlega rannsókn á beittu uppgræðslunum með viðtölum við 

bændur og vettvangsskoðun á afréttum. Viðræður á vettvangi geta hresst upp á minnið og 

kveikt hugmyndir, liðkað fyrir samskiptum rannsakanda og viðmælanda, aukið skilning og 

dýpkað merkingu (Anderson, 2004). Eigindlegar aðferðir henta vel til að skilja ferli, hvernig 

fólk tekur ákvarðanir eða fæst við verkefni. Eigindlegar aðferðir henta til að skoða félagslegt, 

menningarlegt, efnahagslegt og efnislegt umhverfi eða innihald þar sem hið skoðaða á sér 

stað. Aðferðafræðin hentar einnig til að gefa rannsóknarefninu rödd og að rannsaka flókin eða 

falin efni (Hennink, Hutter & Bailey, 2011).  

 

1.4.1. Afmörkun rannsóknar  

 Rannsóknin nær til afrétta, þar sem land sem nýtt er til sauðfjárbeitar hefur verið grætt 

upp og bændur hafa komið að bæði ákvörðunum og framkvæmdum í lengri eða skemmri tíma.  

 Ekki er lagt upp með að rannsaka öll svæði á landinu sem falla undir þessa 

skilgreiningu. Svæðin eru flest á Suðurlandi en þrjú eru á Norðurlandi. Fjarlægðir frá heimili 

mínu og öðrum áfangastöðum réðu nokkru um val svæðanna. Á öllum svæðunum hefur verið 

unnið að uppgræðslum í allmiklum mæli. 

 Rannsóknin nær til bænda og annarra heimamanna sem þekkja aðstæður á viðkomandi 

afrétti og hafa tekið þátt í uppgræðslustarfinu.  

 

1.4.2. Markmið og rannsóknarspurningar 

 Markmið þessa verkefnis er að rannsaka beittar uppgræðslur á hálendi Íslands, kynnast 

sjónarmiðum, afla þekkingar, kynnast aðferðum og skoða árangur þeirra heimamanna sem 

vinna að uppgræðslunum og hafa fylgst með þeim til lengri tíma. Upplýsingar vantar um 
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beittu uppgræðslurnar á hálendinu, umfang þeirra og náttúru. Þekking heimamanna er ekki 

aðgengileg og sjónarmið bænda varðandi uppgræðslur og uppgræðslustarf ekki heldur.  

 Margvíslegra gagna var aflað sem eru efniviður rannsóknarinnar. Gagnaöflun fór fram 

með viðtölum og í vettvangsferðum en gögnin eru þessi: Viðtöl við heimildamenn, 

upplýsingar úr vettvangsferðum, mælingar og mat á gróðri og jarðvegi á einstökum skikum 

uppgræðslusvæða, saga viðkomandi skika og ljósmyndir með tíma- og staðsetningu á sömu 

skikum.  

 Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunum, sem eru þessar: 

• Hvaða viðhorf hafa bændur til uppgræðslustarfsins? 

• Hvaða aðferðir eru menn að nota? 

• Hvaða árangur næst við uppgræðslustarfið? 

• Hvernig er samspil viðhorfa, aðferða og árangurs við aðstæður? 

Auk þess að svara rannsóknarspurningunum, er ætlunin að taka stöðuna á þeim 

uppgræðslum sem rannsóknin nær yfir. Gróðurfarsgreiningar, ljósmyndir, lýsingar og önnur 

skrásetning á sögu og ástandi uppgræðslanna getur nýst í framtíðinni við áframhaldandi 

rannsóknir á viðkomandi svæðum. Samhliða mun ég freista þess að þróa aðferð til að afla 

þekkingar á vettvangi, skrá hana, greina og færa í þann búning að þekkingin nýtist öðrum til 

almennrar upplýsingar, stefnumótunar eða fræðastarfs. 

 

1.5. Staða rannsakanda 

 Rannsakandinn hefur alltaf áhrif í eigindlegum rannsóknum og ber að gera grein fyrir 

stöðu sinni (Hennink o.fl., 2011).  

 Ég er fædd í Gýgjarhólskoti í Biskupstungum árið 1964, menntuð í búfræði, 

búvísindum og kennslufræði, hef starfað sem ráðunautur á Suðurlandi og lengst af verið bóndi 

og afréttarnotandi, frá 2003 í Arnarholti í Biskupstungum. Ég ólst upp í uppgræðslunum 

heima í Gýgjarhólskoti og hef fylgst með uppgræðslustarfinu á Biskupstungnaafrétti alla tíð.  

 Þar með ætti ég að vita eitthvað um uppgræðslur á afrétti. Ég ætti að þekkja 

menningarlegan og félagslegan bakgrunn viðmælenda minna. Ég ætti að skilja aðstæður þeirra 

og þekkja kerfin sem þeir hafa búið við undanfarna áratugi, því ég hef lifað sömu tíma og við 

sömu aðstæður og þetta fólk. Allt þetta ætti að auðvelda skilning og samskipti en reynsla af 

sveitabúskap hefur reynst nauðsynleg til að ná góðum samskiptum við bændur (Berglund, 

Lars Hallgren & Aradóttir, 2015).  
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 Hins vegar geta mínar persónulegu skoðanir, lífsreynsla og fordómar þvælst fyrir í 

rannsókninni. Það getur haft áhrif á hvað er rætt, hverju mér er trúað fyrir og hvað kemur fram 

í viðtölum. Það getur haft áhrif á hvaða gögnum ég safna, hverju ég tek eftir og hvaða 

ályktanir ég dreg yfirleitt. En þá áhættu verður að taka. Fullkomlega hlutlaus rannsakandi væri 

jafnframt sá sem hefði ekkert vit á viðfangsefninu. Slíkur rannsakandi hefði líka sínar 

takmarkanir og í þeim efnum verður ekki bæði sleppt og haldið. 
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2. AÐFERÐIR 

 Lagt er upp með eigindlega rannsókn þar sem áhersla er lögð á lýsingar með orðum og  

annarri framsetningu, fremur en tölulegum mælingum og útreikningum.  

 Rannsóknin er tilviksrannsókn sem innifelur lýsingu á tilteknum aðstæðum, afmörkun 

viðfangsefnis miðað við þær aðstæður og öflun margvíslegra gagna um viðfangsefnið.  

  Gögn eru flokkuð og greind og mismunandi gögn borin saman. Þannig er leitað að 

eiginlegri merkingu og fundið samband orsaka og afleiðinga.  

 

2.1. Rannsóknarsvæði og heimildamenn 

 Rannsóknin fór aðallega fram á Suðurlandi, í Árnessýslu, Rangárvallasýslu og Vestur-

Skaftafellssýslu. Þannig fékkst þversnið yfir og útfyrir gosbeltið á Suðurlandi. Til að ná betri 

mynd af breytilegum aðstæðum voru einnig valin þrjú svæði á Norðurlandi. Mývatnssveit og 

báðir afréttir Bárðdæla urðu fyrir valinu. Þá staði var hægt að heimsækja í einni vikuferð 

norður, en heimili mitt er á Suðurlandi. Ég sneiddi sérstaklega hjá Öxarfirði og Þistilfirði, 

vegna þess að ein af fáum rannsóknum sem til eru um svipað efni, fór þar fram eigi alls fyrir 

löngu (Jóna Sigríður Þorláksdóttir, 2015). Uppgræðslurnar á húnvetnsku heiðunum voru 

einnig sniðgengnar, þar sem þær byggja á sérstökum forsendum vegna Blönduvirkjunar.  

 Til að finna möguleg rannsóknarsvæði studdist ég við kortasjá Landgræðslunnar og 

leitaði upplýsinga hjá þremur landgræðslufulltrúum hjá Landgræðslunni. Landgræðslu-

fulltrúarnir bentu mér á fólk sem þekkti til uppgræðslustarfsins á ýmsum stöðum. Þær 

upplýsingar urðu lykillinn að vali mínu á viðmælendum. Ég setti mig í samband við fólkið, 

sem starfsmenn Landgræðslunnar höfðu bent mér á. Marga þekkti ég eða kannaðist við, aðra 

hafði ég ekki talað við áður. Allmargir sem upphaflega var vísað á, tóku þátt í rannsókninni 

sem viðmælendur og leiðsögumenn. Í nokkrum tilfellum benti þetta fólk á aðra sem betur 

þekktu til eða hefðu aðstæður til að leiðsegja í skoðunarferð um viðkomandi 

uppgræðslusvæði. Stundum gat einn farið í skoðunarferð en annar gefið meiri upplýsingar um 

starfið.  

 Fólkið sem rætt var við í rannsókninni er valinn hópur einstaklinga sem þekktu vel til 

uppgræðslustarfsins á sínu svæði og hafði sérstakan áhuga á uppgræðslumálum. Því er ekki 

um þversnið þýðis að ræða heldur þeir sem voru líklegastir til að gefa sem mestar upplýsingar. 

 Yfirlit yfir rannsóknarsvæði og gagnaöflun er í töflu 1.  
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 Ekki var endanlega ákveðið í byrjun hvert yrði farið eða hve margir staðir yrðu 

skoðaðir. Þegar gögn og reynsla úr skoðunarferðum safnaðist upp, var metið hvort enn væru 

nýjar upplýsingar að bætast við. Þegar skoðunarferð virtist bæta litlu við, var ákvarðað að enn 

ein ferð eða viðtal um sambærilegt svæði væri óþarft og að mettun væri náð. Einnig var metið 

hvort ný skoðunarefni væru að birtast, sem þyrfti að athuga betur og afla frekari gagna um, 

með skoðun á fleiri svæðum eða með fleiri viðtölum. 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknarsvæði og gagnaöflun. 
 Vettvangs- 

skoðun 
Fjöldi 

mælistaða 
Viðtal á 
afrétti 

Viðtal utan 
afréttar 

Vesturafréttur Bárðdæla 1 6 1  
Austurafréttur Bárðdæla 1 5 1  
Mývatnssveit 1 4 1 2 
Biskupstungnaafréttur 4 9  1 
Hrunamannaafréttur 1 8 1 1 
Gnúpverjaafréttur 2 7 2  
Flóamannaafréttur 1 6 1 1 
Landmannaafréttur 1 5 1  
Næfurholt 1 2 1  
Almenningar 1  1 2 
Skaftártunguafréttur    2 
Álftaversafréttur 1 2 1 1 
Austur-Síðuafréttur 1 5 1  
Samtals 16 59 12 10 

 
 

2.1.1. Samþykki og persónuvernd 

 Væntanlegum þátttakendum var sagt frá verkefninu, hver markmið þess væru, hvernig 

gagnaöflun færi fram, hvernig upplýsingar um þá og frá þeim yrðu meðhöndlaðar og hvernig 

niðurstöður yrðu kynntar. Fólki var boðið upp á að hætta við þátttöku hvenær sem væri. Það 

hefur enginn gert. Menn voru mjög fúsir til að aðstoða mig á alla lund og til í að ræða hvað 

sem var. 

 Viðmælendur mínir eru ekki nafngreindir. Þeir eru auðkenndir með bókstaf, sem 

táknar sýslu, og tölustaf sem hefur enga merkingu. Vegna íslenskrar málhefðar er yfirleitt 

vísað til heimildamanna í karlkyni í þessum texta, en heimildamenn mínir voru karlar og 

konur, flest vel fullorðin en engin gamalmenni.  

 Persónugreinanlegar upplýsingar eru ekki aðgengilegar öðrum en mér. Engar upptökur 

voru gerðar, hvorki hljóðritanir né myndskeið. Aðeins voru skrifaðir minnispunktar og teknar 

ljósmyndir.  
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2.2. Framgangur og framkvæmd 

 Framgangur og framkvæmd var í stórum dráttum á þessa leið: 

 Í ágúst 2017 fór ég í þrjár skoðunarferðir á Norðurlandi. Mér til aðstoðar í þeim 

ferðum og fleirum var bóndi minn, Sævar Bjarnhéðinsson. Við skoðuðum Vesturafrétt 

Bárðdæla, Austurafrétt Bárðdæla og fórum um uppgræðslusvæði Mývetninga, allt með 

leiðsögn heimamanna. Eina skoðun gerði ég á lúpínu á Biskupstungnaafrétti síðsumars árið 

2017. 

 Meginsöfnun gagna um Suðurland fór fram sumarið 2018. Þá fór ég í skoðunarferðir á 

Flóamannaafrétt og Hrunamannaafrétt í júlí, Gnúpverjaafrétt, Landmannaafrétt, Austur-

Síðuafrétt og Álftaversafrétt í ágúst, allar með leiðsögn heimamanna. Eina ferð fór ég þetta 

sumar með leiðbeinanda mínum til að skoða gróður á Biskupstungnaafrétti. Þann 7. september 

fór ég ríðandi um Almenninga með Vestur-Eyfellingum.  

 Mér þótti ástæða til að skoða nokkur atriði betur og afla frekari gagna, eftir greiningu 

gagnanna frá 2017 og 2018. 

 Sumarið 2019 fór ég tvær ferðir á Biskupstungnaafrétt, annars vegar þegar bændur 

dreifðu áburðinum í byrjun júní, hina ferðina fór ég í lok júlí til að skoða uppgræðslur í 

börðum og útbreiðslu lúpínu. Í júlí heimsóttum við einn bæ við Heklurætur til að skoða 

birkiskóg í beittum uppgræðslum. Í ágúst fórum við skoðunarferð með leiðsögn um 

Gnúpverjaafrétt og Þjórsárdal.  

 Auk þess að skoða einstök atriði með sérstökum skoðunarferðum, gerði ég litla 

pottatilraun sumarið 2019, þar sem ég athugaði spírun og lifun fræs í mismunandi 

jarðvegsgerðum. Tilrauninni er lýst í viðauka 4, bæði aðferðum og niðurstöðum. 

 Viðtöl tekin utan afréttar fóru fram frá því í júlí 2017, allt þar til gagnasöfnun lauk 

endanlega í apríl 2020. Aðallega voru viðtöl, sem ekki fóru fram á vettvangi, tekin í tengslum 

við skoðunarferðir á viðkomandi svæði, meðan á skipulagningu skoðunarferðar stóð eða 

fljótlega eftir skoðunarferð. Sum viðtöl voru mjög stutt, aðeins nokkrar mínútur, en lengsta 

viðtalið tók heilt kvöld. Skoðunarferðir með leiðsögn tóku undantekningarlaust meira en 

hálfan dag.  
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2.3. Efniviður 

 Efniviður rannsóknarinnar er margvísleg gögn sem aflað var með viðtölum og í 

vettvangsferðum. Það eru viðtöl, upplýsingar úr vettvangsferðum, mælingar og mat á gróðri 

og jarðvegi og ljósmyndir með tíma- og staðsetningu. Við greiningu gagnanna er einnig  

stuðst við tilraun með spírun og lifun fræs í mismunandi jarðvegsgerðum, sem lýst er í 

viðauka 4.  

 

2.3.1. Viðtöl 

 Viðtöl voru tekin við bændur og aðra heimamenn sem þekktu aðstæður á viðkomandi 

afrétti og höfðu tekið þátt í uppgræðslustarfinu. Allt þetta fólk hafði lengi átt heima á 

viðkomandi svæði og margir alla sína ævi. Gengið var út frá því að viðtölin færu fram í 

skoðunarferðum á vettvangi, en á því voru gerðar ýmsar undantekningar. Þar sem 

leiðsögumaður í skoðunarferð var ekki bóndi, sýndi mér annan afrétt en sinn eigin eða taldi 

aðra þekkja betur til uppgræðslustarfsins, tók ég viðtal við fleira fólk af svæðinu, til að fá eins 

miklar upplýsingar og þörf var á. Oftast voru þau viðtöl tekin í síma. Í einstaka tilfellum voru 

leiðsögumenn fleiri en einn eða viðtal fór fram við hóp manna.  

 Viðtöl voru skráð sem minnispunktar jafnóðum, hvort sem þau fóru fram á vettvangi, 

voru tekin í síma eða í eldhúsi. Til að fá eitthvert mat á áreiðanleika þessara minnispunkta og 

hvernig ég túlkaði þá, bar ég niðurstöður undir Þ3, sem hafði gefið miklar upplýsingar og 

mikið er vitnað í. Hann hafði „engar athugasemdir við þetta.“ Þ4 talaði ég við aftur, til að 

rifja upp sögu sem ég hafði ekki skrifað hjá mér í vettvangsferðinni. Söguna mundi ég rétt. Í 

nokkrum ferðum var aðstoðarmaður með mér. Í þeim tilfellum bar ég minnispunktana undir 

hann, hvort hann hefði tekið eins eftir og lagt sama skilning í það sem fram fór. Þessi 

staðfesting á gæðum gagna gaf engar frábendingar. Fjóra heimildamenn hef ég rætt við undir 

lok þessara skrifa, til að leita álits þeirra á nokkrum niðurstöðum og kenningum. Engir aðrir en 

ég bera ábyrgð á þeim niðurstöðum og ályktunum sem hér eru sett fram, þó að einhver atriði 

hafi verið borin undir aðra á einhvern hátt. 

 Viðtölin voru opin en studdust við gátlista, sem einkum átti við þegar rætt var um 

einstök uppgræðslusvæði. Gátlistinn er í viðauka 1. Viðtöl á vettvangi snerust einnig um 

skráningu gagna á mælistöðum, sem veitti viðtölunum ákveðna stöðlun.  
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2.3.2. Vettvangsskoðun 

 Ég hitti heimamenn sem sýndu mér uppgræðslusvæðin á viðkomandi afréttum. 

Leiðsögumennirnir sögðu mér sögu uppgræðslunnar á hverjum stað fyrir sig, eftir því sem þeir 

best vissu. Leiðsögumenn mátu sjálfir hvað þeim þótti vert að sýna mér og óku í mörgum 

tilfellum sjálfir. Einn afrétt sá ég ekki sjálf. 

 Staðir eða skikar voru valdir til að gera gróðurmælingar, meta jarðveg, skrá sögu 

uppgræðslu á viðkomandi bletti og taka myndir. Þessa mælistaði valdi ég í samráði við 

leiðsögumenn eða vegna ábendingar frá þeim, útfrá því hvort þar væri eitthvað markvert eða 

dæmigert að sjá eða heyra og að leiðsögumaðurinn þekkti sögu viðkomandi skika. Fjöldi 

mælistaða á hverju rannsóknarsvæði er sýndur í töflu 1. 

 

2.3.3. Mælingar og mat 

 Á mælistöðunum voru skráðar upplýsingar um staðinn á sérstakt eyðublað, sjá viðauka 

2. Saga staðarins var skráð samkvæmt frásögn heimildamanns og annað sem þótti skipta máli 

varðandi viðkomandi svæði. Ekki var gert ráð fyrir að upplýsingar heimildamanns þyrftu að 

styðjast við annað en minni.    

 Jarðvegi var lýst með almennum orðum og lagt mat á heildargróðurþekju. Ríkjandi 

plöntutegundir eða tegundahópar var skráð, þekjumestu tegundir eða hópar fyrst. Formið gerði 

ráð fyrir að allt að átta tegundir væru skráðar. Færri tegundir voru skráðar þar sem gróður var 

fábreyttari. Oft voru plöntuhópar, aðallega gras, ekki greindir til einstakra tegunda heldur 

einfaldlega skráðir sem gras og tekið fram hvort um margar tegundir væri að ræða.  

 Listi yfir tegundir og tegundahópa sem nefnd eru í rannsókninni er í viðauka 3.  

 

2.3.4. Myndir 

 Stafrænar myndir voru teknar á skikunum sem valdir voru sem mælistaðir. Að jafnaði 

var myndatakan stöðluð þannig: Miðja svæðis var ákvörðuð með því að leggja þar 

miðlungsstóran hlut, til dæmis handtösku. Tvær yfirlitsmyndir voru teknar yfir þessa miðju, í 

10 m fjarlægð frá miðjunni, til tveggja gagnstæðra átta. Nærmyndir voru teknar í 2 m fjarlægð 

frá miðjunni í gagnstæðar áttir. Nærmyndirnar voru teknar af 0,25m2 ramma, sem lagður var á 

jörðina, og myndin tekin beint niður á hann, um það bil í mjaðmarhæð myndatökumanns. 

Ramminn var jafnhliða ferningur, tvær hliðar úr spýtu og tvær hliðar úr snæri, hliðarlengd 50 

cm. Myndirnar voru teknar á síma af gerðinni Samsung Galaxy A5.  
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 Myndirnar eru í viðauka 5. 

 

2.3.5. Staðsetning og tími 

 Síminn, sem myndirnar voru teknar á, skráði nákvæma tímasetningu myndatöku og í 

mörgum tilfellum hnit, en sums staðar og stundum hagaði svo til að hnit náðust ekki. 

Staðsetningu var í öllum tilfellum lýst með orðum og skráð á þann hátt, hvort sem hnit náðust 

eða ekki. 

  

2.4. Úrvinnsla 

2.4.1. Skoðunarefni 

 Viðfangsefni eigindlegra rannsókna eru tvenns konar. Annars vegar skoðunarefni sem 

eru leituð uppi viljandi, hins vegar skoðunarefni sem koma fram í gögnunum (Hennink o.fl., 

2011). Í upphafi var lagt upp með eftirfarandi spurningar: 

 Hvað hafa menn gert? 

 Hvað hefur virkað, hvað hefur ekki virkað og af hverju? 

 Af hverju var þetta prófað svona? 

Hvaða árangri eru menn að ná?  

Hvað líta menn á sem árangur?   

 Eins og sjá má af þeim atriðum sem ég leiddi fram í kaflanum um stöðu þekkingar, 

bjóst ég við að fá vitneskju um tilbúinn áburð, fræsáningar, árangur og jafnvel friðun. Ég gerði 

ráð fyrir að samskipti við Landgræðsluna bæri á góma, landgræðsluplöntur, landgerðir, 

veðurfar, landnýting, tækni og fjármögnun. Gátlisti fyrir uppgræðslusvæði gerði ráð fyrir að 

ég spyrði um staðsetningu, hvers vegna svæðið var valið til uppgræðslu, hve lengi það hafði 

verið í uppgræðslu og á hvers vegum, hvað hafði verið gert og af hverju, hvað hafði virkað og 

hver árangurinn var. Í stórum dráttum eru þetta efnin sem ég leitaði uppi viljandi eða bjóst við 

að finna þó ég spyrði ekki sérstaklega eftir þeim.  

Varhugavert er að móta stífa áætlun um hvað beri að rannsaka í stóru og smáu. Það 

getur útilokað mikilvægar niðurstöður og leitt til þess að aðeins komi í ljós það sem þegar er 

vitað (Creswell, 2009; Hennink o.fl., 2011). Niðurstöður gagnaöflunar voru því notaðar til að 

leita frekari upplýsinga og skilgreina ný skoðunarefni, jafn harðan og þau birtust. 
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2.4.2. Greining 

 Fyrsta greining fór fram meðan á viðtölum stóð, þar sem ég skráði aðeins það sem ég 

mat að varðaði viðfangsefnið. Óhjákvæmilega hefur eitthvað farið fram hjá mér á því stigi en 

gögnin héldust viðráðanleg og laus við mas um önnur mál. 

 Eftir hverja skoðunarferð tók nokkra daga að meðtaka upplifunina, til að skilja það 

sem ég hafði séð og heyrt og bera kennsl á nýjar upplýsingar.   

 Eftir að hafa skoðað tíu afrétti í fjórum sýslum, þótti mér kominn fullnægjandi grunnur 

fyrir greiningu á upphaflegu skoðunarefnunum. Einnig fannst mér svæðið orðið nógu stórt og 

fjölbreytt og lítið farið að bætast við, þó ég bætti við enn einni ferð. Mettun virtist náð í 

mörgum efnum. Við greiningu á þessum gögnum, þar sem efnið var flokkað og 

fyrirferðarmestu skoðunarefnin voru greind, vöknuðu spurningar um allnokkur atriði, sem 

þurfti að skoða nánar. Með tilliti til þess var bætt við nokkrum ferðum og viðtölum til að fá 

ýtarlegri gögn um málefnin sem minna bar á í upphafi.  

 Gögn voru gerð aðgengileg og búin undir greiningu með hreinskrift á minnispunktum 

og öðrum skráningum og útprentun á myndum. Heimildamenn fengu auðkenni sem jafnframt 

er dulnefni. Viðmælendur voru meðhöndlaðir sem einn hópur og svæði voru ekki flokkuð 

fyrirfram á neinn hátt.  

 Gögn voru flokkuð og greind þar til fjallað hafði verið um öll málefni sem fyrirfundust 

í gögnunum. Segja má að gögnin hafi verið yfirfarin alls fjórum sinnum. Fyrst á vettvangi, 

eins og áður er sagt frá. Síðan voru gögn flokkuð eftir skoðunarefnum sem lágu fyrir frá 

upphafi. Þau skyggðu að nokkru leyti á önnur efni, þar til þau höfðu verið tekin frá. Á síðari 

stigum var efnið flokkað eftir skoðunarefnum sem minna bar á í upphafi. Að lokum voru 

eftirliggjarar eða afgangar gerðir upp. Þar voru annars vegar efni sem lágu á jaðri 

rannsóknarrammans og hins vegar háfleygari efni eins og lífshættir fugla. 

 Víða mættust skoðunarefnin og sömu gögn koma því fyrir aftur og aftur í niðurstöðum 

í mismunandi samhengi.  

 Hennink o.fl. (2011) taka rannsakendum vara við því að láta aðrar heimildir og 

hugmyndir hafa áhrif á greiningu gagna. Til að vera viss um að niðurstöður sem ég færði fram 

ættu uppruna í gögnum þessarar rannsóknar, las ég því ekkert annað um efnið meðan á 

uppgjörinu stóð.  

 Sumt af efniviðnum í rannsókn minni ber svip af tölulegum gögnum. Áætlaður aldur 

uppgræðslusvæða og mat á gróðuþekju er skráð sem tölur. Ég gerði tilraun til að greina 
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samband aldurs og þekju eftir jarðvegsgerðum útfrá þessum tölum, en það gaf enga 

niðurstöðu. Hennink o.fl. (2011) segja að eigindleg gögn styðji á engan hátt við tölfræðilega 

túlkun og ráða mönnum frá því að reyna það. Ég komst að því að það er rétt. Til að gögnin 

með mælingunum nýttust, þurfti að nálgast þau útfrá viðtölunum og meðhöndla þau eins og 

önnur gögn í rannsókninni, enda voru þau fengin á sama hátt.  

Við greiningar voru borin saman viðtöl, myndir og mælingar og mitt mat, eftir því sem 

fyrir lá varðandi hvert skoðunarefni fyrir sig. Megin niðurstaða var dregin fram, breytileiki og  

frávik skoðuð og andstæður færðar fram. Þannig fengust lýsandi niðurstöður. Orsaka var 

leitað til að færa fram greinandi niðurstöður, þar sem það var hægt. En samkvæmt Hennink 

o.fl. (2011) ber að greina gögn á kerfisbundinn en þó sveigjanlegan hátt í því skyni að finna 

skýringar á því hvernig hlutirnir virka og hvers vegna. Greiningum er lýst og niðurstöður 

settar fram í þriðja kafla þessa verks.  

Í fjórða kafla freista ég þess að setja niðurstöður rannsóknarinnar í víðara samhengi, 

bera þær saman við niðurstöður annarra rannsókna, leita skýringa á álitaefnum og setja fram 

kenningar um einstök málefni. Kenningar settar fram á grunni þeirra upplýsinga sem aflað var, 

ásamt samþættingu við aðrar heimildir, ættu að hafa meira fram að færa en viðmælendurnir 

hefðu gert sjálfir og vera til þess fallnar að staðfesta eða bæta við aðrar kenningar, vekja 

spurningar eða birta ný viðhorf (Creswell, 2009; Hennink o.fl., 2011).  

Öll vinna, viðtöl, skráning, greiningar og skrif, fór fram á íslensku. Allir viðmælendur 

eru mæltir á íslensku og viðfangsefnið er íslenskur veruleiki. Þó að efniviður rannsóknarinnar 

hafi ekki verið þýddur af einu tungumáli yfir á annað, verður að viðurkennast að þetta verk er 

skrifað á mállýsku sem töluð er í uppsveitum Árnessýslu. Orðanotkun og beygingar eru 

samkvæmt því og geta stangast á við málhefðir heimamanna á öðrum svæðum. 
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3. NIÐURSTÖÐUR 

 Umfjöllunarefnum þessa kafla er skipt í átta málaflokka, sem eru niðurstaða greiningar 

í allri rannsókninni. Málaflokkarnir eru:  

Saga og samskipti.  

Markmið uppgræðslustarfs.  

Val á svæðum.  

Uppgræðsluaðferðir.  

Jarðvegur og árangur.  

Uppgræðsla og tími.  

Lúpína.  

Landnýting. 

 Útgangspunkturinn við greininguna var uppgræðslan sjálf og náttúrufræði hennar. 

Ríkulegustu gögnin komu til vegna rannsóknarspurninganna, spurninga í gátlista og gagna 

sem aflað var við gróðurgreiningar á uppgræðslusvæðunum. Þessi gögn lögðu grunninn að 

miðlægustu og stærstu málaflokkunum sem komu út úr greiningunni en uppgræðsluaðferðir, 

jarðvegur og árangur og markmiðið að ná árangri reyndust mest áberandi flokkarnir og 

mynduðu kjarnann í uppgjörinu. Fyrirferðarminni gögn mynduðu málaflokka sem röðuðust 

umhverfis kjarnann. Þar komu til saga og samskipti, val á svæðum, önnur markmið 

uppgræðslustarfs en árangur og uppgræðsla og tími. Að lokum voru afgangarnir í 

gagnasafninu gerðir upp. Þeir mynduðu málaflokkana um lúpínu og landnýtingu, sem liggja 

við jaðar umfjöllunarinnar í rannsókninni. 

 Niðurstöðum greininga á einstökum málaflokkum skipti ég í lýsandi niðurstöður, sem 

ég nefni samantekt, og greinandi niðurstöður, sem ég nefni niðurstöður. Þessi kafli er þannig 

settur saman að í lok umfjöllunar um ákveðin málefni, eru samantektir og niðurstöður birtar í 

sérstökum kafla með skyggðum bakgrunni. Í kaflanum um uppgræðsluaðferðir eru slíkar 

niðurstöður dregnar saman á fimm stöðum. Í kaflanum um jarðveg og árangur eru niðurstöður 

dregnar saman á fjórum stöðum. Önnur umfjöllunarefni eru umfangsminni og hafa 

samandregnar niðurstöður á einum stað í lok kafla. 

 

3.1. Saga og samskipti 

 Hér verður tekið saman hvað menn hafa að segja um upphaf uppgræðslustarfsins, 

hvernig það kom til og hver aðdragandi þess var. Hér eru einnig dregnar saman frásagnir 



 

29 
 

viðmælenda minna af samskiptum heimamanna við stjórnvöld í gegn um tíðina, eins og 

málefnið horfir við þeim. Ekki er um tæmandi frásagnir að ræða enda ekki lagt upp með að 

afla heimilda um eða skrásetja söguna sem slíka.  

 

3.1.a. Upphaf gæðastýringar og ártalið 2006 

 Villa eða ónákvæmni er í gögnum en í viðtölum og skoðunarferðum gerði ég ráð fyrir 

að landnýtingarþáttur gæðastýringar hefði byrjað árið 2006. Það fyrirbæri gengur alfarið undir 

nafninu gæðastýring í máli manna. Gæðastýringin kann að hafa byrjað á einhverjum svæðum 

einu til tveimur árum fyrr, en fullvíst er að landnýtingarþáttur gæðastýringar var alls staðar 

genginn í gildi árið 2006. Þetta ber að hafa í huga þegar minnst er á upphaf gæðastýringar og 

að ártalið 2006 kann því að merkja eitthvert ár á bilinu 2004-2006.  

 

3.1.1. Um upphaf uppgræðslanna 

 Víða hafa Landgræðslan og bændur sjálfir haft einhver umsvif, girt girðingar eða dreift 

áburði, áður en uppgræðslustarf bænda hófst í þeirri mynd sem nú er.  

 Landgræðslan færði framkvæmd helstu verkefna í hendur bænda, að því er virðist árið 

1994. Segja má að það marki upphaf þess tíma sem umfjöllunarefni þessa verkefnis spanna.  

 Heimildamaður í Hrunamannahreppi sýndi mér Stóraver og sagði frá uppgræðslu þess. 

Uppgræðsla Stóravers hófst árið 1994. „Landgræðslan lét í té áburð og fræ og heimamenn 

réðu hvað þeir gerðu. Fyrst þá“ segir A1. Fram að þeim tíma sá Landgræðslan sjálf að mestu 

um framkvæmdir við uppgræðslur á afréttum og dreifði áburði meðal annars úr flugvél. Þá var 

land valið útfrá því hversu vel það hentaði undir dreifingu úr lofti, langir sandar og melar þar 

sem auðvelt var að fljúga yfir (A1). Landmenn (R2 og R3) bentu mér á merki um slíkt í 

hlíðarfæti vestan í Kvíslum, þar sem Landgræðslan dreifði rönd af áburði úr flugvél einhvern 

tíma fyrir löngu. Sú rönd sést varla lengur. 

 Önnur tímamót verða þegar ákvæði gæðastýringar um landbætur samkvæmt 

landbótaáætlunum koma til framkvæmda. Gæðastýringin, sem innleidd var á árunum 2004 til 

2006, skikkaði menn til að bæta land á afréttum og einhverjir byrjuðu þá (Þ3, Þ4, R2, R3), en 

víða voru menn byrjaðir áður og sums staðar löngu fyrr (A1, R1, S3, S1, A3, A2). 

 Á öllum tímum, við flestar aðstæður, hefur Landgræðslan haft einhverja aðkomu að 

uppgræðslustarfinu, séð um það sjálf, lagt til fræ, áburð eða útdeilt fjármagni. Stundum hefur 

Landgræðslan stjórnað og ráðið. Stundum hefur stofnunin aðeins gefið ráð eða verið með í 
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ráðum. Lítið hefur þó verið fjallað um þetta starf. „Sneitt hjá vísvitandi að fjalla um beittar 

uppgræðslur“ segir Þ1 þegar við tölumst við. 

 

3.1.2. Samskipti frá sjónarhóli bænda 

 Uppgræðslurnar í Gnúpverjahreppi hófust með starfsemi Landgræðslunnar á Hafinu 

árið 1960. Síðan var gert hlé en byrjað aftur eftir Heklugosið 1980. Heimildamaður minn, A2, 

telur Gnúpverja byggja sitt uppgræðslustarf á þeirri hefð sem Landgræðslan skapaði á Hafinu 

með aðgerðum sínum þar.  

 Tveir Vestur-Eyfellingar, R1 og R4, sögðu mér sögu sína af afréttinum Almenningum. 

„Almenningar friðaðir og Landgræðslan ætlaði að græða þá upp en gerði ekkert.“ Þá fóru 

bændur að þrýsta á aðgerðir og að gera eitthvað sjálfir. „Nokkrir pokar í byrjun en nú er dreift 

yfir fjörutíu pokum á ári.“ Þriðji maðurinn segir: „Fleiri komu með þegar við tókum upp 

okkar baráttu [þegar aftur var farið með fé innúr]. Nú koma sjö með dreifara, voru áður 

færri. Þjappar mönnum saman“ (R5).  

 Maður úr Mývatnssveit hafði þetta að segja: „Stríð við Landgræðsluna. Uppgræðslur 

til að halda friðinn. Bændur verktakar til að byrja með“ (Þ2). Síðan tók gæðastýring við. 

„Borið á mellandið sem er peningasóun. Til að halda friðinn.“ Þ2 telur að núorðið sé 

auðveldara fyrir bændur að fá leyfi til að bera á það sem þeir vilja bera á.  

 Þ1 sagði Mývetninga hafa grætt upp ljótt svæði meðfram veginum. Bændur græddu 

það upp með heyi með góðum árangri, sem landgræðslufulltrúi gerði síðan lítið úr og taldi allt 

of dýrt.  

 Heimildamaður S1 sagði bændur í Álftaveri hafa viljað vera fyrri til en gæðastýringin 

og að í það heila hafi þeir átt góð samskipti við Landgræðsluna. „Landbótasjóður skilar 

miklu. Mikil framlög sem koma á móti. Eykur áhuga að fá aðstoð Landgræðslunnar“ (S1). Þar 

var girt 267 ha girðing við Atley árið 1997 og sáð í hana lúpínu, melgresi og beringspunti á 

vegum Landgræðslunnar. Lúpínan lagði þetta undir sig og girðingin var rifin árið 2007 (S1). 

Nú er féð mikið í þessu allt sumarið og lúpínan breiðist út eftir að girðingin var tekin (S2). 

 „Einn bóndi fór einu sinni tveim dögum of snemma með fé á afréttinn. Landgræðslan 

ætlaði að taka gæðastýringuna af öllum. Reyndu það á tveim, þrem öðrum svæðum. Það var 

rekið til baka og Álftveringar fengu dálítið af áburði í skaðabætur“ (S1).  
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 A3 segir um Flóamannaafrétt að þar hafi upphaflega verið byrjað í uppgræðslum 

vegna þrýstings frá Landgræðslunni, síðan vegna gæðastýringar. Þar hafi verið byrjað fyrir 

árið 2000. „Feikinóg beitiland á afréttinum fyrir féð sem nú er“ (A3). 

 Skaftártungumenn byrjuðu eitthvað áður en gæðastýring tók við (S4), fyrir um það bil 

20 árum (S3). „Gerðum samning við Svein [landgræðslustjóra]að eigin frumkvæði. Mikið 

beitarálag fremst á heiðinni, til að styrkja landið undir þessa beit.“  

 Á nokkrum afréttum hófst uppgræðslustarfið með gæðastýringunni, til dæmis á 

Austur-Síðuafrétti (S2). Sá afréttur er í Vestur-Skaftafellssýslu en þar hefur verið starfandi 

gróðurverndarnefnd frá árinu 1991, enda á gróðurverndarstarf á svæðinu mun lengri sögu en 

gæðastýringin. „Landgræðslufulltrúinn fer með í gróðurskoðun, þar á undan ráðunautur, 

Einar Þorsteinsson“ (S2).  

 Landmenn telja sitt uppgræðslustarf byrja með gæðastýringunni en Landgræðslan mun 

hafa gert eitthvað á Landmannaafrétti áður en það hófst (R2 og R3). 

 Bóndi í austanverðum Bárðardal segir: „Uppgræðslurnar ekki hugsaðar til beitar, 

enda er nóg beitiland fyrir féð. Væri ekki gert ef ekki fyrir gæðastýringuna“ (Þ4). 

 Afréttur bænda í vestanverðum Bárðardal var girtur af árið 1984. Þá girti 

Landgræðslan einnig dálítið svæði nyrst á afréttinum og sáði þar lúpínu nokkrum árum seinna, 

eða um 2000 (Þ3). Bændur byrjuðu með gæðastýringunni. „Í upphafi gæðastýringar fóru tveir 

sérfræðingar eftir veginum og sáu börð. Sögðu afréttinn ótækan í gæðastýringu. Tryggvi á 

Mýri í Bárðardal fór svo með þá ríðandi og þeir sáu hátt kjarr, þrílita fjólu og fleira sem átti 

ekki að vera hægt á ofbeittu landi“ (Þ3).  

 Áður en fénu er sleppt á vorin er „landgræðslufulltrúa sýndur afrétturinn þegar 

grávíðir er útsprunginn og komin græn slikja“ (Þ3). 

 

3.1.3. Samantekt um sögu og samskipti 

• Uppgræðslustarfið hófst á ýmsum tímum og hafði mismunandi aðdraganda en er nú 

sameinað undir merkjum gæðastýringar. Sums staðar byrjaði uppgræðslustarfið með 

gæðastýringunni (Þ3, Þ4, R2, R3), en víða voru menn byrjaðir áður og sums staðar löngu 

fyrr (A1, R1, S3, S1, A3, A2).  

• Á hverju svæði hafa menn sína sögu að segja af uppgræðslustarfinu og samskiptum við 

Landgræðsluna. Sums staðar hafa menn jákvætt viðhorf til Landgræðslunnar, jafnvel þó að 

á ýmsu hafi gengið. Annars staðar er þungt í fólki. Þar sem svo hagar til, og ég hef haft 
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fleiri viðmælendur en einn og rætt við bændurna sinn í hvoru lagi, ber sögum þeirra mjög 

vel saman. Menn af sama svæðinu eru að segja sömu söguna. Af þessu sést að það sem á 

við á einum stað, á ekkert endilega við annars staðar. Til að skilja afstöðu fólks, 

sérstaklega til samskiptanna við Landgræðsluna, þarf að kynna sér sögu svæðisins og 

hvers konar samskipti  hafa farið þar fram.  

 

3.2. Markmið uppgræðslustarfs  

 Hér verður leitast við að finna þau markmið sem menn vilja ná og afmarkast af þeim 

tíma sem viðmælendur mínir fjalla um og af aldri uppgræðslanna sem við skoðuðum. 

 Ekki eru skilyrði hér til að greina í þaula hver markmiðin voru með upphafi 

uppgræðslustarfsins. Hvern stað fyrir sig þyrfti að skoða sérstaklega, sem er utan ramma 

þessarar rannsóknar. Spurningunni Af hverju byrjaði þetta? verður því ekki svarað nánar en 

gert er í kaflanum um sögu og samskipti. Spurningunni Til hvers eru menn að þessu? reyni ég 

hins vegar að svara nánar.  

 Þegar markmiðin eru skilgreind, kemur í ljós að árangur er eitt af markmiðunum. 

Árangur þarf að skilgreina sérstaklega og gera grein fyrir hvað telst vera árangur og hvaða 

árangri menn vilja ná. Í upphafi gerði ég ráð fyrir að með árangri væri átt við hvernig tækist til 

með uppgræðslurnar sjálfar. Niðurstaða greininganna varð einnig sú að bændur lögðu sama 

skilning í hugtakið. 

 Ég skipti markmiðum í þrjá flokka: Að uppfylla skilyrði gæðstýringar, að ná árangri 

og beitarhagræði. Fjallað er um fimm markmið sem flokkast undir árangur og tvö markmið 

sem flokkast sem beitarhagræði. 

 

3.2.1. Að uppfylla skilyrði gæðastýringar 

 Á öllum svæðum sem hér eru til skoðunar er nú unnið að uppgræðslu lands til að 

uppfylla skilyrði gæðastýringar. Skilyrðin þarf að uppfylla til að geta nýtt afréttinn til 

sauðfjárbeitar, nema menn taki ekki þátt í gæðastýringu í sauðfjárrækt. Að taka þátt í 

gæðastýringunni má teljast regla. Hvergi var minnst á dæmi þess að bóndi tæki ekki þátt í 

gæðastýringunni og heyrði því ekki undir skilyrðin. 

 „Væri ekki gert ef ekki fyrir gæðastýringuna“ (Þ4).  

 „Upphaflega byrjað í uppgræðslum vegna þrýstings frá Landgræðslunni, síðan vegna 

gæðastýringar“ (A3).  
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 Unnið er eftir landbótaáætlunum vegna gæðastýringar og verkum stjórnað útfrá þeim. 

Sums staðar eru það aðeins afréttarnotendur sem vinna að uppgræðslunum og vinna mikið 

verk þar sem þeir eru fáir. Til dæmis á Vesturafrétti Bárðdæla þar sem þrír bændur hafa séð 

um að dreifa 8-20 tonnum af áburði á ári allt frá tilkomu gæðastýringar (Þ4). Annar bóndi 

segir um sinn afrétt: „Nú eru fjórir bæir með fé á afréttinum og allir hafa tekið þátt í 

dreifingunni“ (Þ4). Heimildamaður minn um Skaftártunguafrétt segir að fyrir tíma 

gæðastýringar hafi fjórir bæir unnið að uppgræðslunum þar en landbótaáætlunin skyldi menn 

til þátttöku. Núorðið séu þeir 11-12 bæir sem nýta afréttinn allir með í uppgræðslustarfinu 

(S3).  

 Fleiri en sauðfjárbændur taka þátt í verkefnunum á einhverjum svæðum (A1, A3, A4, 

A5). Til dæmis í Hrunamannahreppi en þar hefur gengið vel að fá menn að vinna, að sögn A5. 

Sauðfjárbændur komi til að uppfylla skilyrði í landbótaáætlunum, sem flestir séu meðvitaðir 

um. Auk þess komi menn vegna áhuga, þar á meðal fullt af kúabændum (A5).   

 R5 segir frá því að fleiri komu með í uppgræðslustarfið á Almenningum þegar þeir 

„tóku upp sína baráttu“ og fóru aftur að fara með fé á afréttinn. „Nú koma sjö með dreifara. 

Voru áður færri. Þjappar mönnum saman.“  

 Eitt meginmarkmiðið með uppgræðslum á beittum svæðum á hálendinu er að geta nýtt 

landið til sauðfjárbeitar. Þannig er það núna, þegar þessi rannsókn er gerð og svo langt aftur 

sem séð verður ef litið er heilt yfir það svið sem rannsóknin nær til. Þó að sauðfjárbændur séu 

ekki alfarið einir um að sinna uppgræðslustarfinu á sumum svæðum, verður ekki annað séð en 

að hagsmunir sauðfjárbúskaparins myndi alls staðar grunninn. 

 „Ef það verður reynt að loka afréttum, verður þá framhald á þessu starfi? Ég efast um 

það,“ sagði S1 að fyrra bragði þegar við áttum tal saman um uppgræðslu Álftaversafréttar. 

Þetta held ég líka og ég tel að svo hátti til alls staðar. 

 

3.2.2. Að ná árangri 

 Þ4 og A3 lýsa aðstæðum á sínum afréttum svo, að þar vanti ekki haga til beitar og að 

uppgræðslustarf þeirra sé aðallega unnið vegna gæðastýringarinnar. Á þeim stöðum mætti 

hugsa sér að árangur af uppgræðslum væri ekki markmið í sjálfu sér. En ummæli þessara 

tveggja sýna annað: 
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 Þ4 segir að áburðardreifingin á Austurafrétti Bárðdæla hafi öll gefið góða svörun og að 

þau séu ánægð með árangurinn. Þau hafi fengið auka fjárveitingu nýlega því þau hafi verið 

dugleg og gengið vel.  

 A3 segir frá því að á Flóamannaafrétti hafi þeir reynt við uppgræðslu í Vesturleit en 

gefist upp þar vegna lítils árangurs eða vegna ófærðar útaf bleytu. Landgræðslufulltrúinn vildi 

heldur að þeir ynnu á Vikrunum vestan við Reykholt því þangað er gott að komast, auðvelt að 

vinna og árangur góður. Annar heimildamaður um þetta svæði, A6, segir eins frá og lýsir sig 

sammála landgræðslufulltrúanum. Það væri hægt að blása í börð í Vesturleit en það sé gott að 

sjá árangur eins og gerist á Vikrunum. A6 segir einnig frá þriðja svæðinu, Lyngeyrum, sem 

hann er mjög ánægður með. Þar var sáð í allt sem var véltækt og borið á í tvö ár á eftir. Þar sé 

lágt og skjólsamt, jarðvegur moldarkenndur melur með sandhellu undir og árangur þar hafi 

verið mjög góður. „Gaman að sjá það fyrsta árið. Þar var féð eins og í girðingu.“ 

 Bæði Þ4 og A3 lýsa miklum áhuga fyrir árangri uppgræðslustarfsins á sínu svæði. 

 Þegar áburðarframlag minnkaði eftir hrunið og áætlanir röskuðust vegna þess, ákváðu 

menn á Vesturafrétti Bárðdæla að bera frekar áfram á Syðsta svæði, þar sem árangur var 

mikið meiri en á Nyrsta svæði, en þar náði land ekki að lokast þrátt fyrir áburðargjöf (Þ3). 

Hrunamenn hafa hrist úr rúllum í nokkur ár með tækjum á traktor og ætla að gera meira, af því 

þetta virkar vel (A5).  

 Í þessum tveimur framangreindum tilfellum, í Bárðardal og Hrunamannahreppi, ræður 

árangurinn framhaldi aðgerða. 

 Í Hrunamannahreppi hefur landgræðslustarf staðið lengi. Þar hefur gengið vel að fá 

menn að vinna og 14-33 koma, aðallega með vélar, að sögn A5. Þar taki menn þátt í 

uppgræðslustarfinu til að uppfylla skilyrði landbótaáætlunar, sem flestir séu meðvitaðir um. 

Auk þess taki menn þátt vegna áhuga, meðal annars fullt af kúabændum.  

 A5 segir að menn langi að gera meira þegar þeir sjá árangur, það auki áhuga að sjá 

árangur og að það skipti máli að árangurinn sé sýnilegur. „Ekki bara barð á bak við hól.“  

 Jafnvel þar sem menn telja sig vinna að uppgræðslum vegna  gæðastýringarinnar, 

skiptir árangurinn máli og er sjálfstætt markmið. En hvað líta bændur á sem árangur?  

 Í máli viðmælenda minna koma fram nokkur gegnum gangandi atriði varðandi 

markmið og árangur. Nokkur dæmi um ummæli eru eftirfarandi: 

 „Þegar við sjáum að lokast rof og kemur gróður sem lifir“ (S2). 

 „Fúlt að það verði ekki sjálfbært“ (A6). 
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 „Við viljum að það sé gróið, að ekki sé að blása og missa kolefni“ (A2). 

 „Vont ef það er ofbeit og fækkar plöntutegundum“ (S1). 

 „Kemur lyng með tímanum“ (Þ5). 

 „Framför á landi plús uppgræðsla hafa stækkað afréttinn“ (S1). 

 „Borið á eldri uppgræðslur til að fá betri beit“ (Þ5). 

 „Var að fara illa en hefur snúist við“ (A5). 

 „Þessi börð voru gapandi há en eru nú að beygjast niður“ (Þ3). 

 

3.2.2.a. Mat rannsóknarmanns á árangri 

 Í upphafi rannsóknarinnar mátti ég efast um að skynbragð mitt á árangur væri það 

sama og annarra eða að allir mætu árangur á sambærilegan hátt. En þegar við R2 og R3 sáum 

uppgræðslur Landmanna á Kvíslum þann 11. ágúst 2018, þurfti ég ekki að efast lengur. Við 

þrjú vorum hjartanlega sammála um að þarna væru fallegar og vel heppnaðar uppgræðslur. 

Eftir þá lífsreynslu er ég ekki feimin að notast við eigið mat á árangri, þó að það sé huglægt 

sjónmat. Þegar gögnin eru skoðuð í heild sést líka að viðmælendur mínir eru einhuga um hvað 

telst vera árangur og hvað er góður árangur. Uppgræðslurnar á Kvíslum sjást á mynd 1, mynd 

2 og mynd 42. 

 

3.2.2.1. Lokað land 

 „Að rækta og loka landinu, það er markmiðið“ segir R5. Alger einhugur virðist ríkja 

um það meðal bændanna sem ég talaði við að fyrsta merkið um árangur er að gróður komi í 

landið, að það lokist og best er að það gerist sem fyrst. „Greri mjög fljótt“ segir A7 um vel 

heppnaða uppgræðsluaðgerð.  

 „Lokað af gróðri“ (Þ1). 

 „Á bestu svæðunum eru þrjú ár í byrjun. Orðið heilt“ (Þ3). 

 „Fljótt að lokast“ (S3). 

 Mælingar gefa þá niðurstöðu að þau svæði sem viðmælendur telja betri en önnur, hafi 

meiri þekju: Besta svæðið á Melrakkamel í Hrunamannahreppi var með 70% gróðurþekju, sjá 

mynd 33, á sama tíma og lélegasti bletturinn hafði aðeins 20% þekju eftir sömu meðferð, sjá 

mynd 32, (A1).  
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 Þ3 talaði um sístan árangur á Nyrsta svæði á Vesturafrétti Bárðdæla, þar sem landið 

náði ekki að loka sér eins og annars staðar. Þar var gróðurþekja 70%, sjá mynd 3, en á öðrum 

álíka gömlum  uppgræðslum á þeim afrétti var þekjan 90-95%, sjá mynd 4. 

 „Skemmtilegra að fara um landið gróið en allt svart“ (A6). 

 

3.2.2.2. Fjölbreyttur gróður 

 Þær uppgræðslur sem menn telja best heppnaðar, eru með fjölbreyttum staðargróðri, 

svo sem á Melrakkamel (A1). Þar vex meðal annars língresi, móasef, hundasúra, gamburmosi, 

holtasóley, músareyra og krækilyng, sjá mynd 33.  

 Á syðsta uppgræðslusvæði Vestur-Bárðdælinga (Þ3) vex meðal annars túnvingull og 

fleiri grastegundir, móasef, holtasóley, grasvíðir, jarðvegsskán, krækilyng, kornsúra og 

gamburmosi að myndast, sjá mynd 39.  

 Á Kvíslum við Valagjá á Landmannaafrétti er uppgræðslan jafnvel enn fallegri en 

undir Valafelli (R2 og R3). Á Kvíslum eru ríkjandi ýmsar grastegundir, mosi annar en gambri, 

jarðvegsskán, músareyra, vegarfi, hundasúra, lambagras og víðir, sjá mynd 1 og mynd 2. 

 Þessar þrjár uppgræðslur, sem teljast mjög fallegar og vel heppnaðar, eru vaxnar 

fjölbreyttum grastegundum, blómum, mosa og lyngi eða víði.  

  „Kemur lyng með tímanum“ (Þ5).  

 „Verður meiri gróður seinna eftir langan tíma“ (S1). 

 A7 nefnir það sem kost á 20 ára gamalli aðgerð, þar sem rutt var með jarðýtu úr háum 

torfum og landið síðan grætt upp, að þar sést ekki í dag að nokkuð hafi verið gert. Landið er 

gróið en lítur út fyrir að vera ósnortið.  

 

3.2.2.3. Gróður sem lifir 

 Í einni ferð spurði ég ferðafélaga mína hvað þeir litu á sem árangur. Fyrir framan 

okkur var óáborin uppgræðsla sem lá í dálítilli sinu. R2 benti á hana og sagði að þarna væri 

ekki mikið til beitar en þeir stefndu að því að uppgræðslurnar yrðu sjálfbærar.  

 A6 var ánægður með árangur af áburðardreifingum en sagðist fúll yfir því að þurfa að 

bera á þær á hverju ári. Hann vildi að uppgræðslurnar yrðu sjálfbærar og þyrftu ekki á áburði 

að halda.  

 Um uppgræðslurnar við Atley á Álftaversafrétti segir S1: „Framan við lúpínuna borið 

á 150 kg/ha á aðeins grastoppa. Lokaðist í mosa eftir að hætt var að bera á það. 
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Vonbrigði fyrir suma að grasið hvarf. En það fýkur ekki úr því. Lokað land. Verður meiri 

gróður seinna eftir langan tíma.“ 

 „Draumurinn að geta hætt að hugsa um það, -að það sjái um sig sjálft“ segir R5 og 

virðist þar tala fyrir munn margra. Gróður sem lifir er markmiðið. 

 

3.2.2.4. Stöðva rof og gróðureyðingu 

 Á Meraskeiði á Hrunamannaafrétti er pollur sem A1 vill græða upp og ná landinu upp 

úr bleytunni með gróðrinum. Til hvers, spyr ég. „Til að þaðan blási ekki aur fram á landið 

sunnan við. Það skemmir svo mikið,“ segir hann.  

 „Var að fara illa en hefur snúist við“ segir A5 um Skyggnishóla fyrir innan Svínárnes 

á Hrunamannaafrétti. Þar hefur verið borið á í yfir tíu ár. 

 A2 hefur lagt kapp á að græða hvítan vikurhól á Gnúpverjaafrétti til að ekki blási úr 

honum.  

 Flóamenn röðuðu rúllum í garð sunnan við efnisnámu á Vikrunum, en þar er ágangur 

af foksandi úr gryfjunum (A3). „Heygarðurinn á Vikrunum gefur árangur“ segir A6.  

 S1 vill græða upp vikurinn á Álftaversafrétti því það blæs úr honum. 

 Þ3 sýndi okkur börð við Íshólsvatn, sem þeir hafa borið í áburð síðan 2006, sjá mynd 

31. „Þessi börð voru gapandi há en eru nú að beygjast niður. Eftir að sjá hvort þau halda 

áfram að gróa eða blása aftur. Sáttir við að geta gert þetta. Ánægðir með árangurinn í lægri 

börðunum. Ekki farið í rofabörð sem er ófært að. Þá færi fjárveitingin öll í það.“  

 Menn vilja stöðva og koma í veg fyrir hvers kyns fok og landeyðingu, þar sem það er 

framkvæmanlegt. 

 

3.2.2.5. Aukinn gróður og beit 

 Um gagnsemi uppgræðslna segir A6: „Meiri beit. Féð er í uppgræðslunum.“  

 Um uppgræðslurnar á Lyngeyrum á Flóamannaafrétti segir A6: „Gaman að sjá það 

fyrsta árið. Þar var féð eins og í girðingu.“ 

 Þ3 var í þriðju göngum í nóvember á Vesturafrétti Bárðdæla. „Á syðsta svæðinu 

áborna voru tvílembur á beit, fastar á kjaftinum.“  

 „Borið á eldri uppgræðslur til að fá betri beit“ (Þ5). 

 „Vonbrigði fyrir suma að grasið hvarf“ (S1). 

 „Framför á landi plús uppgræðsla hafa stækkað afréttinn“ (S1). 
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 „Hrifinn af lúpínu til að búa til land“ (S1). 

 „Féð var meira á svæðunum fyrstu árin. Þá var mikill áburður og svæðið stórt sem 

var borið á. Fénu hefur fækkað og gróðurinn hefur batnað annars staðar“ (Þ3). 

 „Áburðardreifingin / uppgræðslurnar ekki hugsaðar til beitar, enda er nóg beitiland 

fyrir féð“ (Þ4). 

 Að sjá fé í uppgræðslunum er merki um árangur, að þar sé kominn gróður til að sækja 

í. Betri og meiri beit er kostur en ekki endilega markmið til langframa. 

 

3.2.3. Beitarhagræði 

 Hagsmunir vegna beitar hafa í sumum tilfellum áhrif á það hvar á afréttinum land er 

grætt upp eða hvernig menn meta ástæðuna fyrir viðkomandi staðsetningu. Meðan fé var fleira 

og gróður takmarkaðri, voru uppgræðslur meðal annars hugsaðar til að létta beit af öðrum 

svæðum. 

 

3.2.3.1. Að græða land undir beit 

 Í Gnúpverjahreppi og Hrunamannahreppi var komið upp girðingum syðst á 

afréttunum, fyrir allmörgum áratugum og borið á þar. Afréttarfé var beitt þar síðsumars til að 

létta á afréttinum (A1, A2). Enn mun þessi háttur hafður á í Gnúpverjahreppi.  

 Um upphaf uppgræðslustarfs á Skaftártunguafrétti segir S3: „Byrjuðum fyrir um það 

bil 20 árum. Gerðum samning við Svein að eigin frumkvæði. Mikið beitarálag fremst á 

heiðinni, til að styrkja landið undir þessa beit.“  

 Enn er hugað að því að bera á undir féð, þar sem það heldur sig síðsumars. A5 hyggur 

á uppgræðslur „framar á afréttinum því féð er þar þegar fer að hausta.“  

 

3.2.3.2. Beitarstjórnun 

 Nokkuð víða er minnst á að velja uppgræðslunum stað til að hafa áhrif á hvar féð 

heldur sig. Mývetningar telja æskilegt að bera á landið sem er nær byggð til að fá féð heim að 

haustinu (Þ1, Þ2).  

 „Staðsetning dreifingar meðal annars miðuð við að féð haldi sig ekki of nærri 

afréttargirðingunni, allavega í upphafi áður en farið var að stækka þær eins og nú er,“ segir 
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Þ4 í Bárðardal og nágranninn vestan megin fljóts segir: „Gott fyrir féð að vera hér við fljótið 

frekar en að liggja við girðinguna. Fénu er sleppt hér“ (Þ3). 

 

3.2.4. Samantekt um markmið uppgræðslustarfs 

I.   Að uppfylla skilyrði gæðastýringar.  

• Á öllum svæðum sem hér eru til skoðunar er nú unnið að uppgræðslu lands til að uppfylla 

skilyrði gæðastýringar. Uppgræðslurnar eru stundaðar til að geta nýtt landið til 

sauðfjárbeitar. Þannig er það núna, þegar þessi rannsókn er gerð og svo langt aftur sem séð 

verður. Þó að sauðfjárbændur sjái ekki alfarið einir um uppgræðslustarfið, virðast 

hagsmunir sauðfjárbúskaparins alls staðar vera grunnurinn. 

 

II.   Að ná árangri.  

• Árangur skiptir máli og er sjálfstætt markmið, jafnvel þar sem menn telja sig vinna að 

uppgræðslum vegna gæðastýringarinnar. En hvað líta menn á sem árangur og hvaða 

árangri vilja menn ná? Hér er árangri skipt í fimm þætti: 

• Lokað land.  

• Fyrsta merkið um árangur er að gróður komi í landið, að það lokist og best er að það gerist 

sem fyrst. 

• Fjölbreyttur gróður.  

• Þær uppgræðslur sem menn telja best heppnaðar eru með fjölbreyttum staðargróðri, svo 

sem fjölbreyttum grastegundum, blómum, mosa og lyngi eða víði. 

• Gróður sem lifir.  

• Menn stefna að því að uppgræðslurnar verði sjálfbærar og þurfi ekki á áburði að halda. 

• Stöðva rof og gróðureyðingu.  

• Menn vilja stöðva og koma í veg fyrir hvers kyns fok og landeyðingu. 

• Aukinn gróður og beit.  

• Aukinn gróður og meiri beit er ótvírætt merki um árangur, jafnvel þó uppgræðslurnar séu 

ekki hugsaðar til beitar. 

 

III.   Beitarhagræði. 
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• Land hefur í einhverjum tilfellum verið grætt upp til að auka beit þar sem féð heldur sig 

eða til að hafa áhrif á hvar féð heldur sig. Hér er markmiðinu beitarhagræði skipt í tvo 

þætti: 

• Að græða land undir beit.  

• Sums staðar hefur verið borið á þau svæði sem féð sækir til síðsumars. 

• Beitarstjórnun.  

• Sums staðar er uppgræðslum valinn staður til að hafa áhrif á hvar féð heldur sig með það 

að markmiði að auðvelda smölun eða til að létta beit af öðrum svæðum. 

 

3.3. Val á svæðum 

 Margt kemur til greina þegar kemur að því að velja svæði til uppgræðslu á hverjum 

afrétti fyrir sig. Þar er um stór landsvæði og fjölbreytt land að ræða og verkefnin sýnast víðast 

hvar óþrjótandi. Uppgræðslurnar á afréttunum eru þar að auki samvinnuverkefni margra 

manna með mismunandi skoðanir og enn fremur háðar afskiptum Landgræðslunnar.  

 Fjallað verður um hvernig Landgræðslan og bændur hafa tekið ákvarðanir um val á 

uppgræðslusvæðum í gegn um tíðina. Farið er í saumana á því hvaða atriði ráða mestu um 

hvernig bændur velja svæði til uppgræðslu, hvers konar verkefni er ráðist í og af hvaða 

ástæðum.  

  

3.3.1. Samráð Landgræðslunnar og bænda 

 Á öllum tímum hefur Landgræðslan haft einhverja aðkomu að uppgræðslustarfinu. 

Stjórnsýslan í kringum landnýtingarþátt gæðastýringarinnar hefur til dæmis alltaf gert ráð fyrir 

aðkomu Landgræðslunnar, þó form þeirrar stjórnsýslu hafi tekið breytingum með nýjum 

reglugerðum. Menn hafa ævinlega verið á einhvern hátt settir undir Landgræðsluna og hér 

verður nánar rýnt í hvort og hvernig Landgræðslan og bændur hafa komið sér saman um val á 

svæðum til uppgræðslu.  

 „Borið á mellandið sem er peningasóun. Til að halda friðinn við Landgræðsluna,“ 

segir Þ2 í Mývatnssveit, en sá heimildamaður segir samskiptin hafa lagast á seinni árum og nú 

fái þau að bera á það sem þau vilja bera á. A6 hefur sömu sögu að segja úr sinni sveit, nú ráði 

þeir sér aðeins meira en áður og samskiptin við landgræðslufulltrúa einkennist nú af samvinnu 

í stað átaka. 
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 Þ1 segir frá fyrstu landbótaáætlun sem XX landgræðslufulltrúi gerði. „Þar var gert 

ráð fyrir girðingum þvers og kruss, sem komu í raun aldrei til greina. Átti að auðvelda 

stýringu á fénu. Slegið út af borðinu um leið og hægt var. Líklega aldrei neinn annar inni á 

þessu.“ 

 Víðast hvar hafa bændur og fulltrúar Landgræðslunnar þó líklega verið meira samstiga 

en framangreind dæmi bera vitni um.  

 „Svæðið fyrsta valið með landgræðslufulltrúa,“ segir Þ3 í vestanverðum Bárðardal. 

 „Farið hingað því þetta var rautt á loftmyndum Landgræðslunnar,“ segir S2 um 

áburðardreifinguna inni við Miklafell á Austur-Síðuafrétti. „Landgræðslan velur líka svæðin 

fram að þessu en við skvettum á eftir auganu.“  

 Hrunamenn höfðu samstarf og samráð við Landgræðsluna um staðsetningu 

uppgræðslu á Melrakkamel á Hrunamannaafrétti fyrir nokkrum árum. A5 segir svo frá að 

Landgræðslan átti auka pening og heimamenn stungu upp á þessu. „Svæðið sést vel, er 

berangurslegt. Ekki bara barð á bak við hól. Eykur áhuga að sjá árangur. Græða upp framar 

á afréttinum, féð er þar þegar fer að hausta.“ A1 telur kosti við uppgæðslu á Melrakkamel 

vera þessa: „Auðvelt að komast, nærri vegi, slétt.“ 

 „Gott aðgengi og var að virka. [Landgræðslufulltrúi] lagði það verklag til. Áður reynt 

við annað svæði en við gáfumst upp þar. Lítill árangur eða vegna ófærðar útaf bleytu. 

[Landgræðslufulltrúi] vildi heldur að við ynnum á Vikrunum vestan við Reykholt því þangað 

er gott að komast, auðvelt að vinna og árangur góður.“ Þessi litla frásögn A3 af 

Flóamannaafrétti er staðfest af öðrum heimildamanni, A6. Hann segir landgræðslufulltrúann 

leggja þunga í þetta svæði og er sjálfur sammála því. „Væri hægt að blása í börð í Vesturleit. 

En gott að sjá árangur.“  

 Í framangreindum tveimur dæmum, af Melrakkamel í Hrunamannahreppi og 

Vikrunum vestan við Reykholt á Flóamannafrétti, segir frá ákvörðunum sem heimamenn 

rökstyðja á mjög jákvæðan hátt. Þarna virðast fulltrúar Landgræðslunnar og bændur hafa náð 

saman um markmið og leiðir með sameiginlegri sýn á þau atriði sem liggja til grundvallar 

þegar svæði eru valin.   

 Örfáir heimildamenn mínir eru ekki starfandi bændur, þó þeir þekki afréttinn og 

uppgræðslustarfið mjög vel. Þeirra sjónarmið víkja í nokkrum atriðum frá viðhorfum starfandi 

bænda. Til að vernda persónu þessara manna, vitna ég ekki í þá hér. En þann þátt, sem helst 
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ræður þeim mun sem ég þóttist finna, tel ég vera muninn á skoðunum þeirra sem ætla sér að 

stjórna öðrum og þeirra sem þurfa að vinna verkin sjálfir.  

 Bændur eru sérfræðingar í að vinna á sínum eigin tækjum og vita best hvað þeim er 

fært. Eftir nokkur ár þekkja bændurnir einnig nokkuð vel hvaða árangur þeirra eigin aðgerðir 

eru að gefa. Og ekki síst þá telja bændurnir að árangurinn komi þeim við. Þá varðar um 

útkomuna.  

 Samstarf Landgræðslunnar og bænda virðist heilt yfir hafa batnað með árunum. Þeir 

fulltrúar Landgræðslunnar sem starfa með bændum, fá sömu reynslu og bændurnir sjálfir, 

komast að því hvað bændur geta, kynnast þekkingu þeirra og átta sig á hvað það er sem 

bændur vilja. Samstarf sem byggir á slíkum grunni sýnist verða farsælt og árangursríkt.  

 

3.3.2. Hagkvæmni og framkvæmd 

 Segja má að uppgræðslusvæði séu valin til að ná nokkrum af markmiðunum, sem 

skilgreind eru í kaflanum um markmið. Svæðin eru valin aðallega til að ná árangri og að hluta 

vegna beitarhagræðis. Auk þess kemur fram afgerandi þáttur, sem ég tel vera yfir hinum 

þáttunum, en það er að verkefnið sé framkvæmanlegt og hagkvæmt.  

 Ekki er erfitt að koma auga á þessa þætti, en samspil þeirra er flókið. Árangur getur til 

dæmis verið margvíslegur og þar vegast einkum á tvö atriði: Vilja menn græða upp mela og 

auka þannig gróður á stóru svæði, eða ber að stöðva rof og gróðureyðingu með því að einbeita 

sér að börðum og jöðrum gróðurlenda? Þessu svara menn með því að bera kostnað og 

fyrirhöfn saman við væntanlegan árangur af viðkomandi aðgerðum. Það mat er örugglega 

aðallega huglægt og byggir á reynslu og tilfinningu.  

 Fjallað er um hvernig landfræðilegar aðstæður, gróðurfar, stærð og víðerni, börð, vegir 

og hefðir spila inn í ákvarðanir um hvað er gert á hverjum stað. 

 

3.3.2.1. Árangur 

 Þar sem fjallað er um markmið uppgræðslustarfs (í köflum 3.2) kemur fram að árangur 

skiptir máli og er sjálfstætt markmið, jafnvel þar sem menn telja sig vinna að uppgræðslum 

vegna gæðastýringarinnar. Menn hafa engan áhuga fyrir uppgræðslustarfi sem ekki ber 

árangur. „Förum ekki á algera vikra með áburð. Þýðir ekkert,“ segir S3 og dæmi eru um að 

menn hafi hætt við erfið svæði þar sem árangurinn varð lítill. „Vorum að fara inn í Vesturleit. 

Vondur árangur. Prufuðum þrjá staði, fórum með hey og alltsaman“ (A6).  
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 Þar sem fjallað er um jarðveg (í köflum 3.5.) kemur fram að reyndir menn geta spáð 

fyrir um árangur eða fýsileika þess að hefja uppgræðslur útfrá aðstæðum. 

 „Búið að reyna þetta heima áður. Gaf góðan árangur eins og menn bjuggust við. 

Gróðurteygingar í þessu og börð“ (S3).  

 „Voru grastoddar í þessu. Svöruðu hratt“ (Þ4). 

 „Fínt í því og aðeins gróður. Fljótt að lokast“ (S3).  

 „Meira unnið í moldum nú en í vikrum“ (S1). 

 Menn nota reynsluna til að velja svæði til uppgræðslu, þar sem líklegt er að árangurinn 

verði góður.  

 Vikur er erfiður í uppgræðslu, en menn huga samt að því að græða upp vikurinn og 

sums staðar eru stór uppgræðslusvæði á vikrum, svo sem á Landmannaafrétti, 

Flóamannaafrétti og Álftaversafrétti. S1 segist vilja græða upp vikurinn á Álftaversafrétti „því 

það blæs úr honum.“ Þar hafa menn snúið sér meira að moldunum í seinni tíð því þar er 

árangurinn betri.  

 R2 og R3 ræddu við mig um hvítan vikur í Landsveit, sem ekkert dugði á annað en 

lúpína, sem tæplega lifir þar heldur. „Það blæs samt ekki svo mikið úr honum og hann ætti að 

láta í friði eins og sumt annað land,“ segir R2.  

 Eitt meginverkefni uppgræðslumanna er að finna og fara bestu leiðina til að ná 

markmiðunum.  

 

3.3.2.1.1. Melar eða börð 

 Hér og þar er unnið að uppgræðslu rofabarða en stærstu uppgræðslusvæðin eru yfirleitt 

á melum, vikrum og söndum. Menn eru þó allsstaðar með það í huga að vinna gegn rofi.  

  „Sumir vildu heldur fara á heiðina þar sem rof er en það er heldur auðveldara að 

komast hingað. Hér var blásið og hér voru sandar. Borinn áburður í börð sem eru hér,“ segir 

S2 um uppgræðslurnar inni við Miklafell á Austur-Síðuafrétti. 

 Í Stóraveri á Hrunamannaafrétti byrjuðu menn nyrst í verinu á sínum tíma árið 1994, 

til að komast fyrir mesta rofið og A1, heimildamaður minn um Stóraver, vill heldur leggja 

áherslu á að loka börðum en að græða upp mela. Sú skoðun er þó hvergi nærri einhlít. „Ekki 

bara barð á bak við hól,“ segir A5 en á þá frekar við að uppgræðslurnar þurfi að vera 

sýnilegar en að lítilsvert sé að vinna í börðum. 
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 Ég spurði Þ4 hvort menn á Austurafrétti Bárðdæla vildu heldur dreifa á gamlar áreyrar 

eða dreifa í börð eða jaðra: „Bændur hafa valið sér eyrarnar.“  

 Eftirfarandi ummæli þeirra S3 og Þ3 sýna, að þeir tveir meta aðstæður eins, þegar 

kemur að rofabörðum í þeirra umhverfi:  

 „Látum börð að mestu eiga sig. Mikil vinna að eiga við þau. Fáir að vinna mikið 

verk“ (S3).  

 „Ekki farið í rofabörð sem er ófært að. Þá færi fjárveitingin öll í það“ (Þ3).  

 Ekki kemur til greina að vinna á svæðum sem er ófært að eða um, það liggur í augum 

uppi. Þó svo að landgræðslufulltrúar hafi einstöku sinnum lagt það fyrir bændur að vinna við 

slíkar aðstæður: „Bara börðin Mývetninga sem er ófært að, sem var lagt til að setja hey í, sem 

var ekki ansað“ (Þ4).  

 Í Mývatnssveit var ljótt svæði nærri veginum grætt upp með heyi (Þ1). Þangað var hins 

vegar fært og menn töldu ekki eftir sér vesenið með heyið við þær aðstæður, til að ná þeim 

góða árangri sem Þ1 lýsir svo: „Alltaf fallegt og grænt á vorin. Lokað af gróðri.“ 

 Hér tel ég að komið sé að kjarna málsins. Færð, kostnaður og fyrirhöfn skipta sköpum 

þegar kemur að því að velja verkefnin. Auðvelt að komast, nærri vegi, nærri byggð, slétt og 

auðvelt að dreifa eru ummæli sem koma fram hjá Þ4, S2, A3, A2, A1, R2 og Þ3. En þessi 

hagrænu atriði eru þó alltaf metin með árangurinn í huga.  

 Árangurinn er markmiðið, eins og þessi saga sýnir, sem svo oft er nefnd í þessu verki: 

„R2 taldi þetta full innarlega og fannst óþarfi að fara svona langt meðan nóg land væri eftir 

neðar [undir Valafelli]. En þegar hann sá árangurinn í dag, skipti hann snarlega um skoðun. 

Landið er mjög fallegt og uppgræðslan virðist mjög árangursrík. Jafnvel enn fallegri en undir 

Valafelli“ (SJ).  

 Góður árangur er nokkurrar fyrirhafnar virði en bændur kæra sig ekki um að kosta til 

mikilli vinnu eða fjármunum fyrir lítinn eða óvissan árangur. 

 

3.3.2.1.2. Girðingar 

 Aðeins hafa girðingar borist í tal milli mín og viðmælendenda minna. Þar er einmitt 

talað um fyrirhöfn og kostnað:  

 „Engar helvítis girðingar. Grær þrátt fyrir þó nokkra beit. Hægt að græða mikið fyrir 

andvirði girðingar,“ segir S3 í Skaftártungu. 

 „Sýndarmennska með girðingar. Miklar framkvæmdir,“ segir Þ5 í Mývatnssveit. 
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 Svo mörg voru þau orð. Þetta hafa tveir reyndir uppgræðslumenn til málanna að leggja 

um girðingar. Þeir vilja verja vinnu og fjármunum til annars en að koma upp og halda við 

girðingum.  

 

3.3.2.2. Beitarhagræði 

 Land hefur í einhverjum tilfellum verið grætt upp til að auka beit þar sem féð heldur 

sig eða til að hafa áhrif á hvar féð heldur sig. Fjallað er um beitarhagræði í kafla 3.2.3. og 

vísast alfarið til þeirrar umfjöllunar hér. 

 

3.3.2.3. Aðstæður 

 Landfræðilegar aðstæður á hverjum stað ráða augljóslega miklu um hvaða svæði og 

hvernig svæði eru tekin til uppgræðslu. Hér tek ég saman helstu drætti þess sem ég varð 

áskynja um aðstæður í vettvangsferðum mínum um mismunandi afrétti.  

 

3.3.2.3.1. Gróðurfar 

 Á Austur-Síðuafrétti hefur verið borið á land með 40-50% þekju vegna gæðastýringar 

(S2), sem ekki teldist þurfa á uppgræðslu að halda víða annars staðar. Á Austurafrétti 

Bárðdæla sá ég til dæmis uppgræðslur með svipuðu gróðurfari, aðallega jarðvegsskán, en þar 

hafði verið borið á fíngerða mela í allmörg ár (Þ4) og þekjan var orðin 30-60%.  

 

3.3.2.3.2. Stærð og víðerni 

 Sums staðar eru uppgræðslusvæðin stór og fá, til dæmis á Flóamannaafrétti þar sem 

mest er unnið á Vikrunum vestan við Reykholt (A2, A6), sem er víðfemur vikursandur sem 

auðvelt er að komast að og fara um. Landmannaafréttur er einnig með stórar uppgræðslur á 

vikrum (R2 og R3). Bárðdælingar beggja megin fljóts bera á sanda og mela á sínum víðernum 

og Mývetningar hafa mikið undanfæri til að dreifa áburði á sínu svæði. Á Almenningum eru 

uppgræðslusvæðin hins vegar minni og menn reyna að dreifa sem víðast. Þangað er ófært með 

vagna og áburðurinn er borinn innúr á dráttarvélunum sjálfum (R1, R4 og R5). Almenningar 

eru fremur lítill afréttur með  margbreytilegu landslagi og gróðri. Á víðáttumeiri svæðum haga 

menn uppgræðslunum öðruvísi.  
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3.3.2.3.3. Börð 

 Óvíða hafa menn verið duglegri við uppgræðslu rofabarða en á Biskupstungnaafrétti. 

Tungnamenn hafa komið sér upp rúllutætara til að dreifa heyi í börð og sú vinna er 

meginverkefni landgræðslufélagsins. Hrunamenn hafa líka unnið mikið í börðum á sínum 

afrétti (A1, A5) en á þessum tveimur afréttum er einmitt mikið af börðum, meira en víða 

annars staðar. Mér fannst ég aðeins sjá eitt og eitt barð þegar ég fór um aðra afrétti og skildi 

þá hvers vegna ekki eru til rúllutætarar í öllum þessum sveitum. Verkefnin þar eru önnur. 

 

3.3.2.3.4. Vegir 

 Allt uppgræðslustarf krefst flutninga á fólki, tækjum og áburði eða öðru efni. Auðvelt 

að komast, nærri vegi, nærri byggð, slétt og auðvelt að dreifa eru ummæli sem koma fram hjá 

Þ4, S2, A3, A2, A1, R2 og Þ3. Oftast er byrjað næst veginum og uppgræðslur liggja með 

vegum og útfrá vegum. Hvort það er akvegur og hvar hann liggur, ræður örugglega miklu um 

hvar er grætt upp og jafnvel hvort menn hafa ráðist í uppgræðslur á einhverjum tímapunkti. 

Land sem er í alfaraleið, nýtur líka meiri athygli en afskekktur staður sem aðeins heimamenn 

fara um. Uppgræðslur voru og eru stundaðar að einhverju leyti vegna þrýstings eða 

almenningsálits (Þ2, A3) og þar getur umferð og umfjöllun ráðið för. 

 

3.3.2.3.5. Hefðir 

 Heimildamaður minn, A2, telur Gnúpverja byggja sitt uppgræðslustarf á þeirri hefð 

sem Landgræðslan skapaði á Hafinu með aðgerðum sínum þar. Um leið og menn hefjast 

handa við uppgæðslur, er grunnur lagður að ákveðinni hefð á svæðinu. Framhaldið ræðst því 

ævinlega að einhverju leyti af því sem þegar hefur verið gert.  

 

3.3.3. Samantekt um val á svæðum 

I.   Samráð Landgræðslunnar og bænda. 

• Á öllum tímum hefur Landgræðslan haft einhverja aðkomu að uppgræðslustarfinu. 

Samstarf Landgræðslunnar og bænda virðist hafa batnað með árunum. Vel gengur með 

samstarfið þar sem fulltrúar Landgræðslunnar og bændur leggja sömu atriði til grundvallar 

þegar svæði eru valin til uppgræðslu. 

 

II.   Hagkvæmni og framkvæmd. 
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• Svæði eru valin til uppgræðslu til að ná árangri og að hluta vegna beitarhagræðis. 

• Menn hafa engan áhuga fyrir uppgræðslustarfi sem ekki ber árangur. 

• Svæði eru valin eftir væntanlegum árangri. 

• Hætt er við svæði þar sem aðstæður eru mjög erfiðar og vinnan ber ekki árangur. 

• Mismunandi markmið vegast á: Á að græða upp moldir eða vikra? Á að græða upp börð 

eða mela? 

• Aðgengi, kostnaður og fyrirhöfn skipta sköpum þegar kemur að því að velja verkefnin. 

Góður árangur er nokkurrar fyrirhafnar virði en bændur kæra sig ekki um að kosta til 

mikilli vinnu eða fjármunum fyrir lítinn eða óvissan árangur. 

• Landfræðilegar aðstæður á hverjum stað ráða miklu um hvaða svæði og hvernig svæði eru 

tekin til uppgræðslu, svo sem gróðurfar, landrými, jarðvegur og færð. Þær hefðir sem fyrir 

eru á svæðinu hafa einnig áhrif. 

 

3.4. Uppgræðsluaðferðir  

 Helstu aðferðir sem menn nota til uppgræðslu á hálendinu er áburðardreifing, 

fræsáning og uppgræðsla með heyi. Aðeins hefur verið notað kjötmjöl á stöku stað. Hér 

verður fjallað um hvernig þessum úrræðum er beitt almennt og við mismunandi aðstæður og 

hvaða árangur næst með þessum aðferðum.  

 Sérstök umfjöllun er um uppgræðslu á svörtum vikri. Uppgræðslu rofabarða eru gerð 

skil, annars vegar í kaflanum um uppgræðslu með heyi, hins vegar í sérstökum kafla um 

uppgræðslu barða án heys. Niðurstöður eru teknar saman í lok umfjöllunar um hvert efni. 

 

3.4.1. Áburður 

 Áburðardreifing er meginúrræðið sem menn hafa við uppgræðslustarfið, enda hafa 

bændur mikinn áhuga fyrir áburðinum, hvar og hvernig hann nýtist best. Þegar talað er um 

áburð í þessu verki, er ævinlega átt við tilbúinn áburð. 

 

3.4.1.1. Áburðarskammtar 

 Algengt er að menn miði við að bera 200 kg á hektarann af áburði (A1, R2, R3, Þ1, 

Þ3). Ég hef ekki spurnir af öðru en að almennt sé notaður tvígildur NP-áburður (S2, R2, R3). 

Á Austur-Síðuafrétti er miðað við að nota 100 kg/ha (S2), sem dugar greinilega vel þar. Á 
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Álftaversafrétti dreifa menn 200 kg á hektarann í fyrstu umferð ef fræ er haft með, annars 150 

kg/ha, samkvæmt uppskrift frá Landgræðslunni (S1). Gnúpverjar fara eins að en þar er 

áburðarskammturinn  heldur stærri: 300 kg/ha með fræi, annars 170-200 kg/ha (A2). Á 

Austurafrétti Bárðdæla er fyrstaárs skammtur 300 kg/ha, síðan 150 kg/ha, einnig samkvæmt 

ráðleggingum Landgræðslunnar (Þ4). 

 Menn velta fyrir sér áburðarskömmtum, hvað er lágmark og hvað er nóg til að gera 

gagn (Þ4, A2). Einn viðmælandi spáði í hvort óhætt væri að spara sér yfirferð um torfært land 

með því að fara sjaldnar með stærri áburðarskammta (Þ4). Á öðrum stað hafa menn mikinn 

áhuga fyrir tilraunum með þrígildan áburð, NPK, í stað þess að nota aðeins tvígildan áburð, en 

sveitungi þeirra stendur sjálfur í slíkum athugunum (R2 og R3).  

 Áburðarmagn er aðeins mismunandi milli svæða, sem mögulega ræðst af hefð eða 

tilviljun en líklega fremur vegna aðstæðna. Minnstu skammtarnir sem ég hef spurnir af eru 

notaðir á Austur-Síðuafrétti, en þar er láglent og litlir skammtar duga greinilega vel þar. Á 

vikursvæðum, eins og í Gnúpverjahreppi, er notaður meiri áburður og þar hafa menn góða 

reynslu af því að bera ríflega á (A2). 

 

3.4.1.2. Áburðardreifing 

 Umfang uppgræðslustarfsins á hverjum stað ræðst aðallega af áburðarmagninu sem 

menn hafa til að dreifa. Hvergi varð ég vör við að menn teldu sig þurfa að dreifa of miklum 

áburði, þvert á móti. Jafnvel þar sem fáir eru á afrétti til að sinna dreifingunni, eða þar sem 

vegur er erfiður, vilja menn gjarnan fá meiri áburð til að geta gert meira (R5, S1, S3, Þ3, Þ4). 

Ég læt ógert að grafast fyrir um hvað ræður því hve mikill áburður fæst á hvert svæði, þó að 

það sé forvitnileg spurning. 

 

3.4.1.2.1. Aðferðir við áburðardreifingu 

 Dæmigerð lýsing á því hvernig menn haga uppgræðslu með áburði, er á þessa leið:  

 „200 hektarar undir í einu. Verður að vera nokkur ár á hverju svæði. 20 hektarar á ári 

bætast við“ (R2 og R3). Þetta er á Landmannaafrétti. 

 Bóndi úr austanverðum Bárðardal segir: „Skammtarnir eru samkvæmt ráðleggingu 

Landgræðslunnar. Hugmyndafræðin er að bera á þrisvar en það er ekki þannig hér. Þarf að 

bera á oftar, mismunandi eftir landi og árferði. Kannski tekið tveggja ára hlé og svo styrkt“ 

(Þ4). 
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 Þ3, bóndi í vestanverðum Bárðardal, segir að á bestu svæðunum sé borið á í þrjú ár í 

byrjun og þá sé það orðið heilt. Þeir geri vel að bera á í fimm til sex ár en lágmarkið sé þrjú ár.  

 Svona virðist mér vera farið að alls staðar. Menn taka fyrir ákveðið svæði og dreifa á 

það árlega í nokkur ár. Síðan er sleppt úr ári eða árum í dreifingu, þar sem gróður hefur tekið 

vel við sér og þekja er orðin góð. Áburðurinn sem sparast er notaður til að dreifa á nýjum stað 

og svæðið þannig stækkað smám saman. Menn hafa áfram auga með eldri uppgræðslunum og 

þar er „dreift á af og til eftir þörfum“ (R1).  

 „Ekki ákveðið svo svo mörg ár heldur metið hvað skal bera á hverju sinni“ (A2). 

 Með þessu vinnulagi mæta menn breytileika og óvissu á markvissan en sveigjanlegan 

hátt en hins vegar gerir aðferðin aðeins strik í reikninginn varðandi áætlanagerð.  

 

3.4.1.2.2. Áburðartími 

 Ég hef aðeins skráð ummæli tveggja viðmælenda um það, hvenær áburðinum er dreift. 

Þ4 í austanverðum Bárðardal segir: „Reynum að fara um mánaðamótin júní-júlí, þegar fært er 

vegna bleytu. Hefur dregist fram í ágúst. Um 17. júní núna [árið 2017]. Óvenju snemmt.“ 

Svona er þetta líka þar sem ég þekki til. Menn fara svo snemma sem hægt er vegna færðar. Í 

Biskupstungum var áburði dreift 2. júlí árið 2015, en þá voraði seint og mikill snjór var á 

afréttinum. Vorið 2019 voru Tungnamenn við áburðardreifingu 7. júní, sem var með allra 

fyrsta móti.  

 Í vestanverðum Bárðardal hefur líka gengið illa að komast í áburðardreifingu sumarið 

2015, en Þ3 segir svo frá: „Í hitteðfyrra var borið á um miðjan ágúst. Vorið eftir var allt vel 

grænt. Nægur áburður frá árinu áður. Mjög þurrt sumar og áburður sem er dreift í byrjun júlí 

nýtist þá ef til vill ekki eins vel.“ 

 Fleiri gögnum er ekki til að dreifa um áburðartíma. Ég túlka það svo að áburðartími sé 

ekki umtalsefni, vegna þess að aðstæður bjóði ekki upp á margt varðandi tímasetningu 

áburðardreifingar.  

 

3.4.1.2.3. Skipulag við áburðardreifingu 

 Ég spurðist ekki sérstaklega fyrir um vinnutilhögun við verkskipulag á hverjum stað, 

en þar sem ég þekki til eru svæði valin af heimamönnum í samstarfi við Landgræðsluna. Það 

er staðfest með landbótaáætlun. Einhver eða einhverjir heimamenn halda síðan utan um 

framkvæmd verkefnisins í sinni sveit og eru verkstjórar á vettvangi. Sums staðar skiptast 
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menn á að dreifa og koma því ekki allir á hverju ári (S2, S4) en mér sýnist að þar sem menn 

eru fáir, komi þeir flestir alltaf og að þeir sem sjá um utanumhaldið geti heldur ekki látið sig 

vanta. 

 „Þeir sem dreifa ráða sér heilmikið sjálfir og þeir fara þangað sem þeim sýnist,“ segir 

Þ4. „Mikilvægt að sami maður sjái um sitt svæði ár eftir ár,“ segir A1. „BV er sendur á þetta 

svæði og sér um það,“ segir A5 um ákveðið svæði á sínum afrétti. Annars staðar er talað um 

að einstaka maður sé með sitt svæði en annað sé sameiginlegt (R2 og R3).  

 „Vandi að stjórna stórum hópi fólks. Landlæsi misjafnt. Sumt unglingar,“ segir A2 um 

skipulag og stjórnun. Þeir reyndari vilja hins vegar ráða sér sjálfir og hafa skoðanir á því hvað 

ber að gera og hvernig: 

 „Fáum að bera á það sem við viljum bera á. Betra eftir að Árni tók við [sem 

landgræðslustjóri]“ (Þ2).  

 „Ráða sér aðeins meira eftir að YY tók við sem landgræðslufulltrúi. Samvinna en ekki 

átök...“ (A6). 

 „Borið á mellandið, sem er peningasóun. Til að halda friðinn“ (Þ2). 

 „Bara börðin Mývetninga, sem er ófært að, sem var lagt til að setja hey í, sem var ekki 

ansað,“ sagði Þ4 um fyrstu landbótaáætlunina fyrir Austurafrétt Bárðdæla.  

 „Farið hingað því þetta var rautt á loftmyndum Landgræðslunnar. Byrjar með 

gæðastýringunni,“ segir S2 um svæði inn við Miklafell á Austur-Síðuafrétti. S2 segir 

Landgræðsluna líka velja svæðin fram að þessu en þeir skvetti áburðinum á eftir auganu. 

 Á Vesturafrétti Bárðdæla hófst uppgræðslustarfið með gæðastýringunni og fyrsta 

svæðið var valið með landgræðslufulltrúa (Þ3). 

 Melrakkamelur á Hrunamannaafrétti var tekinn til uppgræðslu fyrir fáum árum, vegna 

tilmæla Landgræðslunnar (A1) í samráði við forystu landgræðslufélagsins í hreppnum (A5). 

„Landgræðslan átti auka pening og ég stakk upp á þessu.“  

 Mér sýnist menn fá að ráða sér meira sjálfir núna, að ákvarðanir hafi færst meira í 

hendur heimamanna og að Landgræðslan treysti þeim betur til að taka ákvarðanir en þegar 

gæðastýringin hóf göngu sína, hvort sem samskiptin hafa verið stirð eða ekki. Nálgun 

landgræðslufulltrúa gagnvart verkefninu hefur greinilega mikil áhrif. Þar skiptir höfuðmáli að 

menn upplifi viðskiptin við Landgræðsluna sem „samvinnu en ekki átök,“ eins og A6 komst 

að orði.  
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3.4.1.3. Samantekt um áburð 

• Áburðarskammtar eru frá 100 kg/ha til 300 kg/ha. Algengustu áburðarskammtar eru 200 

kg/ha af tvígildum áburði en skammtastærðir eru tilkomnar vegna leiðbeininga frá 

Landgræðslunni.  

• Áburðinum er dreift eins snemma og hægt er. 

• Menn taka fyrir ákveðið svæði og dreifa á það í nokkur ár. Síðan er sleppt úr ári eða árum 

í dreifingu, þar sem gróður hefur tekið vel við sér og þekja er orðin góð. Áburðurinn sem 

sparast er notaður til að dreifa á nýjum stað og svæðið þannig stækkað smám saman.  

• Þegar komin er ákveðin reynsla af uppgræðslustarfinu, vilja menn ráða sér meira sjálfir, 

hvar þeir dreifa og hve oft. Að dreifa eftir auganu er aðferðin sem bændur nota til að mæta 

breytileika og óvissu án þess að missa sjónar á markmiðunum. 

 

3.4.2. Fræ 

 Ummæli manna um fræ, eru á ýmsa vegu: 

 „Það er svo mikil von í sáningu,“ segir A2. 

 „Kom aldrei neitt upp af þessum fræjum,“ segir Þ3. 

 „Gömlu karlarnir sögðu að fræið spíraði í fótsporum,“ segir Þ1. 

 Séu aðstæður og aðferðir skoðaðar, má fá nokkuð heillega mynd af notkun á fræi og 

gagnsemi sáningar. 

 

3.4.2.1. Takmarkaður árangur af sáningu 

 Á afrétti Austur-Bárðdæla telja menn lítinn árangur af frædreifingu. 

 „Fáum húðað fræ sem er sett í dreifarana. Kemur síðast úr og sést lítill árangur. Sjást 

ekki stórar breytingar vegna þess. Gerir ekki ógagn heldur“ (Þ4). 

 Vestanmegin er sömu sögu að segja, til dæmis af börðunum nyrst við Íshólsvatn, sjá 

mynd 31. „Borið í fræ (gagnslaust) og áburður 4-5 ár, síðar strjálar. Síðan 2006. Þessi börð 

voru gapandi há en eru nú að beygjast niður“ (Þ3).  Gróðurþekja í barðinu er 50%, jarðvegur 

moldarblandinn sandur. Ríkjandi í þekju er hundasúra, ljónslappi, móasef, blóðberg og 

jarðvegsskán á mörkum sands og mels. Hér eru engin ummerki eftir sáningu sjáanleg. 
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 Landmenn segjast lítið nota af fræi vegna þess að þar sé ekki alveg gróðurlaust fyrir 

(R2, R3).  

 Heimildamaður í Skaftártungu hafði þetta um aðferðirnar að segja: „Eingöngu með 

áburð. Lítið fræ. Plús ónýtar rúllur þar sem mesta auðnin er“ (S3). 

 Hrunamenn sáðu túnvingli í Melrakkamel fyrir nokkrum árum. Fræið spíraði illa (A1) 

og A5 kennir þurrki um. Annars hafa Hrunamenn töluvert notast við fræ, allavega í börð, og 

nánar verður fjallað um það síðar. 

 Margir eru til vitnis um að yfirborðsdreifing á fræi gefi lítinn árangur. Þar sem einhver 

gróður er fyrir, er þarflaust að nota fræ, eintómur áburður nægir. 

 Sáning á melgresi kom tæpast til uppgjörs í þessu verkefni, en bændur á svæðunum 

sem ég heimsótti sá ekki melgresi. Á tveim stöðum þar sem melgresi hafði verið sáð, hafði 

það ekki komið að gagni. Báðar þessar melgresissáningar voru gerðar af Landgræðslunni. 

Melgresi og túnvingli var sáð í mel á Landmannaafrétti fyrir skemmstu. Árið eftir var 

túnvingullinn hraustlegur en ekki leit út fyrir að melgresið ætti þangað erindi, enginn laus 

sandur þar á ferð og skilyrði fyrir plöntuna því takmörkuð. Þessi uppgræðsla er innan við 

Valafell og hana má sjá á mynd 5. Í afgirtri uppgræðslu á Álftaversafrétti tók lúpína 

yfirhöndina yfir melgresi og beringspunt. Sú uppgræðsla fylltist síðar af vallarsveifgrasi, sem 

lifir þar með lúpínunni og er nú beitt. Uppgræðslan er við Atley, sjá mynd 61. 

 

3.4.2.2. Árangursríkar sáningar 

 Heimildamaður S1 á Álftaversafrétti segist ánægður með sáningarnar. Þeir endurbæta 

sáningarnar annað árið ef lítið er í og nota túnvingul. Hann telur að vel gangi með sáningar þar 

sem eru moldir en að grýtta landið þurfi ekki fræ. Þar sé nóg að styrkja gróður með 

áburðardreifingu.  

 „Alveg dauður sandur í byrjun. Sáð, best með raðsáningarvél,“ segir A3, 

leiðsögumaður  um Vikrana á Flóamannaafrétti. Þar hefur alltaf verið sáð til uppgræðslunnar. 

Í byrjun dreifsáð og hin síðari ár hefur fræið verið fellt niður, með góðum árangri. Dæmi um 

fremur unga dreifsáningu á Vikrunum er á mynd 58. 

 Sumarið 2017 raðsáði Landgræðslan túnvingli og melgresi í gróðursnauðan mel fyrir 

innan Valafell á Landmannaafrétti (R2 og R3). Sumarið eftir, þegar ég sá þá uppgræðslu, stóð 

túnvingullinn þar í punti og sáningin virtist hafa heppnast mjög vel. Dæmi um þá ársgömlu 

raðsáningu má sjá á mynd 5. 
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 Tvær mjög áhugaverðar frásagnir hef ég í gögnum mínum af frædreifingu í rofabörð. 

Annar heimildamaðurinn segir frá reynslu sinni af Almenningum, hinn af Hrunamannaafrétti. 

 Á Almenningum var vallarfoxgrasfræi sáð í rofabörð. „Lokaði fljótt og er aðeins á lífi 

ennþá. Alltaf beitt. Stundum verið rýgresi í blöndum frá Landgræðslunni, túnvingull og 

vallarsveifgras. Nú á bara að vera túnvingull“ (R1). 

 Heimildamaður minn um Hrunamannaafrétt hefur mikla reynslu af fræsáningum í 

rofabörð. Hann segir sáningarnar ekki hafa gengið vel fyrr en farið var að raðsá í börðin. 

„Beringspuntur virkaði ekki. Vallarfoxgras með virkaði vel því það spírar strax, bindur 

næringarefni. Í bland við aðrar grastegundir. Fræhúðun dregur úr spírun. Mikilvægt að nota 

nokkrar frætegundir. Túnvingull, snarrót, vallarfoxgras, jafnvel rýgresi“ (A1).  

 Snarrót lifir vel í börðum á Hrunamannaafrétti en beringspuntur drapst af kali í 

Stóraveri og þar var sáð aftur í kalna svæðið (A1). A5 hefur hug á að fá snarrótarfræ hjá 

Landgræðslunni til að nota meira á þann afrétt. 

 Gnúpverjar nota „stundum fræ líka. Túnvingull, stundum líka vallarsveifgras eða 

uppsóp frá Gunnbjarnarholti [Landstólpa]“ (A2). 

 Á Hafinu sá ég ársgamla sáningu á vikur og sand, líklega gerða með fræi ætluðu til 

túnræktar, sjá mynd 7 og mynd 8. Gróðurþekja 70%. Ríkjandi tegundir voru klóelfting, 

hundasúra, vallarfoxgras, vegarfi, língresi og blóðberg. Vallarfoxgrasið hefur tekið vel við sér 

í þessari sáningu. Yfir að líta er það áberandi, hávaxið og sumt skriðið. Þó er það ekki 

yfirgnæfandi í þekju. Tíminn mun leiða í ljós hvernig þessi blettur þróast. 

 Á uppgræðslusvæði Gnúpverja er vallarfoxgras víða sjáanlegt, ekki aðeins vegna þess 

að því hafi verið sáð. Heldur ekki síður vegna þess að þar er notað mikið af heyi, eða um 50 

rúllur á ári (A2). 

 

3.4.2.3. Samantekt um fræ 

 Eftirfarandi atriði varðandi notkun á fræi og gagnsemi sáningar ræð ég af viðtölum við 

heimildamenn og dæmum úr skoðunarferðum: 

• Þar sem einhver gróður er fyrir, nægir að nota áburð og yfirborðsdreifing á fræi bætir þar 

litlu við árangurinn. 

• Í alveg gróðurlaust land, til dæmis aldauðan vikur, þarf að nota fræ. Til að sáningin komi 

að tilætluðum notum er best að fella fræið niður, til dæmis með raðsáðvél.  

• Túnvingull vex vel niðurfelldur í vikur og mela. 



 

54 
 

• Við sáningu í rofabörð er best að fella fræið niður, annars er hætt við að sáningin bæti litlu 

við árangurinn af eintómri áburðardreifingu. 

• Fræ af vallarfoxgrasi hefur reynst vel í rofabörð með öðru fræi. Snarrót dafnar vel sums 

staðar en beringspuntur miður. 

 

3.4.3. Svartur vikur 

 Víða á svæðunum sem ég skoðaði er vikur og vikursandur og menn hafa mikla reynslu 

af því að fást við þannig land. 

 Landgræðslan hóf uppgræðslu á Hafinu fyrir innan Búrfell árið 1960 og Gnúpverjar 

hafa haldið áfram á þeim slóðum (A2). Flóamenn eru með stórar uppgræðslur á Vikrunum, 

sem er grófur vikursandur, svo til gróðurlaus fyrir. Á Álftaversafrétti er fínn Kötlusandur, sem 

menn hafa unnið við að koma gróðri í allt frá árinu 1997 (S1). Landmenn byrjuðu að græða 

upp afréttinn með gæðastýringunnni (R2). Mikið af þeirra uppgræðslum er á vikurbornu landi. 

Skaftártungumenn og Vestur-Eyfellingar fást líka við vikurinn á sínum afréttum og hafa 

reynslu af uppgræðslu hans (S3, R1).  

 

3.4.3.1. Fræ og áburður á svartan vikur 

 „Förum ekki á algera vikra með áburð. Þýðir ekkert,“ segir heimildamaður minn, S3. 

Annar viðmælandi, A2, þekkir til tilraunar sem gerð var á Hafinu um 2003-2004, með 

mismunandi áburðarskammta, ekkert fræ. Það breytti engu hve mikið var borið á, ekkert greri. 

Þetta var líka gert í Vestur-Skaftafellssýslu og Þingeyjasýslu. Þar komu allt aðrar niðurstöður. 

Þess vegna vissu Gnúpverjar að þar þýddi ekki að nota ekki fræ. Gnúpverjar nota hey, 

allskonar fræ og vel af áburði.  

 „Stundum þegar of mikill áburður gusast, kemst bletturinn yfir einhvern þröskuld,“ 

segir uppgræðslumaður vikursins á Hafinu. Hann telur slík mistök við dreifingu hafa kennt 

þeim ýmislegt og að hver maður gæti verið sérfræðingur í að græða upp sitt eigið land. En 

aðferðirnar sem reyndust vel á einum stað, ættu ekki endilega við annars staðar (A2).  

 Á Atley á Álftaversafrétti sá ég túnvingulssáningar, sem stóðu í rauðum punti vegna 

næringarskorts. Flóamenn kannast líka við það hversu áburðarfrekir vikrarnir eru: „Erum að 

bera á þetta allt á hverju ári. Fúlt að það verði ekki sjálfbært“ (A6).  

 



 

55 
 

3.4.3.2. Gengur betur þar sem ekki er vikur 

 Flóamenn eru líka að græða upp á Sultarfit, en þar er melur og sandur. A6 segir að þar 

hafi lítill gróður verið fyrir en að þar gangi ekki lakar en á Vikrunum.  

 Annan svipaðan samanburð hef ég af Álftaversafrétti. S1 segir nú meira unnið þar í 

moldum en í vikrum. Vel gangi með fræ þar sem eru moldir og að á grýtta landið þurfi ekki 

fræ, þar nægi að styrkja gróður með áburði. Þeir sáðu inn undir Hólmsárfossi í svartar moldir 

fyrir fjórum árum og hefur tekist mjög vel (S1). Því er ég sammála. Ég sá þessar uppgræðslur, 

sem voru mjög fallegar og virtust árangursríkari en á söndunum á Atleyjarmoldum þar sunnar 

á afréttinum. Á Atleyjarmoldum er jarðvegurinn vikursandur, gróðurþekja 50%. Mest 

túnvingull, gamburmosi, skán og hundasúra, sjá mynd 6 og mynd 40. Inn undir Hólmsárfossi 

er jarðvegurinn moldarblandinn melajarðvegur, misgrýttur og gróðurinn í uppgræðslunum 

fjölbreyttur, sjá mynd 9. 

 

3.4.3.3. Niðurfelling í vikur 

 Hér ber allt að sama brunni varðandi það hvað mikið þarf til að græða upp vikur eða 

hreinan vikursand. Hins vegar er yfirleitt vel fært um þetta land og Flóamenn telja best að sá í 

vikrana hjá sér með raðsáðvél (A3).  

 Þegar ég fór um sandbotninn á Atleyjarmoldum á Álftaversafrétti, sá ég aðeins 

grasplöntur í traktorsförum. Líklega eftir frædreifingu frá því fyrr um sumarið (2018). Þar 

kæmi niðurfelling örugglega að gagni eins og á vikrunum hjá Flóamönnum.  

 

3.4.3.4. Samantekt um svartan vikur, aðferðir 

 Víða eru menn að græða upp vikur og reynslan af því er eitthvað á þessa leið: 

• Vikurinn er áburðarfrekur.  

• Í hreinan vikur eða vikursand þarf að nota fræ og helst að fella það niður. 

• Annar jarðvegur tekur betur við sér í uppgræðslu en þessi einsleiti gjóskujarðvegur. 

 

3.4.4. Hey 

 Viðmælendur í Biskupstungum, Hrunamannahreppi, Gnúpverjahreppi, Flóanum, 

Skaftártungu og Mývatnssveit segja frá uppgræðslum með heyi. Þar sem aðstæður eru allra 

erfiðastar, grípa menn til heysins. Á Skaftártunguafrétti hafa menn notað „ónýtar rúllur þar 
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sem mesta auðnin er“ (S3) og Flóamenn „fóru með hey og alltsaman“ inn í Vesturleit en þar 

var „vondur árangur“ (A6). Flóamenn hafa raðað rúllum í garð, til að stöðva hvítan vikur sem 

blæs úr efnisnámu norðan við uppgræðslusvæðið vestan við Reykholt. Sá garður er eina 

dæmið sem ég hef um slíka fyrirhleðslu á vegum bænda, fyrir utan nokkrar rúlluklessur sem 

liggja í litlum garði nyrst í Lambafellsmoldum á Biskupstungnaafrétti, vegna þess að ekki var 

hægt að dreifa úr þeim. Á uppgræðslusvæði Gnúpverja vestan við Rauðá er heyi kakkað yfir 

lausan vikur. Annars er hey aðallega notað til að græða börð (A1, Þ1, A7, A4) og moldarflög á 

rofsvæðum (A4).  

 Hér á eftir verður fjallað um vandamál við heydreifingu, hvernig hey hefur reynst við 

að græða upp vikur, hvernig heyi er dreift í rofabörð og hvernig gróður þróast í uppgræddum 

börðum eftir því hve mikið hey hefur verið borið í þau. 

 

3.4.4.1. Hey rúllast upp 

 Landgræðslan hafði raðað heyböggum í rendur á Haukadalsheiðinni, en bændur 

dreifðu úr sínum heyböggum í börð. Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri hafði sagt: Þorið þið 

að dreifa úr heyinu? (A4). Bændur voru sjálfir frumkvöðlar í því að nota hey til uppgræðslu og 

á sumum stöðum hafa menn tjáð mér að menn Landgræðslunnar hafi gert heldur lítið úr slíku 

framtaki (A1), meðal annars talið það allt of dýrt (Þ1). 

 Þegar dreift var úr litlum heyböggum, gafst best að leggja flögurnar úr böggunum í 

barðið með nokkru millibili, án þess að tæta þær í sundur. Annars fauk heyið eða flettist upp. 

Þannig vann Jón í Gýgjarhólskoti og ég er sjálf til vitnis um það. Tvö mismunandi dæmi um 

flettingu hef ég í mínum gögnum: 

 A2 sýndi mér hvítan vikurhól á Gnúpverjaafrétti sem hefur verið þakinn með þykku 

rúlluheyi. Hóllinn mun hafa gróið að einhverju leyti en gróðurþekjan flosnað af honum með 

tímanum og nú er hann ber.  

 „Það stóð í okkur stóra flagið í Tjarnheiðinni. Heyið rúllaðist upp. Við vorum ekki 

með skornar rúllur þá,“ segja þeir A4 í Biskupstungum um heydreifingu með rúllutætara.  

 Sumarið 2017 var velt og dreift með handafli úr nokkrum ónýtum rúllum á melkinn 

sunnan við Rótamannagil á Biskupstungnaafrétti. Vorið 2019 tók ég þar nokkrar myndir, sem 

sýna hvernig þykk lufsa af blautu votheyi hefur flest upp, sjá mynd 10, en þynnri dreif af 

þurrara heyi hefur haldið sér og gras vaxið upp úr henni, sjá mynd 11.  
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 Stuttum heystráum sem loða ekki saman, virðist ekki hætta til að blása eins og þykkari 

heydreif með meiri samloðun. Ef til vill skiptir líka máli að gróðurinn sem kemur í 

uppgræðsluna, nái rótfestu í jarðveginum sjálfum en ekki bara í heyinu. 

 

3.4.4.2. Hey yfir vikur 

 Í Gnúpverjahreppi eru nýttar 50 rúllur á ári til uppgræðslu. Uppgræðslusvæðið er ekki 

stórt og auðvelt að komast. Rúllurnar eru keyrðar út með traktorum og dreift með höndum. 

Áburði er dreift yfir árið eftir. „Ekki ákveðið svo svo mörg ár heldur metið hvað skal bera á 

hverju sinni. Stundum fræ líka“ (A2).  

 Mynd 12 og mynd 13 sýna heydreif á fyrsta sumri á Hafinu í Gnúpverjahreppi. 

Heyþekjan er nokkuð þykk og jarðvegurinn undir er ljós vikur, mjög laus í sér. Gróðurþekjan 

er 5% vallarfoxgras.  

 Á sama svæði er mun eldri uppgræðsla sem gerð hefur verið með sömu aðferð. Hey 

borið yfir vikur, áburði dreift árið eftir og síðan eftir þörfum. Þessi uppgræðsla er líklega eldri 

en tíu ára. Gróðurþekja er 100% og ríkjandi tegundir eru língresi, túnvingull, elfting, 

vallarfoxgras, sina og snarrót, sjá mynd 14 og mynd 15.  

 Hér eru tvö dæmi úr Gnúpverjahreppi um þykka heydreifingu á vikur, annað alveg 

nýtt, hitt allmargra ára. Aðferðin virðist gefa góða raun við þessar aðstæður, enda hafa 

Gnúpverjar haldið sig við hana á viðkomandi svæði. 

 

3.4.4.3. Hey í börð 

 Hey er víða notað til að græða börð, svo sem á Hrunamannaafrétti, 

Biskupstungnaafrétti og í Gnúpverjahreppi. Landgræðslufélag Biskupstungna dreifir heyi í 

rofabörð með rúllutætara en á öðrum stöðum sem heimildir mínar ná yfir, er heyinu dreift með 

dráttarvélum og með handafli.   

 

3.4.4.3.1. Þykk heydreifing 

 Heimildamaður A5 um Hrunamannaafrétt segir að þau hafi farið með hey innúr í 

nokkur ár. Nú séu 20 rúllur á ári í landbótaáætluninni. Hrunamenn ætli að gera meira því þetta 

virkar vel og þeim þykir gott að losna við úrgangshey á þennan hátt. Þar hefur verið hrist úr 

rúllunum með tækjum og traktor eða með liðléttingi.  
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 Karl á Bjargi bar hey í barð syðst á Meraskeiði á Hrunamannaafrétti fyrir nokkrum 

árum (A1). „Einhverjum árum fyrr farið með heydrasl sem lá þarna“ sagði Karl. Hann „var 

með litla Séfferinn til að tæta í barðið“ og telur það hafa verið árið 2010 eða 2011. Nú er þetta 

barð á kafi í grasi og sinu. Ríkjandi tegundir eru vallarsveifgras, snarrót, hálíngresi og 

túnvingull, sjá mynd 16 og mynd 17.  

 Nyrst í Stóraveri á Hrunamannaafrétti eru há börð sem heimamenn báru hey í, fyrst 

árið 1992. Síðan var áburði dreift þar í einhver ár en engu í seinni tíð. Þetta er moldarbarð með 

40-80 cm vikurlagi. Þarna var beringspunti sáð á sínum tíma, en hann kól svo, að menn báru 

áburð í kalið til að græða það upp aftur (A1). Nú er barðið algróið og ríkjandi tegundir eru 

snarrót, túnvingull, týtulíngresi, gamburmosi og blóðberg, sjá mynd 18. 

 Gróður er breytilegur í barðinu, sums staðar er þéttur grassvörður í dálítilli sinu, sjá 

mynd 19. Annars staðar er mosi og annar hálendisgróður orðinn ríkjandi, sjá mynd 20.  

 Hér eru tvö dæmi af Hrunamannaafrétti um heydreifingu í moldarbörð. Önnur 

uppgræðslan er 7-8 ára, hin aldarfjórðungs gömul. Í bæði börðin var borið þykkt heylag á 

sínum tíma (A1). Gamla uppgræðslan í Stóraveri er að þróast úr graslendi yfir í móagróður en 

yngri uppgræðslan á Meraskeiði er enn algróin grasi.  

 

3.4.4.3.2. Þunn heydreifing 

 Þar sem hey er borið á í þunnri dreif, lítur út fyrir að gróðurframvindan verði öðruvísi 

en þar sem heyi er kakkað þykkt í börð. 

 Í Hrossatungum í Þjórsárdal var blautu rúlluheyi dreift með tætara í hátt barð um 1995-

1996. Síðan var borið á í nokkur skipti, 2-3 ár, í barðið sjálft. „Þetta á að heita friðað land,“ 

(A7) en dæmið tek ég með hér, þar sem hörgull er á upplýsingum um svona dreifingu nema af 

Biskupstungnaafrétti. Jarðvegurinn er hvítur vikur og blandaður, gróðurþekja 100 %, aðallega 

skán. Í skáninni eru mosar, birki, krækilyng, blóðberg, breyskjur og melgresi, sjá mynd 21 og 

mynd 22. Þessi uppgræðsla er ekki á kafi í grasi og hefur líklega aldrei verið.  

 

3.4.4.3.2.a. Heydreifing í börð á Biskupstungnaafrétti 

 7. júní 2019 fundaði ég með nokkrum Tungnamönnum, sem þá voru við 

áburðardreifingu á Biskupstungnaafrétti. Ég nefni þá, hvern fyrir sig og alla saman, A4.  

 Aldur uppgræðslunnar á þessum bletti eða hinum er óviss en stóru drættirnir í 

uppgræðslusögu rofabarða innan Bláfells eru þessir, samkvæmt samtali okkar A4:  
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 Í Biskupstungum höfðu menn dreift handvirkt úr heyböggum og jafnvel rúllum í 

einhverjum mæli í nokkur ár, þar til rúllutætarinn kom árið 2000. „Guðmundur á Iðu prófaði 

rúllutætarann á Sandvatnshlíðarhorninu áður en hann var keyptur“ (A4). 

 Byrjað var að dreifa heyi í Tjarnheiðarbrún árið 1991, síðan var farið framúr frá 

Árbúðum, suður um Svartártorfur. Þá haldið áfram í Tjarnheiðinni og svo farið í 

Lambafellsmoldirnar. Nyrsta svæðið við Lambafell hefur verið í uppgræðslu síðan um 2004.  

 Aðferðinni við uppgræðslu barða með heyi lýsa A4 svo, að áburði og ef til vill fræi er 

dreift í barðið um vorið og heyi dreift yfir um haustið með rúllutætara. Þeir dreifa 150-200 

kg/ha af áburði en meira fer í  barðið. (Áburðurinn sem þeir voru með vorið 2019 var Yara NP 

26-4-0, sumt með brennisteini og seleni.) Áburði er „kannski dreift jafnt og þétt í 10 ár [í 

börðin]. Svo eftir þörfum.“ Ef þurfa þykir er heyi dreift aftur í barð eftir einhver ár, 

sérstaklega há börð sem ná ekki að lokast eftir eina dreifingu.  

 „Rúllan getur dugað á 30 metra, lágt barð, ekki miklar moldir,“ segja A4. Þeir segjast 

hafa tætt yfir 300 rúllur á einum „degi“ en „200 er í raun góður gangur með góðar rúllur.“ 

Núorðið nota þeir aðeins skornar rúllur, gerðar í rúlluvél með hnífabúnaði.  

 

  Í austanverðum Svartártorfum á Biskupstungnaafrétti, um það bil 4 km sunnan við 

Árbúðir, ekki langt innan við Svartárbrú, tók ég myndir og lagði mat á gróður, sjá mynd 48 og 

mynd 49. Þarna hefur heyi verið dreift með rúllutætara fyrir allmörgum árum og áburði dreift 

yfir í jafnvel 10 ár á eftir, svo eftir þörfum (A4). Jarðvegur er fokmold, gróðurþekja 100 %. 

Ríkjandi tegundir eru língresi, sveifgrös, mosi (ekki gamburmosi), skán, hvítmaðra, holurt og 

loðvíðir. Barðið og moldirnar eru 14 m breið. Grjótin útfrá eru vaxin grasi, skán og aðeins 

blómum svo langt sem áburði hefur verið dreift, eða um 18 m til viðbótar.  

 Þarna er jarðvegur rýr, heyi hefur verið dreift þunnt og áburður látinn sjá um 

afganginn. Gróður er svipaður í barðinu sjálfu og grjótunum í kring, sem ekki hafa fengið hey.  

 Um það bil 6 km sunnan við Árbúðir á Biskupstungnaafrétti snýr barð í suður og er 

grasi gróið ofantil.  Greinilega áborið í vor (2019). Enn sýnileg korn. Víða puntur og beitt á 

milli. Aldur uppgræðslunnar er óviss, en hún mun vera heldur yngri en sú sem fjallað er um 

hér næst á undan. Ég geri ráð fyrir að meðferð hafi verið sú sama og lýst er í dæminu hér næst 

á undan. Í barðinu eru fjölbreyttar grastegundir: Snarrót, língresi, sveifgrös og lógresi. Auk 

þess má sjá skán, hvítmöðru, geldingahnapp og túnsúru, sjá mynd 23. Neðar í barðinu er meiri 

skán eins og sjá má á mynd 24. Þar er jarðvegur rýrari með minni mold undir. 
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3.4.4.3.3. Niðurstöður um heydreifingu og gróðurframvindu í börðum 

 Í barði í Tjarnheiðarbrún við Hvítárnes er gömul uppgræðsla, sem ég skoðaði án þess 

að taka þar myndir. Þar hefur verið gras meðan uppgræðslan var yngri, en nú er fjallagróður 

að taka yfir þar sem grasið hefur kalið. Á þessu dæmi í Tjarnheiðarbrúninni og öllum 

dæmunum hér á undan um heydreifingu, einkum í börð, byggi ég þessar niðurstöður:  

• Þar sem er vel af mold eða miklu hefur verið kakkað af heyi, kemur aðallega gras í kjölfar 

uppgræðslu. Grasið getur vikið með tímanum fyrir fjallagróðri. Mosi kemur í kalbletti í 

stað grassins. Þar sem heyi er dreift þunnt, þróast gróður síður í gras en fremur beint í 

blandaðan staðargróður. 

• Við uppgræðslu með heyi er áburði almennt dreift yfir heyið í einhver ár á eftir, hvort sem 

heydreifingin er þykk eða þunn. 

 

3.4.5. Börð grædd án heys 

 Uppgræðsla rofabarða er umtals- og viðfangsefni á flestum afréttum þó að umfangið sé 

mismunandi. Sums staðar er notast við áburð og fræ einvörðungu við uppgræðslu barða, til 

dæmis þar sem ófært er með heyvagna. Þannig hagar til á Almenningum og eins er á 

Austurafrétti Bárðdæla. Þangað er vondur vegur. Í þessum kafla verður fjallað um uppgræðslu 

rofabarða með öðru en heyi. Í kafla 3.4.4.3. er fjallað um notkun heys í rofabörð og vísast til 

þeirrar umfjöllunar hér. 

 

3.4.5.1. Áburður í börð 

 Á Hrunamannaafrétti er hey borið í háu börðin en áburður ef til vill látinn nægja í 

lægri börð og rofjaðra. Til dæmis í Svínárnesi þar sem byrjað var árið 2004 að bera á og sá í 

rof. Þar var töluverður gróður fyrir (A1) enda er svæðið nú algróið grasi: Týtulíngresi, snarrót, 

blávingli, fjallasveifgrasi og skán. Ekki er mikið eftir af túnvinglinum frá sáningunni, sjá 

mynd 25.  

 Á Austur-Síðuafrétti byrjuðu menn með gæðastýringunni, nota fremur litla 

áburðarskammta, 100 kg/ha, enda stendur landið lágt, er nokkuð gróið fyrir og árangur virðist 

góður. S2 sýndi mér uppgræðslusvæði inn við Miklafell á Austur-Síðuafrétti. „Hér var blásið 

og hér voru sandar. Borinn áburður í börð sem eru hér. Byrjað 2006. Tók allt vel við sér,“ 

segir S2 og ég get staðfest það. Þarna virðist ókunnugum að landið hafi verið algróið og 
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ummerki um gamla rofið sjást ekki nema á einu barði. Þetta barð er nú algróið mosa, 

fjölbreyttum grastegundum, blóðbergi, elftingu og fleiru, sjá mynd 26.  

 Annað moldarbarð er í uppgræðslu innar á afréttinum, vestan við Miklafell, inn undir 

Rauðhól. „Áburður í x skipti. Ekkert fræ. Er að gróa sjálft þar sem ekki næst að dreifa“ (S2). 

Barðið er algróið, aðallega gamburmosa. Þar eru einnig nokkrar grastegundir og skán, sjá 

mynd 27. 

 Í Mathvammsbörð á Austurafrétti Bárðdæla hefur verið borinn áburður, einhvers 

staðar í barðið á hverju ári síðan 2006 (Þ4). Í barðinu er moldarblandaður sandur. Austan í 

barðinu er aðallega gras í uppgræðslunni, sjá mynd 29. Vestanmegin þekur fjölbreyttur gróður 

allan jarðveginn, ásamt skán, sjá mynd 28. Jarðvegur og meðferð eru svipuð báðumegin í 

barðinu en árangurinn mikið betri vestanmegin. Þar munar örugglega um að skjól og hiti séu 

meiri vestanmegin. Fjallað er um þetta barð í kafla 3.5.3. 

 Á Vesturafrétti Bárðdæla hefur áburði verið dreift í börð á svipaðan hátt og á 

afréttinum austanmegin. „Ánægðir með árangurinn í lægri börðunum. Úrkoma hjálpar, kemur 

hér með hækkandi hita,“ segir Þ3 en hann sýndi okkur börð við Íshólsvatn sem höfðu verið 

gapandi há en eru nú að beygjast niður. Þar var „fræi kastað í börð og svona. Sáum aldrei að 

það gerði neitt.“ Áburði hefur verið dreift í börðin í 4-5 ár í byrjun og melana í kring. Síðan 

líklega af og til en lítið undanfarin þrjú ár, þegar við erum þar á ferð árið 2017, sjá mynd 31.  

 Í barðinu er moldarblandinn sandur, gróðurþekja 50%. Helstu tegundir eru hundasúra, 

ljónslappi, móasef, blóðberg og síðan jarðvegsskán á mörkum sands og mels. „Eftir að sjá 

hvort þau [háu börðin] halda áfram að gróa eða blása aftur“ (Þ3). 

 

3.4.5.2. Fræ í börð 

 Á Hrunamannaafrétti hefur fræ verið notað í börð, en A1 segir það ekki hafa gengið 

vel nema fræið væri fellt niður. „Beringspuntur virkaði ekki. Vallarfoxgras með virkaði vel 

því það spírar strax, bindur næringarefni. Í bland við aðrar grastegundir. Fræhúðun dregur 

úr spírun. Mikilvægt að nota nokkrar frætegundir. Túnvingull, snarrót, vallarfoxgras, jafnvel 

rýgresi“ (A1). Snarrót lifir vel í börðum á Hrunamannaafrétti en beringspuntur drapst af kali í 

Stóraveri og þar var sáð aftur í kalna svæðið (A1). 

 Á Almenningum var vallarfoxgrasfræi sáð í rofabörð. „Lokaði fljótt og er aðeins á lífi 

ennþá. Alltaf beitt. Stundum verið rýgresi í blöndum frá Landgræðslunni, túnvingull og 

vallarsveifgras. Nú á bara að vera túnvingull“ (R1). 
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 Þar sem fjallað er um fræ (í kafla 3.4.2.) er meðal annars fjallað um sáningar í börð. 

Þar kemst ég að eftirfarandi niðurstöðum sem einnig eru færðar fram hér:  

 Við sáningu í rofabörð er best að fella fræið niður, annars er hætt við að sáningin bæti 

litlu við árangurinn af eintómri áburðardreifingu. 

 Fræ af vallarfoxgrasi hefur reynst vel í rofabörð með öðru fræi. Snarrót dafnar vel 

sums staðar en beringspuntur miður. 

 

3.4.5.3. Melur græddur útfrá börðum 

 Áburði er almennt dreift á mela útfrá börðum sem eru í uppgræðslu.  

 „Borið í börð í 4 ár í byrjun. Og mela í kring,“ segir Þ3. 

  Áburður dreifist á allbreiða rönd útfrá barði, þegar dreift er í það með kastdreifara. Á 

Svartártorfum á Biskupstungnaafrétti mældi ég til dæmis 18 m breiða uppgrædda rönd utan 

við barðið og moldirnar sem þar hefur verið borið á. „Ágætt að sá gróður taki við áfoki til að 

hlífa barðinu,“ segir heimildamaður A4 í Biskupstungum. Hann telur mögulegt að græða há 

börð neðanfrá, með því að græða moldirnar upp að barðinu. Uppgræðslan hlaði þá í sig og 

minnki þannig hallann á barðinu með tímanum. A4 minnist Einars í Sólheimahjáleigu sem 

hafði mikla trú á að bera á barðið sjálft til að styrkja það, en það hafi ekki verið reynt í 

Tungunum. 

 Mynd 30, tekin á Svartártorfum austan við Hvítárnesveg, sýnir uppgrætt barð og 

melinn í kring sem borið er á. Uppgræðslan þar hefur verið færð út á melinn með tímanum.  

 

3.4.5.4. Erfiðustu börðin 

 A7 í Gnúpverjahreppi segir svo frá: „Þegar Sultartangavirkjun var í gangi 1997-1999, 

fengum við jarðýtu og ruddum háum torfum um koll, 4-6 ha, svo grætt upp. Sést ekki í dag að 

neitt  hafi verið gert. Sumir héldu að þetta mundi fjúka. Greri mjög fljótt.“ Þetta er eina 

dæmið sem ég hef um svo stórtækar aðgerðir en uppgræðslustarfið í Gnúpverjahreppi hefur 

verið um margt sérstakt vegna tengslanna við Landsvirkjun.  

 Það sem gert er, fer eftir aðstæðum og þeim úrræðum sem menn hafa á hverjum stað 

fyrir sig. Víðast hvar vinna menn í börðum sem eru nærri vegi eða liggja á annan hátt vel við, 

en margt rofabarðið er utan seilingar eða þannig lagað að menn geta ekki bjargað því. „Ekki 

farið í rofabörð sem er ófært að. Þá færi fjárveitingin öll í það. Háu börðin hverfa burt. Svo 

grær undan þeim aftur,“ segir Þ3 í Bárðardal. S3 í Skaftártungu hefur sömu sögu að segja. Þar 
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láti menn börð að mestu eiga sig. „Mikil vinna að eiga við þau“ (S3). Nánar er fjallað um 

þessi atriði í kafla 3.3. Val á svæðum. 

 

3.4.6. Samantekt um uppgræðslu á börðum 

 Eftirfarandi atriði ræð ég af umfjöllun um hey í börð og um uppgræðslu á börðum með 

öðrum aðferðum: 

• Áburður getur dugað ágætlega einn og sér til að græða lægri börð og þar sem er hlýtt og 

skýlt og gróður er í framför af sjálfsdáðum.  

• Hey er borið í há börð og áburður borinn á í nokkur eða allmörg ár á eftir. Áburði er dreift 

í lægri börð eða jaðra. 

• Uppgræðsla barða kostar nær alltaf margar áburðardreifingar og tekur langan tíma. 

• Við sáningu í rofabörð er best að fella fræið niður, annars er hætt við að sáningin bæti litlu 

við árangurinn af eintómri áburðardreifingu. 

• Fræ af vallarfoxgrasi hefur reynst vel í rofabörð með öðru fræi. Snarrót dafnar vel sums 

staðar en beringspuntur miður. 

• Menn láta erfiðustu börðin eiga sig.   

 

3.5. Jarðvegur og árangur 

 Í þessum kafla verður farið yfir hvernig nokkrar mismunandi jarðvegsgerðir hafa áhrif 

á árangur, þar sem meðferð hefur verið sambærileg. Hvort jarðvegur er fíngerður eða grýttur 

virðist hafa áhrif á árangur. Farið er yfir tilfelli þar sem árangur hafði áhrif á framhald aðgerða 

við uppgræðslur. Litið er á dæmi um hvernig skjól hefur áhrif í fíngerðum jarðvegi og tvö 

dæmi um reynslu manna af jarðvegi á sandhellu. Fjallað er um reynslu manna af því að fást 

við hvítan vikur og nokkur dæmi tekin um mismunandi aðstæður til uppgræðslu í svörtum 

vikri. 

 

3.5.1. Grjót í jarðvegi 

 Greinilegt er að landið sjálft ræður miklu um útkomuna þar sem ráðist er í uppgræðslu. 

Hér verður litið á árangur í misgrýttum eða misgrófum jarðvegi á nokkrum afréttum og reynt 

að meta hvernig grjót í jarðvegi hefur áhrif á árangur og þróun uppgræðslu. Bornir eru saman 

tveir ólíkir blettir á Hrunamannaafrétti, sem fengu sömu meðferð. Á Austurafrétti Bárðdæla 
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eru tveir ólíkir staðir bornir saman, sem fengu svipaða meðferð. Í Mývatnssveit eru dæmi um 

tvo ólíka staði borin saman. Þar var meðferð einnig svipuð. Að lokum er fjallað um þrjár 

uppgræðslur á Vesturafrétti Bárðdæla þar sem meðferðin réðist af árangrinum.  

 

3.5.1.1. Misgrýtt land á Hrunamannaafrétti 

 Dæmi um áhrif landgerðar á árangur má sjá á Melrakkamel, syðst á 

Hrunamannaafrétti. Þar hafði áburði verið dreift jafnt á stórt svæði í þrjú skipti og því enginn 

munur á meðferð á öllu svæðinu. 

 Minna grjót: Lélegasti bletturinn á Melrakkamel, að sögn A1 leiðsögumanns, var 

áberandi ljótur að mínu mati, miðað við þriggja ára uppgræðslu. Gróðurþekja þar var aðeins 

20% og gróðurinn nær eingöngu hundasúra. Jarðvegur moldarblandinn melur, grjótlaus en 

með misstórum smásteinum. A1 sagði mikla frostlyftingu í þessum mel. Upplýsingar um 

Melrakkamel, fíngerðan, eru í töflu 2 og á mynd 32. 

 Meira grjót: Besta svæðið á Melrakkamel samkvæmt leiðsögumanni, er hins vegar 

með 70% gróðurþekju, vaxið fjölbreyttum gróðri og kom mér fyrir sjónir sem mjög falleg 

uppgræðsla. Þar er jarðvegur rakur moldarmelur, talsvert grýttur. Upplýsingar um 

Melrakkamel, grýttan, eru í töflu 2 og á mynd 33. 

 

Tafla 2. Uppgræðslur á misgrýttum jarðvegi á Hrunamannaafrétti. 
Staður Melrakkamelur, fíngerður Melrakkamelur, grýttur 
Jarðvegur Moldarblandinn melur Moldarmelur, rakur 
Ár í uppgræðslu 3 3 
Áburðardreifingar 3 3 
Gróðurþekja 20% 70% 
Helstu plöntur: Hundasúra Týtulíngresi 
 Túnvingull í hjólförum Móasef 
 Skurfa Hundasúra 

 Holurt Gamburmosi 
 Blóðberg Holtasóley 
  Músareyra 
  Krækilyng 

Mynd 32 33 
 

 Okkur ferðafélögunum, sem skoðuðum þessa uppgræðslu í júlí 2018, sýndist árangur á 

Melrakkamel betri þar sem landið er grýtt og steinar fleiri og stærri. 
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3.5.1.2. Misgrýtt land á Austurafrétti Bárðdæla 

 Minna grjót: Mathvammsbörð, sandmelur sem hefur verið í uppgræðslu frá 2008 (Þ4), 

hefur um 60% þekju. Á sandinum er jarðvegsskán ríkjandi í þekju, síðan kemur svolítið 

blóðberg og grastoppar, hvítmaðra og lambagras. Upplýsingar um Mathvammsbörð eru í töflu 

3 og á mynd 34. 

 Meira grjót: Álíka gömul uppgræðsla á sama afrétti, í grjótmel sunnan 

Grafarlandagrófar, hefur aðeins 30-40% þekju. Grjótin sunnan Grafarlandagrófar skarta 

vinglum og língresi, lambagrasi, blóðbergi, fjallafræhyrnu og votti af breyskju. Upplýsingar 

um Grjót sunnan Grafarlandagrófar eru í töflu 3 og á mynd 35. 

 

Tafla 3. Uppgræðslur á misgrýttum jarðvegi á Austurafrétti Bárðdæla. 
Staður Mathvammsbörð Grjót sunnan Grafarlandagrófar 
Jarðvegur Sandmelur Grjótmelur 
Ár í uppgræðslu 9 11 
Áburðardreifingar 6  
Gróðurþekja 60% 30-40% 
Helstu plöntur: Jarðvegsskán Vinglar 
 Blóðberg Língresi 
 Gras, vingull Lambagras 

 Hvítmaðra Blóðberg 
 Lambagras Fjallafræhyrna 
  Breyskja 

Mynd 34 35 
 

3.5.1.3. Misgrýtt land í Mývatnssveit 

 Minna grjót: Í Mývatnssveit eru tvö dæmi um uppgræðslu að stofni til frá 2006 (Þ1). 

Fíngerðari jarðvegurinn, sem er grýttur sandur í Hrossaborgardragi, mælist með 90% þekju, 

aðallega skán, gras (aðallega vingull) sem Mývetningar kalla sandtöðu (Þ1), og smávegis 

lambagras, blóðberg og vegarfi. Upplýsingar um Hrossaborgardrag eru í töflu 4 og á mynd 36.  

 Meira grjót: Grófari jarðvegurinn, moldarblandaður melur í Austaribrekku við gamla 

Dettifossveginn, hefur 75% þekju, mest gamburmosa, síðan holtasóley, gras (margar 

tegundir), blóðberg, kræðufléttur, krækilyng, breyskju, vegarfa og margt fleira. Þetta land þótti 

mér mjög fjölbreytt og fallegt. Upplýsingar um Austaribrekku eru í töflu 4 og á mynd 37. 

 Tvennir samanburðir af Austurafrétti Bárðdæla og úr Mývatnssveit, sýna meiri þekju á 

fíngerðari jarðvegi en grýttum. Þekjan á sandinum er í báðum tilfellum aðallega skán. Í 
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grýttari jarðveginum ber ekki á skán, en annar gróður er allur fjölbreyttari en í sandinum. Þetta 

á við um báða samanburði. 

 

Tafla 4. Uppgræðslur á misgrýttum jarðvegi í Mývatnssveit. 
Staður Hrossaborgardrag, fínna Austaribrekka, grófara 
Jarðvegur Grýttur sandur Moldarblandaður melur 
Ár í uppgræðslu 11 11 
Áburðardreifingar 6  
Gróðurþekja 90% 75% 
Helstu plöntur: Jarðvegsskán Gamburmosi 
 Túnvingull (sandtaða) Holtasóley 
 Lambagras Lógresi o.fl. gras 

 Blóðberg Blóðberg 
 Vegarfi Kræðufléttur 
  Krækilyng 
  Breyskja 
  Vegarfi 
  O.fl.  

Mynd 36 37 
 

3.5.1.4. Mismunandi árangur og meðferð á grýttu landi á Vesturafrétti 

Bárðdæla 

 Á Vesturafrétti Bárðdæla eru þrjú dæmi um uppgræðslur frá 2006 (Þ3). Landið er 

nokkuð grýtt og engu dæmi um fíngerðan jarðveg til að dreifa í þessum samanburði. Hins 

vegar hefur landið tekið nokkuð mismunandi við sér á svæðunum þremur og þess vegna hlotið 

ólíka meðferð með tímanum.  

 Nyrsta svæði, við afréttargirðingu, austan við Íshólsvatn, er mjög grýtt land með 

þéttum grjótmel. Það náði ekki að loka sér eins og annars staðar. Gróðurþekjan er 70% og Þ3 

bjóst við meiru hér en varð. „Melarnir hér nyrst tóku minna við sér en þeir sem eru sunnar. 

Örugglega meiri mold í sandinum þar“ (Þ3). Á þessu nyrsta svæði er þó mjög fjölbreyttur 

gróður með holtasóley, ýmsum grastegundum, mosa, krækilyngi, grasvíði, blóðbergi og fleira. 

Virtist mér gróðurframvinda þar langt komin. Upplýsingar um Nyrsta svæði eru í töflu 5 og á 

mynd 3.  

 Miðsvæði er lítið svæði með veginum, mjög fallegt. Lítið hefur verið borið á þetta 

svæði undanfarin ár, því bændum fannst það orðið gróið og að meiri not væru fyrir áburðinn 

annars staðar. Þarna var mói með skán og smá gróðri í byrjun, meira en á hinum svæðunum 

tveimur (Þ3). Jarðvegurinn er moldarblendinn grjótmelur, alltaf rakur. Þekja 95%, aðeins 
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grjótið bert. Ríkjandi tegundir eru jarðvegsskán, loðvíðir, gras (língresi). Auk þessa skiptast á í 

þekju, mismunandi eftir landslaginu: Krækilyng, mýrasóley, lógresi, kornsúra, holtasóley og 

breyskjur. Upplýsingar um Miðsvæði eru í töflu 5 og á mynd 38.  

 Syðsta svæði er grjótmelur, líklega nokkuð moldarblandinn. Þekja 90%. Hér var 

áburði dreift á sama hátt og á nyrsta svæði fyrstu fjögur til fimm árin, en árangur varð mikið 

meiri hér. Þegar áburður minnkaði eftir hrunið var borið á þetta lengur en önnur svæði (Þ3). 

Gróðurþekja er aðallega gras en samanvið er holtasóley, grasvíðir, jarðvegsskán, krækilyng, 

kornsúra og aðeins grámosi að myndast. 

 Nú er hér gras í sinu, utan nýlegra áburðarranda, en þegar mest var borið á hér, var 

þetta allt í grasi og torfubletturinn hvarf í það. Þessi torfa var þarna einsömul þegar 

uppgræðslustarfið byrjaði (Þ3). „Nú má passa sig á stórgrýti sem er horfið í gras ef maður er 

á bíl“ (Þ3). Upplýsingar um Syðsta svæði eru í töflu 5 og á mynd 4 og mynd 39.  

 

Tafla 5. Uppgræðslur á mismunandi jarðvegi fá mismunandi meðferð á Vesturafrétti 
Bárðdæla. 
Staður Nyrsta svæði Miðsvæði Syðsta svæði 
Jarðvegur Grjótmelur, þéttur Moldarblandinn 

grjótmelur, rakur 
Grjótmelur 

Ár í uppgræðslu 11 11 11 
Áburðardreifingar 5+ 5 5++ 
Gróðurþekja 70% 95% 90% 
Helstu plöntur: Holtasóley Jarðvegsskán Túnvingull og sina 
 Túnvingull Grasvíðir o.fl. gras og sina 
 Móasef Loðvíðir Móasef 

 Blávingull Gras, língresi Holtasóley 
 Mosi Krækilyng Grasvíðir 
 Krækilyng Mýrasóley Jarðvegsskán 
 Grasvíðir Lógresi Krækilyng 
 Blóðberg Holtasóley Kornsúra 
 O.fl. Breyskjur Gamburmosi 

Mynd 3 38 4 og 39 
 

 Hvað segir þessi samanburður á svæðunum þremur á Vesturafrétti Bárðdæla? Öll eru 

svæðin með fremur stöðugum jarðvegi en samkvæmt Þ3 var í upphafi ákveðið að fara ekki 

sunnar á afréttinn með uppgræðsluaðgerðir. Þar eru meiri melar og minna grjót.  

 Bændur hafa tilfinningu fyrir því að grjótinu fylgi góður árangur. „Stundum dreifist 

mikið. Grjót framundan... Meiri kraftur þar sem er stórgrýtt. Segja þeir austanmegin. Þá 

verður áburðarskammturinn meiri“ (Þ3). Þessi áburðarmagnsskýring er samt ekki einhlít. 
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Menn hafa mælt dreifinguna og komist að því að „áburðarmagnið er alltaf 200 kíló á hektara, 

sama hver dreifir. Það gengur bara þannig upp“ (Þ3). 

 Grasvöxturinn á syðsta svæði er áhugavert tilfelli. Greinilegt er að grasið á syðsta 

svæði getur vel nýtt sér áburð, enda létu Bárðdælingar það njóta áburðarins þegar lítið var af 

honum til skiptanna. 

 

3.5.1.5. Samantekt um uppgræðslu á misgrýttum og grýttum jarðvegi  

 Eftirfarandi atriði varðandi jarðveg og árangur ræð ég af samanburðunum hér að 

framan, frá Hrunamannaafrétti, Austurafrétti Bárðdæla, úr Mývatnssveit, af Vesturafrétti 

Bárðdæla og af viðtölum við bændur:  

• Stöðugur, grýttur jarðvegur er kostur sem kemur fram í tegundafjölbreytni. Grýttari 

jarðvegur gefur ekki endilega meiri þekju, því þar er oft lítil eða engin jarðvegsskán.  

• Meirihluti þekju á fíngerðum jarðvegi eða sandi virðist vera skán og plöntutegundir eru 

fáar. 

• Moldarblandinn jarðvegur og raki eru ótvíræðir kostir.  

• Besta vísbendingin um væntanlegan árangur er að þar sé einhver gróður fyrir, grastoddar, 

gróðurteygingar eða skán. 

 

3.5.2. Jarðvegur með svörtum vikri 

 Þar sem fjallað er um uppgræðsluaðferðir er sérstaklega fjallað um hvernig menn bera 

sig að við uppgræðslu svarta vikursins (í kafla 3.4.3.) og vísast til þeirrar umfjöllunar hér. Í 

þessum kafla er farið yfir reynslu manna af uppgræðslu mismunandi vikurjarðvegs.  

 

3.5.2.1. Einsleitur svartur vikur 

 Á Atleyjarmoldum á Álftaversafrétti eru menn að græða upp einsleitan svartan 

vikursand. Ég hef ekki upplýsingar um aldurinn á þeirri uppgræðslu en hún er orðin nokkuð 

mosagróin, svo ég geri ráð fyrir að þar hafi verið byrjað fyrir allmörgum árum. Þarna hefur 

verið sáð með yfirborðsdreifingu og þekjumesta plantan er túnvingull. Annar gróður er 

gamburmosi, jarðvegsskán og hundasúra. Gróðurþekja er 50%. Upplýsingar um 

Atleyjarmoldir eru í töflu 6 og á mynd 6 og mynd 40.  
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 S1, bóndi í Álftaveri, kannast við hvað hreinn vikur er erfiður í uppgræðslu en vill 

græða hann upp til að ekki blási úr honum. 

 

3.5.2.2. Svartur vikur og hraun 

 Á Landmannaafrétti er um margt að velja þegar vikur er annars vegar og þar töluðu 

mínir leiðsögumenn um eldgosin og hraunin með sams konar umburðarlyndi og um aðra 

nágranna sína. 

 Undir Valafellsöldu er stórt uppgræðslusvæði, að stofni til frá árinu 2006. 

Jarðvegurinn er svartur vikur og hraungrýti. Þarna var ekki alveg gróðurlaust í byrjun, enda 

hafa þeir aðallega notað áburð en lítið af fræi. „Þægilegt að fá árangur í hraunin,“ segja þeir 

R2 og R3.  

 Blettur með blönduðum vikri og hraungrýti á Hafinu í Gnúpverjahreppi hefur tekið 

mjög vel við sér með áburði (og líklega yfirborðsdreifðu túnvingulsfræi). Gróðurþekja er 30-

40%. Ríkjandi tegundir eru hundasúra, túnvingull, língresi, klóelfting, geldingahnappur, 

blóðberg, holurt og lambagras. Upplýsingar um Hafið eru í töflu 6 og á mynd 41. 

 Hér koma fram svipaðar vísbendingar og varðandi grjótið í melnum: Að því fylgi 

góður árangur og tegundafjölbreytni.  

 Á Austur-Síðuafrétti er allt í hrauni og þar eru vissulega dæmi um vel heppnaðar 

uppgræðslur. Landið þar stendur reyndar lágt og er mikið gróið fyrir, miðað við aðra afrétti 

sem hér eru til skoðunar. Hraun með ösku, ógrætt, er þar með 40-50% gróðurþekju, aðallega 

skán, sjá mynd 51. Af þessu má líka draga þá ályktun að gróðurskilyrði í vikri eða ösku séu 

fremur hagstæð þar sem hraun er undir.  

 

3.5.2.3. Svartur vikur og aur 

 „Förum ekki á algera vikra með áburð. Þýðir ekkert. Fínt í því og aðeins gróður. 

Fljótt að lokast,“ segir S3. 

 „Grær fyrr og betur þar sem eru aurar,“ segir R1.  

 Á Kvíslum við Valagjá á Landmannaafrétti er nýleg uppgræðsla á fínum vikri með 

aur. Sumarið 2018 er fjórða sumarið sem þarna er borið á (R2 og R3). Landið er mjög fallegt 

og uppgræðslan virðist árangursrík. Jafnvel enn fallegri en undir Valafelli, þar sem borið er á 

vikur með hraungrýti. Ferðafélagarnir R2 og R3 þakka það aurnum sem er þarna í vikrinum. 
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 Þessi fallega uppgræðsla á Kvíslum er með 80% gróðurþekju. Þekjumesti gróðurinn er 

margvíslegar grastegundir, mosi annar en gambri, jarðvegsskán, músareyra, vegarfi, 

hundasúra, lambagras og víðir. Upplýsingar um Kvíslar eru í töflu 6 og á myndum 1, 2 og 42.  

  Undir Valafellsöldu er heldur eldri uppgræðsla, en þar var byrjað 2010-2012 (R2 og 

R3). Þar er enginn aur samanvið vikurinn, aðeins hraun hér og þar. Gróðurþekjan er 30%, sem 

er áberandi minna en á aurblandaða vikrinum á Kvíslum. Þekjumesti gróðurinn er elfting, 

túnvingull og fleiri grastegundir, blóðberg, melur og jarðvegsskán, sjá mynd 43. 

 

3.5.2.4. Samanburður og niðurstöður um árangur í svörtum vikri 

 Í töflu 6 eru upplýsingar um uppgræðslur á mismunandi vikurjarðvegi, einsleitum 

fínum vikri, vikri og hrauni og vikri með aur. Uppgræðslan á fína vikrinum er líklega elst, 

hinar tvær eru nýlegar og nýábornar, sem getur skýrt að einhverju leyti hvað þær eru fallegar. 

En þó er ljóst að ef hraungrýti eða aur er samanvið vikurinn, ganga uppgræðslurnar miklu 

betur en á einsleitum vikurjarðvegi. Á fína vikrinum á Atleyjarmoldum eru aðeins fjórar 

tegundir, en í uppgræðslum á vikri og hrauni og vikri með aur, hef ég talið eins margar 

tegundir og eyðublaðið rúmar, sjá töflu 6.  

 

Tafla 6. Uppgræðslur á einsleitum svörtum vikri, vikri með hrauni og vikri með aur. 
Staður Atleyjarmoldir 

Álftaversafrétti 
Hafið 

Gnúpverjaafrétti 
Kvíslar 

Landmannaafrétti 
Jarðvegur Fínn vikur, svartur Vikur og hraun Vikur og aur 
Ár í uppgræðslu   4 
Áburðardreifingar   4 
Gróðurþekja 50% 30-40% 80% 
Helstu plöntur: Túnvingull Hundasúra Grastegundir 
 Gamburmosi Túnvingull Mosi, annar en gambri 
 Jarðvegsskán Língresi Jarðvegsskán 

 Hundasúra Klóelfting Músareyra 
  Geldingahnappur Vegarfi 
  Blóðberg Hundasúra 
  Holurt Lambagras 
  Lambagras Víðir 

Mynd 6 og 40 41 1, 2 og 42 
 
 Hér fæst samskonar niðurstaða um svartan vikur og varðandi grjót í jarðvegi, sem 

fjallað er um í kafla 3.5.1.  

• Fínn, einsleitur jarðvegur úr svörtum vikri myndar fáar plöntutegundir og skán en 

blandaður vikurjarðvegur gefur af sér fjölbreyttari gróður. 
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3.5.3. Skjól 

 Stakt dæmi um mismunandi tegundafjölbreytni sá ég í Mathvammsbörðum á 

Austurafrétti Bárðdæla. Menn hafa dreift áburði einhvers staðar í þetta barð árlega síðastliðin 

11 ár (Þ4). Jarðvegur í barðinu er moldarblandaður sandur. Austan í barðinu er aðallega gras, 

sjá mynd 29, en vestanmegin er mjög fjölbreyttur gróður, sjá mynd 28. Auk nokkurra 

grastegunda vex þarna helluhnoðri, jarðvegsskán, ljónslappi, blóðberg, hundasúra, holurt, 

músareyra og lambagras.  

 Þarna munar ekki um grjótið, jarðvegurinn er sá sami báðumegin. En vestanmegin er 

örugglega skýlla og hlýrra, minni hreyfing á jarðveginum og vaxtarskilyrði betri.  

 

3.5.4. Sandhella 

 Tvisvar hafa menn minnst á góðan árangur á moldarklöppum (R1) eða sandhellu (A6). 

Á öðrum staðnum, sem er á Almenningum, var beringspunti sáð í ösku eða vikur sem lá á 

hellunni. Punturinn myndaði brúska sem svo fauk í og greri undan (R1). Nú er þetta gróið þó 

að beringspuntsbrúskarnir einkenni svæðið ekki lengur.  

 Heimildamaður A6 sagði mér frá góðum árangri á Lyngeyrum á Flóamannaafrétti. Þar 

mun vera lágt og skjólsamt. Þeir sáðu þar í allt sem var véltækt og báru á í tvö ár á eftir. Þar er 

moldarkenndur melur og sandhella undir. A6 er mjög ánægður með þetta svæði.  

 

3.5.5. Hvítur vikur 

 Hvítan vikur virðist vera nær ómögulegt að græða upp. Heldur skárra virðist vera að 

fást við svarta vikurinn. A7, sem sýndi mér uppgæðslur á Gnúpverjaafrétti, gerir reyndar ekki 

mun á svörtum og hvítum vikri. „Þetta er svo steindautt.“  

 Á uppgræðslusvæði Gnúpverja er hvítur vikurhóll með mjög grófum vikri. Hann hefur 

verið þakinn rúlluheyi til að græða hann upp, en allt kemur fyrir ekki (A2). Gróðurþekjan 

flosnar af honum og vikurinn stendur eftir ber. Á sama svæði er verið að vinna í uppgræðslu á 

barði, þar sem jarðvegurinn er ljós vikur. Þeir kökkuðu þykku heylagi yfir þennan lausa 

jarðveg vorið 2018 (A2), annað líklega ekki talið duga. Á þessu fyrsta sumri vex vallarfoxgras 

upp úr heyinu en tíminn mun sýna hvernig tekst til, sjá mynd 12 og mynd 13. 
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 Á Vikrunum vestan við Reykholt á Flóamannaafrétti eru víðfeðmar uppgræðslur, en 

nyrst á svæðinu eru námur með hvítum vikri. Ágangur þessa hvíta vikurs veldur vandræðum 

og menn telja landið gróa betur eftir því sem minna er af hvíta vikrinum saman við þann 

svarta (A3).  

 Á Vikrunum er tíu ára gömul uppgræðsla á svörtum vikri, sem er borið á af og til. Hún 

hefur 100% þekju af túnvingli, gamburmosa, jarðvegsskán, blóðbergi, hundasúru, hvítmöðru 

og breyskjum. Upplýsingar um vikurmel svartan eru í töflu 7 og á mynd 44.  

 Um það bil tvítug uppgræðsla á Vikrunum, í námunda við námurnar með hvíta 

vikrinum, hefur 60% þekju af túnvingli, mosa, gamburmosa, blóðbergi og hundasúru. Þessa 

uppgræðslu er borið á hipsum haps (A3). Upplýsingar um vikurmel með ágangi hvíts vikurs 

eru í töflu 7 og á mynd 45. Hvíti vikurinn gengur á þetta land, þannig að áfokið sem slíkt gerir 

gróðrinum erfitt fyrir, burt séð frá því hvers konar efni er þar á ferðinni. Hins vegar hafa 

Flóamenn gert heygarð úr rúlluböggum sunnan við gryfjurnar til að stöðva hvíta vikurinn og 

A6 telur það gefa góðan árangur. Þannig að þar hefur eitthvað dregið úr ágangi þess hvíta. Þó 

er gróðurinn allur kyrkingslegri þar sem jarðvegurinn er að miklu leyti hvítur vikur, 

gróðurþekja til muna minni, háplöntutegundir færri og mosategundir að einhverju leyti aðrar. 

 

Tafla 7. Uppgræðslur á svörtum og hvítum vikri við Reykholt á Flóamannaafrétti. 
Jarðvegur Vikurmelur 

svartur 
Vikurmelur með 

ágangi hvíts vikurs 
Ár í uppgræðslu 10 20 
Áburðardreifingar Af og til Af og til 
Gróðurþekja 100% 60% 
Helstu plöntur: Túnvingull Túnvingull 
 Gamburmosi Mosi, annar en gamburmosi 
 Jarðvegsskán Gamburmosi 

 Blóðberg Blóðberg 
 Hundasúra Hundasúra 
 Hvítmaðra  
 Breyskja  

Mynd 44 45 
 

 Landmenn láta heldur ekki vel af því að koma gróðri í hvíta vikurinn. R2 og R3 sögðu 

mér frá vikrum niðri í sveit sem ekkert dugði á annað en lúpína. En að hún lifi þó varla í hvíta 

vikrinum.  

 Í Landsveit eru stórir ljósir vikrar innan við Rjúpnavelli. „Það blæs samt ekki svo 

mikið úr honum [vikrinum] og hann ætti að láta í friði eins og sumt annað land“ (R2). 
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 A1 sýndi mér hólkoll eða barðbrot í Stóraveri á Hrunamannaafrétti, sem ekkert gengur 

að græða upp, vegna þess að það er í raun mýrarauðabunki.  

 

3.5.6. Samantekt um jarðveg 

 Eftirfarandi niðurstöður set ég fram um aðstæður og jarðvegsgerð og áhrif þeirra á 

uppgræðslur: 

• Fínn, einsleitur jarðvegur grær gjarnan upp með jarðvegsskán en grjót í jarðvegi er kostur 

sem kemur fram í meiri tegundafjölbreytni.  

• Moldarblandinn jarðvegur, raki og að einhver gróður sé í landinu fyrir eru kostir. 

• Skjól getur haft afgerandi áhrif á árangur uppgræðslu, sem birtist í meðal annars í 

tegundafjölbreytni.  

• Jarðvegur á sandhellu eða moldarklöpp hefur tekið vel við sér í uppgræðslu.  

• Hreinn hvítur vikur og mýrarauði, virðast vera jarðvegsgerðir sem gróður getur ekki lifað 

í. 

• Annar jarðvegur tekur betur við sér í uppgræðslu en einsleitur gjóskujarðvegur. 

• Ef hraungrýti eða aur er samanvið vikurinn, ganga uppgræðslurnar miklu betur. Þar er 

gjarnan gróður fyrir, jarðvegur stöðugri og lífsskilyrði betri.  

 

3.5.7. Niðurstöður um jarðveg og landnám gróðurs 

 Spurningin um það hvers vegna hvítur vikur er svona erfiður í uppgræðslu, rak mig til 

að gera pottatilraun með sex jarðvegsgerðir, sem lýst er í viðauka 4. Heldur hvíti vikurinn illa 

í vatn? Er það ástæðan fyrir gróskuleysinu? Tilraunin leiddi það ekki í ljós, nema síður væri. 

Plöntur í hvítum vikri sölnuðu seinna í þurrki en plöntur í fokmold eða sandi. Léleg vatsheldni 

í hvítum vikri er því ekki sennileg skýring á gróðurleysinu. Hins vegar er hvítur vikur mjög 

léttur og óstöðugur. Þar sem hvít vikurlög eru í rofabörðum, rennur vikurinn út um sárið og sú 

skriða er mjög laus í sér og skreip.  

• Af öllum þeim niðurstöðum sem eru teknar saman hér að framan, sést að grjót í jarðvegi, 

hraun og aur í jarðvegi, sandhella undir og skjól eru allt kostir þegar kemur að uppgræðslu. 

Allt dregur þetta úr hreyfingu í jarðveginum.  
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• Af öllu þessu samanlögðu, ásamt niðurstöðum tilraunar með spírun og lifun fræs í 

mismunandi jarðvegsgerðum, byggi ég þá niðurstöðu að hreyfing á jarðvegi standi gróðri 

helst fyrir þrifum við uppgræðslu á hálendinu.  

 

3.6. Uppgræðsla og tími 

 Í þessum kafla verður litið á land, fyrir og eftir uppgræðslu á nokkrum stöðum: Í 

rofabarði hátt til fjalla á Biskupstungnaafrétti, á skjóllitlum auðnarsandi í Mývatnssveit og á 

láglendum Austur-Síðuafrétti. Einnig verður skoðað hvernig uppgræðslur þróast með tímanum 

á vikurjarðvegi á Landmannaafrétti og Flóamannaafrétti. Ekki eru skilyrði til að skoða 

þróunina við aðrar aðstæður. Gögnin í þessari rannsókn eru of breytileg til þess.  

 

3.6.1. Fyrir og eftir uppgræðslu 

 Hér verða sýnd þrjú dæmi um land sem hefur verið grætt upp og sama land utan 

uppgræðslu. Allar eru uppgræðslurnar eldri en tíu ára en fjöldi áburðardreifinga er óviss á 

þessum stöðum. Líklega má áætla að uppgræðslunni sé lokið eða hún langt komin. Ekki verða 

dregnar ályktanir hér, aðeins sýnt hvaða munur sést á landi sem hefur verið grætt að fullu og 

landi sem ekki hefur notið uppgræðslu. 

 

3.6.1.1. Rofabarð á Biskupstungnaafrétti 

 Þann 26. júlí fór ég ein míns liðs um uppgræðslusvæði Biskupstungnamanna á 

Svartártorfum og í Tjarnheiðarbrún við Hvítárnes, tók myndir og skoðaði gróður. Sem viðmið 

tók ég myndir af ógræddu barði austan við veginn, innan við 1 km sunnan við Árbúðir. 

Jarðvegurinn er fokmold, gróðurinn er grashnottar og blóm. Þekju mat ég 30%. Grjótin í kring 

eru svipuð. Þetta barð er í útjaðri Svartártorfa, snýr í austur og er áveðurs. Skilyrði þar eru þó 

ekki ólík því sem gengur og gerist þar sem uppgræðslurnar eru. Upplýsingar um barð utan 

uppgræðslu eru í töflu 8 og á myndum 46 og 47.  

 Á sömu slóðum, um það bil 4 km sunnan við Árbúðir, hefur torfubrúnin verið í 

uppgræðslu í allmörg ár. Fjallað er um þennan stað í kafla 3.4.4.3.2. Þunn heydreifing. 

Jarðvegurinn er fokmold, eins og í barðinu sem ekki hefur notið uppgræðslu, en nú er þetta 

barð algróið. Aldur uppgræðslunnar er óviss. Upplýsingar um barð í uppgræðslu eru í töflu 8 

og á myndum 48 og 49.  
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Tafla 8. Ógrætt og uppgrætt rofabarð, Svartártorfur á Biskupstungnaafrétti. 

Staður Utan uppgræðslu Í uppgræðslu 
Jarðvegur Fokmold Fokmold 
Ár í uppgræðslu 0 Allmörg 
Áburðardreifingar 0  
Gróðurþekja 30% 100% 
Helstu plöntur: Grashnottar Língresi 
 Ljósberi Sveifgrös 
 Holurt Mosi, annar en gambri 

 Blóðberg Jarðvegsskán 
 Klóelfting Sina 
 Hvítmaðra Hvítmaðra 
 Hundasúra Holurt 
  Loðvíðir 

Mynd 46 og 47 48 og 49 
 

 Ég geri ráð fyrir að ógrædda barðinu hefði farið svipað fram og því uppgrædda, hefði 

það fengið sömu meðferð. Á samanburði þessara tveggja staða sést mikill munur á ógræddu 

og uppgræddu landi á Svartártorfum. Árangur uppgræðsluaðgerðanna er að mínu mati 

ótvíræður. Ógrædda barðið er með um þriðjungs þekju, jarðvegur laus og opinn fyrir 

uppblæstri. Gróðurinn er stakar plöntur sem geta lifað í þurrki og blæstri. Uppgrædda barðið 

er algróið og ásamt grösum og blómplöntum, þekja mosar og skán allt yfirborðið. Ekki blæs 

lengur úr barðinu. Uppgræðslan hefur stöðvað jarðvegseyðinguna og myndað samfellda og 

fjölbreytta gróðurþekju. 

 

3.6.1.2. Hrossaborgardrag í Mývatnssveit 

 Við Hrossaborg í Mývatnssveit eru uppgræðslur á grýttum sandi í Hrossaborgardragi, 

sem hafa verið ábornar, líklega annað hvert ár síðan um 2006 (Þ1). Upplýsingar um 

uppgræðsluna í Hrossaborgardragi eru í töflu 4 og á mynd 36. Þar er gróðurþekjan 90% en 

tegundir aðeins fimm og sú þekjumesta er jarðvegsskán, enda er jarðvegurinn aðallega sandur. 

Utan uppgræðslunnar þekur gróður minna en 5%. Ég sá þar lambagras, sandtöðu, blóðberg og 

geldingahnapp, sjá mynd 50.  

 Mývetningar nota 200 kg af áburði á hektarann og bera lengi á, svipað og gert er á 

Austurafrétti Bárðdælinga. Þarna eru gróðursnauðir og skjóllausir sandmelar, sem þó taka 

stakkaskiptum við uppgræðslu. 
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3.6.1.3. Sunnan Miklafells á Austur-Síðuafrétti 

 Sunnan Miklafells á Austur-Síðuafrétti er mjög fallegt land sem borið hefur verið á í 

einhver skipti síðan gæðastýringin hófst. Þar notast menn við 100 kg af áburði á hektarann. 

Jarðvegurinn er hraun með ösku. Einnig er fjallað um þennan stað í kafla 3.5.2.2.Vikur og 

hraun. Upplýsingar um landið sunnan Miklafells utan uppgræðslu og land í uppgræðslu eru í 

töflu 9 og á mynd 51, ógrætt land og á mynd 52, áborið land. 

 

Tafla 9. Ógrætt og uppgrætt land sunnan Miklafells Austur-Síðuafrétti. 
Staður Utan uppgræðslu Í uppgræðslu 
Jarðvegur Hraun með ösku Hraun með ösku 
Ár í uppgræðslu 0  
Áburðardreifingar 0  
Gróðurþekja 40-50% 100% 
Helstu plöntur: Jarðvegsskán Gamburmosi 
 Breyskja Gras, nokkrar teg. 
 Gamburmosi Grasvíðir 

 Gras Hreindýrakrókar 
  Vallelfting 
  Krækilyng 

Mynd 51 52 
 

 Á Austur-Síðuafrétti er notaður minni áburður en víðast hvar annars staðar en dugar 

greinilega vel þar. Sunnan Miklafells eru aðstæður góðar og gerólíkar þeim sem dæmi er tekið 

af úr Mývatnssveit hér á undan. Jarðvegurinn, hraun með ösku, reynist mönnum auðveldur í 

uppgræðslu (R2 og R3), afrétturinn stendur lágt, þarna er gróður fyrir og staðurinn er 

örugglega skjólsæll svona sunnanundir. Þó að víða annars staðar væri land með 40-50% þekju 

ekki talið þurfa á uppgræðslu að halda, munar miklu um áburðinn sem þarna hefur verið 

dreift. Uppgrædda landið virtist mér íðilfallegt og með þykkum sverði þegar ég áði þar í ágúst 

2018.  

 

3.6.2. Þróun uppgræðslu á vikurjarðvegi 

 Hér eru tiltækar upplýsingar um uppgræðslu vikurs frá mismunandi tímum af 

Landmannaafrétti og Flóamannaafrétti. Í uppgræðslunni á Landmannaafrétti er jarðvegurinn 

vikur og hraun og í landinu var aðeins gróður fyrir. Þar nægir að nota áburð þó að fræ hafi 

eitthvað verið notað líka. Á Flóamannaafrétti er uppgræðslan á aldauðum vikurmel. Þar verður 

að sá til uppgræðslunnar og í seinni tíð hefur fræið verið fellt niður. Í nokkur ár hafa 
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Flóamenn borið kjötmjöl á fyrirhugaðar uppgræðslur og aðeins verður litið á árangurinn af 

því.  

 

3.6.2.1. Áburðardreifing undir Valafellsöldu á Landmannaafrétti 

 Á Landmannaafétti hefur verið borið á vikur undir Valafellsöldu frá upphafi 

gæðastýringar. Aðallega er notast við áburð, 200 kg/ha eða mest 250 kg/ha (R2 og R3). Þarna 

var ekki alveg gróðurlaust fyrir og ógrædda landið er vaxið skán, grashnottum og ýmsum 

smáplöntum, sjá mynd 53. Uppgræðslan hefur verið færð út og stækkuð með tímanum og í 

töflu 10 eru upplýsingar um tvö misgömul svæði. Yngri uppgræðslan, sem er 6-8 ára, er á 

mynd 54, sú eldri sem er líklega 12 ára er á mynd 55. Mér finnst líklegt að eldri uppgræðslan 

hafi verið grónari í upphafi en sú yngri, þar sem meira hraun er í landinu þar sem byrjað var 

að bera á á sínum tíma. Yngra svæðið er með 30% gróðurþekju, eldra svæðið 70%.  

 Þegar litið er yfir svæðið, sjá mynd 55, blasir við dæmigert útsýni yfir uppgræðslu sem 

verið er að stækka. Eldri uppgræðslan í forgrunni er græn, enda er enn borið á hana og þekjan 

er aðallega gras. Yngri uppgræðslan er rauð yfir að líta vegna hundasúru og annarra blóma 

sem vaxa svo vel undan áburðinum fyrstu árin. Þegar gróðurþekjan er orðin nægileg, er hætt 

að bera á. Þá verður landið gulgrátt af sinu um nokkurt skeið eins og sjá má á mynd 39, af 

uppgræðslu á Vesturafrétti Bárðdæla, sem ekki hefur verið borið á í þrjú ár þegar myndin er 

tekin (Þ3). Við vonumst til að uppgræðslurnar taki á sig yfirbragð náttúrunnar með tímanum 

og líti þá út eins og þar hafi maðurinn hvergi átt hlut að máli.  

 

Tafla 10. Tvær misgamlar uppgræðslur undir Valafellsöldu á Landmannaafrétti. 
Staður Austan við veg Vestan við veg 
Jarðvegur Vikur (og hraun) Vikur og hraun 
Ár í uppgræðslu 6-8 12 
Áburðardreifingar   
Gróðurþekja 30% 70% 
Helstu plöntur: Klóelfting Túnvingull 
 Túnvingull o.fl. grast. 
 o.fl. grast. Blóðberg 

 Blóðberg Klóelfting 
 Melgresi Jarðvegsskán 
 Jarðvegsskán  
 Hundasúra  

Mynd 54 55 
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3.6.2.2. Áburðardreifing, sáning og kjötmjöl á Vikrunum á Flóamannafrétti 

 Á gríðarstórum vikurmel vestan við Reykholt á Flóamannaafrétti eru uppgræðslur á 

mismunandi aldri. Þar var „alveg dauður sandur í byrjun“ (A3) eins og sjá má á mynd 56. 

Flóamenn byrjuðu að græða upp Vikrana nærri aldamótum. Fræi var dreifsáð til að byrja með 

en í seinni tíð hefur það verið fellt niður. Í töflu 11 eru upplýsingar um tíu ára gamla 

uppgræðslu, sjá mynd 57, og aðra fárra ára, sjá mynd 58. Sáð var til þeirra með 

yfirborðsdreifingu. Eldri uppgræðslan er orðin heil og þar munar mest um jarðvegsskán, sem 

hefur náð að þekja yfirborðið. 

   

Tafla 11. Tvær misgamlar uppgræðslur á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti. 
Jarðvegur Vikurmelur Vikurmelur 
Ár í uppgræðslu 3-4 10 
Áburðardreifingar 3-4 Af og til 
Niðurfelling nei nei 
Gróðurþekja 50-65% 100% 
Helstu plöntur: Túnvingull Túnvingull 
 Gamburmosi Gamburmosi 
 Hundasúra Jarðvegsskán 

 Blóðberg Blóðberg 
  Hundasúra 
  Hvímaðra 
  Breyskja 

Mynd 58 57 
 

Tafla 12. Tvær misgamlar uppgræðslur með kjötmjöli og niðurfellingu fræs á Vikrunum við 
Reykholt á Flóamannaafrétti. 
Jarðvegur Vikurmelur Vikurmelur 
Ár í uppgræðslu 2 4 
Áburðardreifingar 2 3 
Kjötmjöl já já 
Niðurfelling já já 
Gróðurþekja 30-50% 80% 
Helstu plöntur: Túnvingull Sina 
 Hundasúra Túnvingull 

  Hundasúra 
Mynd 59 60 

 

 Nokkrar yngri uppgræðslur á Vikrunum hafa fengið kjötmjöl, auk fræsáningar og 

áburðardreifingar. Kjötmjölinu er dreift að hausti, fræi sáð með raðsáðvél árið eftir. „Líklega 

áburður með þá“ (A3) og aftur árið eða árin á eftir. Í töflu 12 eru upplýsingar um tvær ungar 

uppgræðslur með kjötmjöli, aðra tveggja ára, sjá mynd 59, hina fjögurra ára, sjá mynd 60. 
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 Kjötmjölið flýtir greinilega fyrir myndun gróðurþekju í byrjun uppgræðslu, eða sparar 

tilbúinn áburð, við þessar aðstæður. Upplýsingar um eldri uppgræðslur með kjötmjöli eða við 

aðrar aðstæður eru ekki tiltækar, svo hér verður ekki ályktað frekar um áhrif kjötmjöls.  

 

3.6.3. Niðurstöður um uppgræðslu og tíma 

 Hér væri gaman að segja fyrir um hve langan tíma tekur að græða upp ákveðið land 

með ákveðnum aðferðum. En það get ég ekki. Aðstæður eru mismunandi milli staða og á 

einum og sama staðnum getur landslagið verið svo breytilegt, að árangurinn verður misjafn frá 

einum hól til annars. Þess vegna er aðeins fjallað um þróun uppgræðslu á vikurjarðvegi í 

kaflanum hér á undan. Önnur svæði, með öðrum jarðvegsgerðum, reyndust of breytileg til að 

gera á þeim nokkurn samanburð af viti. 

• Hæð yfir sjó, skjólsæld, jarðvegur, úrkoma og gróðursæld áður en ráðist er í 

uppgræðsluna, ræður því hversu mikið þarf til að græða upp viðkomandi land. Bændur 

bregðast við þessum breytileika og jafna hann út með mismunandi stærð áburðarskammta, 

fjölda áburðardreifinga, með því að nota fræ eða ekki, fella fræið niður, dreifa kjötmjöli, 

dreifa heyi. Aðstæðurnar valda mismuninum en bændurnir minnka hann með aðgerðum 

sínum. Niðurstaða mín er að samspil bændanna, landsins og umhverfisins ráði hvernig 

uppgræðslurnar taka við sér, en að landið og umhverfið ráði mestu um hvaða gróður lifir 

til langframa og hvernig landið þróast eftir að uppgræðslustarfinu telst lokið.  

 

3.7. Lúpína 

 Bændur hafa ekki sjálfir notað lúpínu til uppgræðslu á afréttum, þar sem almennt hefur 

verið talið að lúpína gæti aðeins vaxið upp á friðuðu landi. Hins vegar hafa Landgræðslan og 

fleiri sáð og plantað lúpínu innan landgræðslugirðinga víða um land. Hér verður fjallað um 

lúpínu, þar sem landgræðslugirðing á afrétti hefur verið fjarlægð og þar sem lúpína vex í 

landgræðslugirðingum á afrétti eða í nágrenni afréttar. Fjallað verður um mismunandi þrif 

lúpínu á Norðausturlandi og á Suðvesturlandi og hvað menn hafa að segja um lúpínuna í sínu 

nágrenni. 
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3.7.1. Velkomin og lifir vel 

 Við Atley á Álftaversafrétti var girt 267 ha girðing á svörtum sandi árið 1997. 

Landgræðslan raðsáði þar lúpínu, melgresi og beringspunti en lúpínan lagði þetta undir sig. 

Girðingin var rifin árið 2007. Framangreint hef ég eftir heimildamanni mínum, S1. Nú er 

100% gróðurþekja þarna á sandinum, mest lúpína og vallarsveifgras, sjá mynd 61. S1 segir 

grasið hafa komið í þetta sjálfkrafa, hægt og bítandi en samt lítið í fyrstu. Heimamenn segja 

þetta gras standa grænt fram á vetur. Eftir að girðingin var fjarlægð er féð mikið í þessu allt 

sumarið og í seinni leitum er nóg að gá í lúpínuna (S1, S2). 

 Viðmælandi minn í Álftaveri kveðst hrifinn af lúpínu til að búa til land. Hún valdi 

ótrúlegri breytingu, myndi gróður og jarðveg og hver lúpína gefi áburð á ferfet. „Lúpína fer í 

mosa og lyng, ekki í vel gróið land. Melur hefur gert það gott en lokar aldrei alveg landi. Háir 

hólar sem síðan blása aftur“ (S1). 

 Lúpínan við Atley breiðist meira út eftir að girðingin var tekin (S1) og nú teygir hún 

sig upp hæðir og útfrá gamla girðingarstæðinu í allar áttir. Þegar ég sá þennan reit, um miðjan 

ágúst 2018, var vallarsveifgrasið í lúpínunni fagurgrænt og engin haustmerki á því að sjá. 

Lúpínan náði hávöxnum manni upp í klof og undir lúpínunni lágu brautir eftir fé, að því er 

virtist um allt svæðið.  

 Í ferð minni um Landsveit og Landmannaafrétt barst lúpínan í tal. Þar er lúpína niðri í 

sveitinni í vikrum sem ekkert annað dugði á að sögn R2 og R3. Þeir eru hlynntir lúpínu, enda 

hefur hún gert gagn þar. „Hún lifir þó varla í hvíta vikrinum,“ segja þeir. 

 

3.7.2. Óvelkomin en lifir vel 

 Lúpínan er ekki velkomin á Almenningum eða annars staðar í grennd við Þórsmörk. 

Heimamenn á því svæði eru meðvitaðir um það. R1, R4 og R5 sýndu mér og sögðu frá lúpínu 

í melbrekku inn við Fagraskóg, sem er við leiðina inn í Þórsmörk. Fulltrúi Landgræðslunnar 

setti þar eina plöntu upphaflega og nú breiðir þetta úr sér þrátt fyrir morðtilræði með eitrun og 

fleira, sögðu þeir og voru ekki hrifnir. R5 ræddi við mig um aðrar niturbindandi plöntur sem 

gætu komið í uppgræðslurnar til að næra þær. Hann velti því fyrir sér hvort smári lifi og því 

um líkt.  

 Kostir lúpínunnar eru eftirsóknarverðir þó gallarnir séu óásættanlegir við sumar 

aðstæður. 
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3.7.3. Þrif lúpínu norðanlands og sunnan 

 Í vestanverðum Bárðardal er landgræðslugirðing frá 1984 við Hrafnabjargafoss, á 

mörkum byggðar og afréttar. Þar var lúpínu sáð um 1990 (Þ3). „Eldri sáning koðnaði niður 

fyrir þónokkrum árum og hefur aldrei náð sér almennilega. Líklega ertuygla sem fór í 

lúpínuna,“ segir Þ3. Þarna gerði Landgræðslan aðra tilraun til að koma lúpínunni á legg með 

nýrri sáningu, en allt kom fyrir ekki. Lítil gróðursæld var í þessari girðingu þegar við vorum 

þar á ferð í ágúst 2017. Lúpínan er sæmileg í lægðum og skorningum, á sömu stöðum og 

annar gróður óx fyrir. Annars mjög ræfilsleg. „Var skárri í fyrra en nú í sumar. Þó hefur ekki 

verið þurrkasamt í sumar nema síður sé“ (Þ3).  

 Lúpínuna við Hrafnabjargafoss má sjá á mynd 62. Jarðvegurinn er melur, gróðurþekja 

30% og fátt vex á melnum annað en lúpínan. Við grófum upp nokkrar plöntur og sáum lítið af 

hnúðum á rótum. Þessi lúpínugirðing vakti sérstaka athygli, þar sem mjög svipuð girðing er 

syðst á Biskupstungnaafrétti. Sú girðing er rétt fyrir ofan Gullfoss og nefnist 

Tunguheiðargirðing. Þar var girt árið 1997 og lúpínu komið niður í framhaldinu. Lúpínan 

lagði undir sig melana, þar sem henni var plantað eða sáð, en fyrir allmörgum árum varð hún 

illa úti í vorhreti. Heimamenn í Biskupstungum bjuggust við að einhver varanleg skörð kæmu 

í lúpínubreiðurnar eftir það, en líklega varð það ekki. 

 Í ágúst 2017 skoðaði ég lúpínuna syðst á Biskupstungaafrétti. Þar sem ég tók niður, á 

Pokakerlingu, er jarðvegurinn moldarblandinn melur, algróinn hárri lúpínu, sjá mynd 63. 

Rætur lúpínunnar, bæði sverar og mjóar, voru með hnúðum og 1-2 cm á milli hnúðanna. 

 Sunnanlands, í nágrenni Gullfoss, vex lúpína mjög vel. Á mjög svipuðum stað, við 

Hrafnabjargafoss norður í Bárðardal, þrífst hún illa. Báðir þessir staðir eru nærri byggð, girtir 

af Landgræðslunni fyrir áratugum og lúpínuræktunin á vegum hennar. Landið er melur og 

landslagið svipað. Á báðum stöðum hefur lúpínan orðið fyrir einhverju áfalli. Af hverju stafar 

þá þessi munur? Í fljótu bragði má kenna úrkomunni um. Úrkoma er minni á Norðausturlandi 

en á Suðvesturlandi. Þetta virðist þó ekki einhlítt, því lúpínan vex ekkert skár í Bárðardalnum 

þegar úrkoman er meiri þar en venjulega (Þ3). Þarna munar ef til vill um eitthvað, sem ekki 

sést. Kannski steinefni eða snefilefni í jarðvegi.  

 Niðri í byggð í Bárðardal sá ég ræfilslega lúpínu á melbjöllum ofan við bæinn 

Arnarstaði, þegar ég gekk þar um í ágúst 2017. Hún var sæmileg með læknum og í 

moldarbarði. Þ4, bóndi þar austanmegin í dalnum, kannaðist við þetta: „Landgræðslan og 
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Skógræktin stóðu að þessari lúpínuræktun.“ Þ4 sýnist augljóst að lúpína henti ekki hér. „Hún 

fer niður gilin en gerir ekki annað. Samt er verið að reyna að nota hana áfram.“  

 Heimildamaður í Mývatnssveit sagði frá lúpínusáningu Landgræðslunnar með 

raðsáðvél í mel, sem aldrei hafði rokið úr fyrr en eftir það. Yfirborð melsins hafði verið þétt 

sett smásteinum, sem rifnaði upp undan sáningunni, sem leiddi af sér þennan uppblástur. 

Þ1var ekki ánægður með þetta tiltæki. 

 Samkvæmt ofangreindu vex lúpína ekkert sérlega vel á Norðausturlandi og menn því 

ekki hrifnir af henni þar. Hún virðist helst vaxa þar sem einhver gróður var fyrir en bætir engu 

við, nema síður sé. Ekki gat ég séð að lúpínan bætti skilyrði fyrir annan gróður eða að hún 

græddi land sem var ógróið fyrir. Mér sýndist ókostir lúpínunnar fylgja henni á þessu svæði en 

ekki kostirnir. 

 

3.7.4. Lúpína breiðist um afréttarland á Suðurlandi 

 Landgræðslugirðing í Rótarmannagili á Biskupstungnaafrétti var girt árið 1989 og 

tekið til við að rækta þar ýmsar aðfluttar plöntur (Ragnheiður Jónasdóttir, 1994). Nú er 

girðingin full af lúpínu, sem sáir sér í seinni tíð mikið útfyrir girðinguna, sjá mynd 64. Stærsti 

útbreiðsluflekkurinn er sunnan við girðinguna, undan verstu vindáttinni ofan af Bláfellshálsi, 

og sést á mynd 65. Afréttarland er allt umhverfis girðinguna um Rótarmannatorfurnar. Þegar 

ég myndaði þessa lúpínu í júlí 2019, voru kindur á beit í uppgræðslu einum hól sunnar. Þær 

virtust hafa meiri áhuga fyrir grasinu í uppgræðslunni en lúpínunni sem vex þar á næsta leiti. 

Nær engin ummerki eftir kindur sáust í lúpínubreiðunni, aðeins ein rák sem gæti verið braut 

eftir fé.  

 Kenningar um að lúpína geti ekki náð sér á strik þar sem sauðfé er beitt, standast að 

mínu mati ekki þessa skoðun. 

 

3.7.5. Samantekt og niðurstöður um lúpínu 

• Lúpína lifir vel á Suðurlandi og leggur þar undir sig landgræðslugirðingar.  

• Lúpínan breiðist enn meira út þegar girðingin er tekin. 

• Lúpína getur jafnvel breiðst útfyrir girðingar sem standa enn. Segja má að lúpínan vaxi 

upp úr girðingunni og sprengi hana utanaf sér eins og of litla flík. 

• Við ákveðnar aðstæður heldur beit ekki aftur af útbreiðslu lúpínu og umgangur sauðfjár 

getur dreift plöntunni enn meira. 
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• Tilraunir til að eyða lúpínu, sem hefur jafnvel vaxið upp af aðeins einni plöntu, hafa 

mistekist. 

• Lúpína þrífst illa á Norðausturlandi, hugsanlega vegna þurrks en ekki er það einhlítt.  

• Á Norðausturlandi fer lúpínan aðallega yfir gróður sem fyrir er, en þekur ekki ógróið land 

eins og gerist á Suðurlandi. 

• Menn eru ekki hrifnir af lúpínu þar sem hún þrífst illa og þar sem hún á ekki að vera. 

 

3.8. Landnýting 

 Í þessum kafla verður farið yfir nokkar frásagnir um búfé og gæsir á afrétti. Þessir 

grasbítar fara til beitar um hálendið yfir sumarið, fuglarnir frjálsir ferða sinna, sauðkindin 

undir stjórn manna. Sumar sögur segja frá samskiptum bænda við Landgræðsluna, enda hefur 

sauðfjárbeit verið ágreiningsefni þessara aðila um langan aldur. 

 Fjallað verður um sleppitíma og aðra stýringu á fé. Einnig verður fjallað um 

sauðfjárbeit og friðun og áhrif þess á uppgræðslur. Fjallað verður um gróðurframfarir og 

hvernig bændur meta þær. Skoðað verður hvernig bændur fylgjast með samspili búfjár og 

gróðurs og hvernig bændur taka þátt í þessu samspili. 

 

3.8.1. Melgresi og beit í Mývatnssveit 

 Heimildamaður Þ2, minnist æsku sinnar í Mývatnssveit: „Sauðburður hófst um 10. 

maí. Tíu daga gömul voru lömbin komin í mellandið. Þetta var þannig fram til 1980.“ Á þeim 

tíma háðu Mývetningar „stríð við Landgræðsluna“ um nýtingu mellandanna. „Melur er ekki 

beitarjurt, er ríkisskoðunin. Sveinn Runólfsson kennir fólki þetta“ (Þ2). Annar viðmælandi í 

Mývatnssveit hefur þetta að segja: „Aldrei skaðað mellöndin að sleppa í þau fé en það fór 

heldur snemma í mólendið. Á kuldatímanum stækkuðu mellöndin, urðu stærri en þau voru 

1920. Gerðist á sama tíma og þau voru beitt sem mest“ (Þ1).  

 Þ2 segir að Mývetningar hafi „borið á mellandið, sem er peningasóun. Til að halda 

friðinn.“  Þ1 segir þá hafa borið „á mela í jaðri á mellandi. Melarnir grænkuðu og fóru að 

safna í sig sandi. Féð átti að sækja í uppgræðsluna til að hlífa mellandinu. En þær 

[kindurnar] höfðu engan áhuga fyrir uppgræðslunum. En þær fylltust af gæs.“ 

 Fátt er um upplýsingar varðandi melgresi í rannsókn minni, nema úr þessari einu sveit, 

ef frá eru taldar tvær sáningar gerðar af Landgræðslunni, sem minnst er á í kafla 3.4.2.1. Sjálf 
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er ég ókunnug melnum og hef því fáu að miðla nema þessum frásögnum tveggja granna úr 

Mývatnssveit. Þeim ber fyllilega saman og eru í raun að segja sömu söguna. Þ1 sagði okkur 

auk þess aðra sögu, 150 ára gamla, af mellöndunum við Hrossaborg. Mývetningar hafa búið 

við mellöndin um aldir og þekkja þau örugglega betur en flestir aðrir. 

  

3.8.2. Fé sleppt í afrétt að vori 

 Þ4 hefur þetta að segja um sleppitíma: „Fénu sleppt eftir veðri, farið í skoðunarferð. 

Yfirleitt eftir 17. júní. 80 daga beitartími samkvæmt gæðastýringu. Nota aldrei alla þessa 

daga.“  

 „Landgræðslufulltrúa sýndur afrétturinn þegar grávíðir er útsprunginn og komin græn 

slikja“ (Þ3).   

 Í hverri landnýtingaráætlun fyrir sig skal vera nákvæmlega útlistað hvernig 

beitartíminn er ákveðinn og hve marga daga afrétturinn er beittur yfir sumarið. Enda var þetta 

atriði ekki rætt nema á tveimur stöðum á Norðurlandi og barst ekki í tal sunnanlands. Þar sem 

ég þekki til er eins farið að, þó að dagsetningar séu ef til vill aðrar. Beitartíminn er ákveðinn 

þegar heimamenn og landgræðslufulltrúi eru sammála um að afrétturinn sé tilbúinn fyrir féð.   

 Á Austurafrétti Bárðdæla eru miklar uppgræðslur þar sem fénu er sleppt á vorin (Þ3). 

Svo háttar einnig til á Vikrunum á Flóamannaafrétti. A6, uppgræðslumaður í Flóa, telur að 

gagnsemi uppgræðslna felist meðal annars í meiri beit og að féð sé á uppgræðslunum. „Féð er 

þarna mikið fyrri hluta sumars, það er sleppt þarna í grenndinni. Svo hverfa þær,“ segir A6.  

 Ekki er endilega víst að sleppistaður og uppgræðsla fari saman, nema af því að 

vegurinn er nauðsynlegur fyrir bæði fjárflutninga og uppgræðslustarf.  

 

3.8.3. Stýring á fé 

 Bændur hafa notað uppgræðslur til að hafa áhrif á hvar féð heldur sig (Þ1, Þ2, Þ3, Þ4) 

og til að auka beit á svæðum þar sem féð heldur sig, einkum síðsumars (A1, A2, S3, A5). 

Fjallað er um þessi atriði í kafla 3.2.3. Beitarhagræði.  

 Girðingar eru önnur inngrip í náttúruna, sem geta haft áhif á bæði gróður og búfé. 

 Vesturafréttur Bárðdæla var girtur árið 1984. „Næstu tíu árin voru ær með mjög léleg 

lömb því þær komust ekki heim síðsumars“ (Þ3).  
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 Í fyrstu landbótaáætlun sem gerð var í Mývatnssveit „var gert ráð fyrir girðingum 

þvers og kruss, sem komu í raun aldrei til greina. Átti að auðvelda stýringu á fénu. Slegið út af 

borðinu um leið og hægt var. Líklega aldrei neinn annar inni á þessu“ (Þ1). 

 A6, fjallmaður á Flóamannaafrétti, segir stóra „gróðurframför innfrá, meiri gróður og 

meira fé í því. Því fé á að farga. Aðalmálið í síðustu landbótaáætlun.“ Hann virðist ekki 

hrifinn af hugmyndinni um dauðarefsingar á sauðfé, sem fer yfir ósýnilegar línur í 

landnýtingaráætlun.  

 Mín tilfinning er sú að bændur telji rétt að fjallfé ráði sér sjálft eins og hægt er, frekar 

en að hindra för þess um afréttinn.  

 

3.8.4. Sauðfjárbeit 

 Þ3 í vestanverðum Bárðardal segir svo frá: „Í upphafi gæðastýringar fóru tveir 

sérfræðingar eftir veginum og sáu börð. Sögðu afréttinn ótækan í gæðastýringu. Tryggvi á 

Mýri í Bárðardal fór svo með þá ríðandi og þeir sáu þrílita fjólu og fleira sem á ekki að vera 

hægt á ofbeittu landi. 

 Féð var meira á [uppgræðslu]svæðunum fyrstu árin. Þá var mikill áburður og svæðið 

stórt sem var borið á. Fénu hefur fækkað og gróðurinn hefur batnað annars staðar. Beitin 

virðist ekki skipta máli.“ 

 Landmenn sýndu mér uppgræðslur innan við Valafell á Landmannaafrétti, sem 

Landgræðslan sáði til með niðurfellingu sumarið áður. Þeim hjá Landgræðslunni hafði þótt 

margt fé í því þá, en þegar við R2 og R3 vorum þarna á ferð í ágúst 2018, voru þar nokkrar 

kindur á beit en grasið stóð í punti. Gróðurþekjan var 20%, mest túnvingull en melgresi, 

blávingull og vegarfi á stangli. Uppgræðslan innan við Valafell er á mynd 5. 

 Ekki verður séð að sauðfjárbeit á fyrsta ári hafi komið niður á þessari uppgræðslu enda 

virðast bændur ekki hafa áhyggjur þó að fé sæki í uppgræðslurnar. Aðeins einn viðmælandi 

sem ég hef tekið tali, minntist á að beit hefði mögulega komið niður á uppgræðslum á afrétti. 

Viðkomandi átti við afrétt í nágrannasveit, ekki sinn eigin.  

 A6 segir um uppgræðslurnar á Lyngeyrum á Flóamannaafrétti: „Gaman að sjá það 

fyrsta árið. Þar var féð eins og í girðingu. Gerir bara gagn, traðkið og beitin.“ 

 Á áttunda áratugnum var áburði dreift úr flugvél á land á Hrunamannaafrétti. 

Uppgræðslunni var ætlað að taka við fjallfé síðsumars en síðar var þetta land friðað allt árið. 

Uppgræðslan var vaxin miklu grasi á sínum tíma en þar varð mikill afturkippur þegar hætt var 
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að bera á (A1). Þegar A1 benti mér yfir girðingu á þessa gömlu uppgræðslu sumarið 2018, var 

lítinn gróður þar að sjá tilsýndar.  

 Á áttunda áratugnum var borið á friðað land á Biskupstungnaafrétti, innan 

flugvallargirðingarinnar fyrir sunnan Sandá. Sú uppgræðsla leit út eins og fullsprottið tún 

þegar gróskan var þar sem mest. Á sama tíma var borið á sambærilegt land á afréttinum 

sjálfum, fyrir innan Sandá. Ótrúlegur afturkippur varð í uppgræðslunni innan girðingarinnar 

þegar hætt var að bera þar á. Á beittu uppgræðslunum varð gróðurframvindan samfelldari og 

nú líta þær gömlu uppgræðslur betur út en friðaða landið við flugvöllinn.  

 Beitin hefur ekki unnið uppgræðslunum mein, nema síður sé, ef miðað er við þessa 

útkomu. Þar sem fjallað er um aðferðir við áburðardreifingu (í kafla 3.4.1.2.1.) kemur fram að 

bændur hafa auga með eldri uppgræðslum og þar er dreift á af og til eftir þörfum. Kannski 

hefur verið dreift oftar og lengur á beittu uppgræðslurnar á Biskupstungnaafrétti en þær sem 

voru afgirtar, ég veit það ekki.  

 Vestur-Eyfellingar hafa nýtt afrétt sinn á Almenningum í nokkur ár eftir undangengna 

20 ára friðun. R1 segist ekki sjá að beitin hafi haft neikvæð áhrif eftir að friðuninni var aflétt. 

Hvort beitin hafi jákvæð áhrif hafi ekki verið íhugað vegna umræðunnar.  

 Þann 7. september 2018 smalaði ég Almenninga með Eyfellingum. Uppgræðslurnar á 

Almenningum eru vaxnar birki, loðvíði, gulvíði og beitilyngi. Skarifífla sá ég á einum stað. 

Enn er verið að stækka uppgræðslurnar og þeim er dreift víða. Alls staðar hefur verið gróður 

fyrir, sýndist mér, þar sem verið er að dreifa. R1 og R5 sýndu mér uppgræðslurnar og 

samsvarandi friðað land síðan 1922, óuppgrætt. „Þar hefur ekkert gerst, þrátt fyrir þessa 

löngu friðun“ (R1 og R5).  

 Maður í Skaftártungu mælir svo um uppgræðslur: „Grær þrátt fyrir þónokkra beit. 

Borgarfellsmenn fá sex sekki á Hrífunesheiðina og þykir mikið hér um slóðir. Var friðuð í 20 

ár en moldir eru þar mjög að gróa með beitinni“ (S3).  

 Maður í Mývatnssveit hefur þetta að segja: „Strá á þetta áburði, þá grær þetta upp. 

Sýndarmennska með girðingar, miklar framkvæmdir. Yfir sumarið fátt [fé] í þessu“ (Þ5). 

 Bændur í Bárðardal eru að græða upp land á sínum afrétti við Íshólsvatn. Þ3 sagði 

okkur frá rofabarði sem er í hólma í vatninu: „Rýkur alltaf úr því þó þar komi aldrei kind.“ 

 Þessir menn hafa minni trú á friðun en uppgræðslu, enda stunda þeir uppgræðslur, 

þekkja árangurinn af uppgræðslu og eru ánægðir með útkomuna.  
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3.8.5. Gæsabeit 

 Þ4 sagði mér þessa sögu af Austurafrétti Bárðdæla: „Eitthvert vor fyrir allmörgum 

árum var gæsin farin að verpa þegar það kom hret og haugur af snjó. Gæsirnar fennti á 

hreiðrunum. Bara hausinn sem stóð upp úr snjónum. Varpið misfórst og gæsirnar fóru aftur 

niður í byggð. Í göngunum um haustið var gróðurlendið fyrir ofan Réttartorfu eins og nýtt 

land. Þar var allt loðið af gróðri.“  

 Með þessa frásögn í huga, tók ég eftir ummerkjum eftir gæs við Svartá á 

Biskupstungnaafrétti, þegar ég mældi þar og myndaði uppgræðslur í júlí 2019. Við Svartárbrú 

hefur verið borið á alveg niður að ánni. Þar var snöggbitið eftir gæs, allur vatnsbakkinn og upp 

af honum dálítil ræma. Þar ofan við var mikið minni beit, þar sem féð heldur sig.  

 Gæsir sækja til sumarstöðva sinna á hálendinu þegar þeim sýnist og eru svo margar 

sem verða vill. Þar bíta þær haga sína niður í rót og skilja lítið eftir fyrir veturinn. Þetta hafa 

fuglar gert frá því að land greri í öndverðu. Hvernig viðhelst þetta gróðurlendi, sem er bitið 

svona mikið? Er mikil beit ekki jafn hættuleg og af er látið? Þessu veltum við fyrir okkur, Þ4 

og ég. 

 

3.8.6. Gróðurframfarir 

 Heimildamaður S2, í Vestur-Skaftafellssýslu segir „gróður í framför síðastliðin ár 

vegna tíðarfars og færra fjár“ en S2 hefur stundað gróðurskoðun síðan 1991. Annar 

Skaftfellingur segir: „Framför á landi plús uppgræðsla hafa stækkað afréttinn“ (S1). 

 Dæmi um gróðurframfarir á efstu bæjum í Rangárvallasýslu má sjá á mynd 66, sem 

tekin er við markagirðingu milli Heklubæjanna Haukadals og Hóla. Haukadalur hefur verið 

fjárlaus frá um 1990 en Hólamegin alltaf beitt. Þegar fjárleysið hófst var skógur hvorugu 

megin (R3). Nú vex skógur beggja vegna girðingarinnar, hvort sem þar hefur verið fjárlaust 

eður ei. 

 Í Næfurholtslandi var skógur nytjaður á árum áður. Þar áttu ýmsir bæir skógarítök, 

hver í sinni torfu, allt til ársins 1940, að sögn R3. Þessar torfur eyddust aldrei alveg, skógurinn 

í þeim lifir og er nú að breiðast út. R3 telur að þeir sem áttu og nýttu skóginn, hafi ræktað þá 

auðlind af búmennsku. „Ekki farga fallegri hríslu,“ hafði frændi hans haft á orði, en sá maður 

hjó skóg í Næfurholti á sínum tíma. Sjálfsprottið birki vex nú óðum í uppgræddum úthaga í 

Næfurholti, þó að þar hafi alltaf gengið fé, sjá mynd 67.  
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 Heimildamaður A6, um Flóamannaafrétt „fór fyrst á fjall 1995. Stór gróðurframför 

innfrá, meiri gróður og meira fé í því.“ Heimildamaður Þ3, um Vesturafrétt Bárðdæla segir 

um tíðarfar og gróður fyrr og nú: „Mikill munur á öðru landi sem ekki hefur verið borið á. Hef 

fylgst með í 30 ár. Gamall bær, Íshóll, við suðvesturendann á Íshólsvatni. Þegar ég fór fyrst í 

göngur, 1985 eða 1986, var varla beit fyrir hross á túnunum. Allt í gæsaskít. Nú er puntur á 

þessum túnum á haustin. 1979 snjóaði alla mánuði ársins. Kringum 2010 voru gæsaflotar í 

Nýjadal í september þegar flogið var þar yfir.“  

 Allmargir heimildamenn vitna um gróðurframfarir á afréttum undanfarna áratugi og 

skógar sem áður eyddust, eru nú að breiðast út í sauðfjárhögum við Heklurætur. Þessar 

gróðurframfarir eru ekki vegna friðunar fyrir búfé, en gerast á sama tíma og bændur hirða um 

haga sína með uppgræðslum og annarri búmennsku. 

 

3.8.7. Maðurinn í náttúrunni 

 Fólk erfir ekki aðeins land eftir fyrirrennara sína, heldur sögu þess og hefðir sem fyrri 

íbúar hafa mótað. Bændur sem hafa búið lengi á sama stað, geta metið með reynslu sinni hvort 

sögur þessar og hefðir eiga stoð í raunveruleikanum.  

 Bændur þurfa að gæta bæði að hagsmunum búfjárins og landsins sem þeir nýta. Menn 

fylgjast með vorkomunni á afréttinum til að sjá hvenær óhætt er að sleppa fénu. Þeir sem eiga 

sauðfé á afrétti, fylgjast auk þess með því að einhverju leyti yfir sumarið. R2 og R3 höfðu með 

sér kíki þegar við fórum saman um Landmannaafrétt í ágúst 2018. Allar kindur voru skoðaðar 

í kíkinum, til að sjá hvaðan þær væru. Þessu á ég líka að venjast þar sem ég þekki til. Þ3 man 

eftir sér 10-12 ára, í leyni á bakvið stein, til að sjá hvaða ær voru að skila sér heim af fjallinu 

áður en afréttargirðingin kom. Mín reynsla er sú að sauðfjárbændur, sem smala sjálfir sitt 

afréttarland að hausti, taka vel eftir því hvar þeir finna sitt fé og hvaða ær eru hvar. Bændur, 

sem sjálfir fara til fjalls árum saman, fylgjast með ástandi afrétta að hausti ár frá ári og ástand 

fjárins fer ekki fram hjá þeim heldur.  

 Lýsingar fjallmanna til áratuga á gróðurfari á afrétti, skoðanir Mývetninga á melgresi 

og beit á mellöndin í Mývatnssveit, frásagnir heimamanna af skógarnytjum og uppvexti 

ungskógar í nágrenni Heklu. Þetta eru lýsingar þeirra sem hafa lifað í þessari náttúru, notið 

kosta náttúrunnar og gætt hagsmuna hennar. Segja má að þetta fólk sé hluti af náttúrunni á 

viðkomandi stað. Heimamaðurinn er talandi hluti náttúrunnar og frá sínu sjónarhorni talar 

hann máli hennar.  
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3.8.8. Samantekt og niðurstöður um landnýtingu 

• Bændur hleypa fénu á afréttinn, þegar það hentar bæði landinu og búfénu. 

• Gæsirnar fylgja árstímanum og fara óhindraðar um landið til að uppfylla þarfir sínar. 

Bændur leitast við að veita fénu það sama í samræmi við tíðarfar og árstíma.  

• Bændur telja að beit og uppgræðslur fari vel saman.  

• Árangur af uppgræðslum bænda er góður, þó að þær séu beittar, og jafnvel ekki lakari en á 

friðuðum uppgræðslum.  

• Bændum virðist friðun ein og sér ekki gagnast til að græða upp land á hálendinu.  

• Undanfarna áratugi hefur gróður á afréttum verið í framför með þeirri sauðfjárbeit sem þar 

hefur verið. 

• Heimamaðurinn er hluti náttúrunnar og frá sínum sjónarhóli talar hann máli hennar. 
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4. UMRÆÐUR 

 Í þessum kafla mun ég leggja út af niðurstöðum rannsóknarinnar og bera þær saman 

við aðrar rannsóknir. Niðurstöðurnar verða skoðaðar þvert á málaflokkana sem settir eru fram 

í kafla 3, til að finna samhengi hlutanna, leita skýringa á álitaefnum og setja fram kenningar 

um einstök málefni.  

 Áður hefur komið fram að miðlægustu og stærstu málaflokkarnir í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar varða uppgræðsluna sjálfa og náttúrufræði hennar. Uppgræðsluaðferðir, 

jarðvegur og árangur og markmiðið að ná árangri eru þar með kjarni niðurstaðnanna. Önnur 

tengd efni eru saga og samskipti, val á svæðum, önnur markmið uppgræðslustarfs en árangur 

og uppgræðsla og tími. Ég tel að efnið í kafla 3.8. um landnýtingu, sem áður hefur verið lýst 

sem afgöngum sem liggja við jaðar rannsóknarinnar, umlyki í raun öll viðfangsefni þessa 

verkefnis og tengi þau saman. Því set ég fram eftirfarandi kenningu og byggi hana á umfjöllun 

umræðukaflans sem hér er fylgt úr hlaði: 

 Bóndinn nýtir afrétt sinn til beitar og kynnist náttúru landsins á þann hátt. Þekking 

heimamannsins kemur til vegna nýtingarinnar. Sú þekking er bóndanum nauðsynleg og leggur 

grunninn að búmennsku sem kemur báðum til góða, bóndanum og náttúrunni sem hann býr í.  

 

4.1. Félagsleg staða  

 Hér verða niðurstöður úr kafla 3.1. um sögu og samskipti skoðaðar í samhengi við 

aðrar rannsóknir. Umfjöllunin hér á eftir um hagsmuni og helgun tengist niðurstöðum í kafla 

3.2. um markmið uppgræðslustarfs. Þessa tvo málaflokka nefni ég félagslega stöðu og á þar 

við stöðu bænda gagnvart fulltrúum yfirvalda (Landræðslunni) og stöðu bænda til að nýta 

land, taka ákvarðanir og standa í aðgerðum sem varða viðkomandi land. 

  

4.1.1. Samskipti bænda við Landgræðsluna 

 Í gegn um tíðina hefur borið á tortryggni og samskiptavanda milli Landgræðslunnar og 

bænda. Yfirleitt, og einkum í seinni tíð, hafa landgræðslufulltrúar náð góðum tengslum við 

bændur og samstarf þeirra gengið vel, til dæmis varðandi verkefnið Bændur græða landið 

(Berglund o.fl., 2013). Samstarf bænda við Landgræðsluna gengur að jafnaði best þar sem 

landgræðslufulltrúar vinna með skoðunum bænda í stað þess að reyna að breyta þeim. Það eru 

bændurnir sem vinna verkin og hafa not af afrakstrinum. Við skipulag og stjórnun skógarnytja 
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á Norðurlöndunum þykir nauðsynlegt að umsjónarmenn vinni náið með skógareigendum og 

séu vel heima í hefðum og reynslu sem fyrir er á svæðinu, auk faglegrar þekkingar 

(Gundersen & Mäkinen, 2009). Það kemur heim og saman við reynslu landgræðslufulltrúa hér 

á landi, sem telja staðbundna þekkingu og færni bænda mikilvæga viðbót við fagþekkingu 

innan stofnunar (Berglund o.fl., 2015). 

 Þegar um samskipti milli almennings annars vegar og stofnunar hins vegar er að ræða, 

hlýtur ábyrgðin og tækifærið til úrbóta að liggja hjá stofnuninni. Í rannsókn Berglund o.fl. 

(2015) kom fram að bein samskipti starfsfólks Landgræðslunnar við bændur höfðu stórbætt 

samstarfið þar á milli en að of lítil tengsl væru milli deilda innan Landgræðslunnar sjálfrar. 

Landgræðslufulltrúunum, sem unnu með bændum og sáu um samskiptin við þá, þótti annað 

fagfólk innan Landgræðslunnar hafa of lítinn áhuga fyrir framlagi bændanna, að litlir 

fjármunir væru ætlaðir til samskiptanna við bændur og að þekkingin sem frá bændum kæmi 

væri vanmetin. Hér leyfi ég mér að draga þá ályktun að samskiptavandi fyrr og síðar milli 

bænda og Landgræðslunnar eigi sér rót hjá Landgræðslunni sjálfri. Að einstökum bændum eða 

menningu bænda verði ekki kennt um, heldur stofnuninni og þeim viðhorfum og viðmóti sem 

þar hefur verið haldið fram.  

 

4.1.2. Hagsmunir og helgun 

 Garðar Þorfinnsson greindi frá því árið 2018 að mikill meirihluti af verkefnum 

Landbótasjóðs ættu sér stað á beittum svæðum, vegna þess að fáar umsóknir í sjóðinn bærust 

annars staðar frá. Meginhluti alls uppgræðslustarfs í landinu fer fram á vegum bænda, á landi 

sem þeir hafa yfir að ráða. Hér er fjallað um beittu uppgræðslurnar á hálendinu, en þær eru til 

komnar vegna hagsmuna sauðfjárbænda, hvort sem frumkvæðið hefur komið frá þeim eða 

öðrum.   

 Þegar féð var sem flest hér á landi, var áburði dreift á nokkrum afréttum til að auka þar 

við hagana að frumkvæði bænda. Á sumum svæðum var mikill þrýstingur utan frá um að loka 

afréttunum og bændur brugðust við því með uppgræðsluaðgerðum. Þegar gæðastýringin kom 

til, lögðu ákvæði hennar um landnotkun og ástand lands sams konar kvaðir á bændur. Að 

annað hvort væri hætt að nota landið eða að ráðist yrði í landbætur. Bændur hafa valið að 

vinna að uppgræðslum, frekar en að útiloka sjálfa sig frá því að nota sína eigin afrétti. Þeir 

eiga beitarréttinn og undirgangast uppgræðsluskylduna þess vegna. Ekki verður séð að þetta 

tvennt verði aðskilið frekar en önnur réttindi og skyldur sem eiga saman á annað borð. Arnór 
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Karlsson, bóndi og fræðimaður í Biskupstungum, spáði fyrir um það í riti Landgræðslunnar 

árið 1992 að bændur mundu „leggja sitt af mörkum til að græða örfoka land og stöðva 

jarðvegseyðingu. Engir unna afréttargróðrinum meira en þeir, og tel ég hæpinn ávinning að 

því að rjúfa náin tengsl þeirra við hann“ (bls. 92).  

 Í Utah, Idaho og Wyoming í Norður-Ameríku er stundaður beitarbúskapur á einkalandi 

og almenningum. Náttúra svæðisins er talin veita vistkerfisþjónustu, mikilvæga fyrir allan 

almenning, ekki síður en íbúana sjálfa. Þær aðstæður eru því nokkuð líkar þeim sem hér eru til 

umfjöllunar. Í viðtalsrannsókn við þessa amerísku bændur kemur fram, að vegna hagsmuna 

bænda og hinnar löngu búskaparhefðar, líta bændurnir á allt landið sem sitt land, hvort sem 

það er eignarland eða í eigu hins opinbera. Bændurnir á svæðinu eru tilbúnir að leggja sitt af 

mörkum til að gera stjórnvöldum og almenningi til þægðar, svo fremi að þeir séu sjálfir við 

stjórn (York, 2017). Þessi sjónarmið finnst mér kunnugleg og fullu samræmi við það sem 

kemur fram hér. 

 Samkvæmt rannsókn sem náði til Biskupstungnaafréttar, er tilkall til lands ein 

meginforsenda þess að uppgræðslustarf standist til lengri tíma (Sigríður Jónsdóttir, 2016). 

Bændur helga sér land með nýtingu en aðrir sem sinna uppgræðslustarfi, helga sér land með 

girðingum. Hugsanlega er tilgangur landgræðslugirðingar í grunninn sá, að afmarka og helga 

sér land, fremur en að friðunin sé uppgræðslunni nauðsynleg eða gagnleg.  

 Rannsókn mín á beittu uppgræðslunum á hálendinu leiðir í ljós að markmið bænda 

með uppgræðslustarfinu, er í fyrsta lagi að uppfylla skilyrði gæðastýringar um landnýtingu. 

Bændur leggja fram sína eigin vinnu til að uppfylla þetta markmið og ná þannig að halda 

kostnaði við uppgræðslurnar í lágmarki. Engu er kostað til girðinga. Fjármunum, sem annars 

færu í girðingarnar, er varið beint í uppgræðslurnar.  

 

4.1.2.a.  Girðing eða áburðardreifing 

 Mér reiknast til að kostnaður við áburð og dreifingu, eins og bændur standa að henni, 

geti numið 70.000 kr/tn af áburði. Girðingakostnaður er mjög breytilegur eftir girðingarefni 

(Grétar Einarsson, 2013). Ef miðað er við að kílómetri af girðingu kosti hálfa milljón, gætu 

þeir fjármunir dugað til að koma gróðri af stað í 10 ha lands, með þeim aðferðum sem bændur 

nota. Þá miða ég við notkunina 200 kg af áburði á ha og að dreift sé í þrjú ár.  
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 Útgangspunkturinn er sá að bændur eru tilbúnir til að leggja fram vinnu við 

uppgræðslur sem þeir geta notað samtímis eða í fyrirsjáanlegri framtíð. En þeir eru ekki 

tilbúnir til að koma upp landgræðslugirðingum og fá ekkert fyrir það í staðinn. Þegar samið er 

við bændur um friðun og uppgræðslu, er mikilvægt að standa við þá samninga. Aðrar 

rannsóknir hafa einnig sýnt þá niðurstöðu að bændur þurfi að sjá tilganginn með fyrirhuguðum 

aðgerðum og hvernig viðkomandi framkvæmdir muni koma þeim að gagni (Jóna Sigríður 

Þorláksdóttir, 2015). 

 Aukinn gróður og beit, að græða land undir beit og beitarstjórnun eru hluti af 

markmiðum bænda með uppgræðslustarfi. Land sem grætt er upp með áburði, nýtist mjög vel 

til beitar þau ár sem borið er á. Um leið og hætt er að bera á, dregur úr næringargildi gróðurs í 

uppgræðslunum og fé sækir ekki í þær frekar en annað land (Sigurður H. Magnússon & 

Borgþór Magnússon, 1995). Sá hagur, sem bændur hafa af áburðardreifingunni sjálfri, kann að 

vera endurgjald þeirra fyrir vinnuna við áburðardreifinguna, auk friðarins um afréttarnotin 

sem þeir ávinna sér með landbótastarfinu. 

 

4.2. Uppgræðslur sem endurheimt vistkerfa 

 Eftirfarandi umfjöllun um uppgræðslur sem endurheimt vistkerfa, byggir á 

niðurstöðum í köflum 3.2. um markmið uppgræðslustarfs, 3.5. um jarðveg og árangur, 3.6. um 

uppgræðslu og tíma, 3.7. um lúpínu og 3.8. um landnýtingu. Alþjóðleg hugmyndafræði um 

endurheimt vistkerfa verður kynnt og markmið bænda og árangur við uppgræðslur á hálendinu 

verða metin og borin saman við mælikvarða þeirrar hugmyndafræði. Fjallað verður um 

vistgerðir beittu uppgræðslanna á hálendinu samkvæmt íslenskum vistgerðalýsingum.  

 Að ná árangri er meginmarkmið bænda með uppgræðslustarfinu. Í inngangi þessarar 

ritgerðar kemur fram, að ekki er einhlítt hvað telst vera árangur og að markmið með 

náttúruvernd eða vistheimtarverkefnum geti verið mismunandi (Ása L. Aradóttir, 2008) og 

jafnvel mótsagnakennd (Þorbjörg Sandra Bakke, 2013). Mat á árangri getur því að einhverju 

leyti verið mismunandi, eftir því hverju menn sækjast eftir með uppgræðslunum. Hvort menn 

sækjast eftir betra og meira beitilandi, vilja að kjarr og skógur vaxi upp, að kolefnisbinding 

verði sem mest, að uppgræðslurnar líkist sem mest ósnortnu landi, að laus jarðefni fari ekki 

um á yfirborði, að uppblástur stöðvist eða eitthvað allt annað. Í þessu verkefni er gert ráð fyrir 

að framvinda gróðurs og aukin gróska séu litin jákvæðum augum í samfélagi voru nú um 

stundir. Ég geng því út frá því að uppgræðsla, til að koma af stað gróðurframvindu á lítt 
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grónum svæðum og uppgræðsla til að stöðva rof og gróðureyðingu, sé af hinu góða. Það þarf 

þó ekki endilega að verða svo til allrar framtíðar, frekar en annað sem þykir sjálfsagt á einum 

tíma en sýnir á sér aðrar hliðar á öðrum tímum. Til einföldunar sneiði ég hjá því að reifa nánar 

slík álitamál en held mig, hér eftir sem hingað til, við þá sýn sem hér er sett fram.  

 Bændur stunda sínar uppgræðslur með ákveðin markmið í huga og meta árangurinn út 

frá því. Hér mun ég freista þess að bera markmið bænda og árangur við beittu uppgræðslurnar 

á hálendinu saman við hugmyndina um endurheimt vistkerfa. 

 Í Lögum um landgræðslu frá 2018 er endurheimt vistkerfa skilgreind sem „það ferli að 

koma vistkerfum, vistkerfisferlum, eiginleikum vistkerfa og vistkerfaþjónustu í það horf að 

vistkerfið nái að þróast án hnignunar.“ Alþjóðlegur vegvísir um endurheimt vistkerfa, gefinn 

út af Society for Ecological Restoration (SER), skilgreinir endurheimt sem það, að aðstoða 

vistkerfi til að ná sér eftir að hafa hnignað, skemmst eða eyðilagst. Markmiðið er að færa 

vistkerfið á braut þróunar sem leiðir það til fyrra horfs. Oft á tíðum er það ekki fyllilega 

mögulegt og gefinn er kostur á að skilgreina viðmið fyrir hið nýja vistkerfi sem byggir á öðru 

en fyrra ástandi. Eftirfarandi atriði eru síðan lögð til grundvallar til að ákvarða hvort og 

hvenær vistkerfið telst vera endurheimt: 1) Endurheimta vistkerfið býr yfir sambærilegum 

tegundum og tegundafjölbreytni og viðmiðið og veitir umhverfi sínu svipaða þjónustu. 2) Í 

endurheimta vistkerfinu er svo mikið af innlendum og upprunalegum tegundum sem verða 

má. 3) Við endurheimt upprunalegra ræktarlanda koma ílendar nytjaplöntur til greina, en ekki 

ágengar tegundir. 4) Endurheimta vistkerfið getur viðhaldið sér sjálft og þróast eðlilega við 

ríkjandi kringumstæður. 5) Kerfið virkar eðlilega og ekki eru teikn á lofti um annað. 6) 

Endurheimta vistkerfið fellur að landslagi og tengist og rennur eðlilega saman við annað 

umhverfi. 7) Ógnir við vistkerfið eru útilokaðar sem verða má. 8) Hið endurheimta vistkerfi 

þolir eðlilegar sveiflur og álag frá umhverfi sínu. 9) Endurheimta vistkerfið viðheldur sér á 

sama hátt og viðmiðið. Það ætti að geta lifað endalaust við óbreyttar aðstæður og tekið 

náttúrulegum breytingum (Society for Ecological Restoration International Science & Policy 

Working Group, 2004). Þessi atriði um skilyrði endurheimtar eru sett fram í töflu 13, sem 

viðmið SER um endurheimt. Vegvísir SER er að mínu mati nógu skýr og víðtækur til að ná 

yfir aðstæður hér á landi. Því nota ég hann til að meta hvort starfsemi bænda við beittu 

uppgræðslurnar á hálendinu geti talist til endurheimtar vistkerfa. 
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4.2.1. Viðmiðunarvistkerfi 

 Markmiðið með endurheimt er að vistkerfið verði með tímanum eins eða sem líkast 

ákveðnu viðmiðunarvistkerfi. Til að geta metið árangurinn með beittu uppgræðslunum á 

hálendinu útfrá hinum alþjóðlega vegvísi um endurheimt vistkerfa, þarf fyrst að skilgreina 

viðmiðunarvistkerfið. Viðmiðið getur byggst á ýmsu, svo sem sögulegu ástandi, sambærilegu 

óröskuðu landi eða tekið mið af aðstæðum á staðnum. Þessir þættir lagðir saman geta myndað 

eða spáð fyrir um líklega útkomu og þar með verið fyrirmynd fyrir viðmiðunarvistkerfið. 

 Segja má að Hekluskógaverkefnið byggi á sögulegu ástandi, þar sem markmiðið er að 

endurheimta víðáttumikla birkiskóga, eins og þá sem líklega uxu þar í öndverðu 

(Hekluskógar, á.á.). Markmið bænda með uppgræðslunum er ekki að koma landi í 

sambærilegt horf og í einhverri skilgreindri fortíð, svo sem við landnám, þannig að viðmiðið 

getur ekki byggst á slíkri mynd. 

 Endurheimt á sambærilegu óröskuðu landi er gjarnan markmiðið við uppgræðslu eftir 

rask vegna framkvæmda (Ása L. Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 2011). Sigurður H. 

Magnússon og Borgþór Magnússon (1995) rannsökuðu hvort gróður á ábornu, örfoka landi á 

húnvetnsku heiðunum væri að þróast í átt til gróðurfarsins á algrónu og óblásnu landi á sama  

svæði. Þeir komust að því að áburður hafði mikil áhrif á gróðurfar á blásnu landi, en gróðurinn 

varð ekki líkur því sem var á gamalgrónum svæðum þar í kring. Við áburðargjöfina myndaðist 

gróður sem var nokkurs konar blanda af graslendi og melagróðri. „Áborið, blásið land var þó 

mjög misjafnt að gróðurfari. Sums staðar var gróður þess mjög líkur upphaflegum melagróðri 

en annars staðar voru grastegundir algerlega ríkjandi“ (bls. 27). Einnig hefur komið fram að 

minna er af mítlum og stökkmori í 20 ára gömlum uppgræðslum en í óröskuðum vistkerfum á 

sambærilegum svæðum (Kapinga, 2020). Reynslan af uppgræðslunum á húnvetnsku 

heiðunum sýnir að ekki er raunhæft að gera ráð fyrir að uppgræðsla á örfoka landi verði lík 

óblásnu landi á sama svæði. Þó allar aðrar aðstæður kunni að vera eins, eru 

jarðvegsaðstæðurnar of ólíkar. 

 Ég tel að viðmið um endurheimt verði að grundvallast á þeim aðstæðum sem eru á 

hverjum stað í upphafi uppgræðslunnar. Melur heldur áfram að vera melajarðvegur þó að hann 

sé græddur upp. Næringarskortur í örsnauðum jarðvegi heldur áfram að vera hindrun fyrir 

gróðurframvindu, þó að einhverju lífi sé komið í hann. Viðmiðunarvistkerfi fyrir uppgræddan 

mel á hálendi yrði að vera náttúrulegur gróinn melur við svipaðar aðstæður. Öðru gegnir með 
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moldir, börð og annað land þar sem einhver jarðvegur er sem heitið getur. Þar gæti gróður 

orðið líkur þeim sem áður eyddist á sama stað.  

 En hvers vegna er land tekið til uppgræðslu sem býr yfir náttúrulegri vistgerð, svo sem 

ýmsar melavistgerðir, sanda- og vikravist, landmelhólavist eða eyravist? Af einhverjum 

ástæðum þykir vistgerðin þar þá ekki nógu góð og stefnan tekin á aðra og æskilegri vistgerð.  

 Náttúrufræðistofnun skilgreinir yfir 60 landvistgerðir á Íslandi, þar af fjölmargar sem 

finnast á hálendi. Uppgræðslur eru flokkaðar sem ein vistgerð og er lýst svo: „Svæði þar sem 

grösum hefur verið sáð til uppgræðslu og áburði dreift, á melum, söndum, í vegköntum og 

öðru raski. Grös viðhaldast að jafnaði við endurtekna áburðargjöf en gisna og hverfa eftir að 

henni er hætt á nokkrum árum. Þar sem aðstæður eru góðar þróast gróður yfir í moslendi og 

mólendi er árin líða“ (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a). Náttúrufræðistofnun metur einnig 

verndargildi vistgerða og byggir þar á fjórum viðmiðum, sem eru fágæti, tegundaauðgi, gróska 

og kolefnisforði. Vistgerðir með strjálum og lágvöxnum gróðri skora ekki hátt á þessum 

mælikvarða. Sanda- og vikravist, sem er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem 

þarfnast verndar, er til dæmis metin með lágt verndargildi (Jón Gunnar Ottósson, Anna 

Sveinsdóttir & María Harðardóttir, 2016). Enda er gjarnan litið á gróðurleysið á slíku landi 

sem vandamál. Mælikvarðinn sem notaður er til að meta verndargildi vistkerfa hér á landi 

gefur glöggt til kynna að gróðurmagn sé mikilvægur eiginleiki sem beri að sækjast eftir. Ekki 

verður annað séð en að uppgræðslur undir yfirstjórn Landgræðslunnar þjóni því markmiði. 

„Landgræðsla ríkisins hefur þróað aðferðafræði til að meta og kortleggja ástand vistkerfa 

áður en hafist er handa við endurheimt þeirra,“ segir Elín Fjóla Þórarinsdóttir í grein um 

málefnið (2014, 1) en af skrifum hennar má ráða að gróðurþekja og jarðvegsrof ráði mestu um 

hvort Landgræðslan telur þörf á endurheimt.  

 Uppgræðsla getur náð yfir fjölbreyttara land en mela, sanda og vegkanta sem getið er 

um í lýsingu Náttúrufræðistofnunar á uppgræðslum. Uppgræðslur geta til dæmis verið á 

margvíslegum blönduðum jarðvegi, deigjum, moldum og moldarbörðum. Á margbreytilegu 

landi, verður líklega sambærilegur breytileiki í vistgerðunum sem þar þróast. Því skilgreini ég 

viðmiðunarvistkerfið sem hvaða náttúrulegu vistgerð sem er, svo fremi sem hún uppfylli 

önnur skilyrði SER um eiginleika endurheimtar, sem sjá má í töflu 13. Viðmiðunarvistkerfið 

getur verið hvaða stig þróunar sem er, frá fyrstu árum uppgræðslu til þeirrar náttúrulegu 

vistgerðar sem gróðurfar uppgræðslunnar stefnir í. 
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4.2.2. Markmið bænda og árangur varðandi endurheimt  

 Hér mun ég fjalla um eiginleika endurheimtra vistkerfa, eins og þeir eru settir fram af 

SER og bera saman við þá, annars vegar markmið bænda með uppgræðslustarfi og hins vegar 

árangurinn sem bændur ná með uppgræðslustarfinu. Viðmið SER um endurheimt eru sett fram 

í töflu 13, ásamt markmiðum bænda með uppgræðslum og árangrinum sem næst með 

uppgræðslunum. Ég dreg þá ályktun að markmið bænda með uppgræðslum falli að mörgu 

leyti að hugmyndum um endurheimt vistkerfa. Árangurinn fellur þó enn betur að viðmiðum 

um endurheimt en markmið bændanna sjálfra, ef gert er ráð fyrir því að uppgræðslurnar komi 

til með að lifa og þróast áfram, eins og þær virðast ætla að gera. Aðstæður á hálendi, 

girðingaleysið og skynsamleg notkun á áburði verður helst til þess að uppgræðslur bænda á 

hálendinu falla svo vel að markmiðum um endurheimt sem samantektin í töflu 13 sýnir. 

 Bændur eru ekki með hugmyndir um hvernig uppgræðslurnar eigi að vera, svo lengi 

sem þær gróa og lifa af. Þeir eru ekki á móti aðfluttum plöntutegundum, ef þær koma að gagni 

til þess sem þær eru ætlaðar. Aðstæður á hálendinu velja þessar tegundir hins vegar yfirleitt í 

burtu. Bændur eru ekki hræddir við að nota innflutt sáðgresi til að koma gróðri af stað. Þeir 

vita að þessar tegundir hverfa aftur af sjálfu sér, sem einnig hefur sýnt sig í rannsóknum 

(Járngerður Grétarsdóttir, 2004). Þeir eru líka fljótir að sjá hvort tilteknar tegundir gera gagn í 

ferlinu eða eru gagnslausar. Reynsla bænda af jarðrækt kemur þeim örugglega að góðum 

notum við vinnuna á hálendinu, þó að aðstæður þar séu aðrar en heima á túni. Lúpínu hafa 

bændur hins vegar ekki notað við uppgræðslu á beittu landi á hálendinu, þó að plantan hafi 

borist þangað eftir öðrum leiðum. 

 Þriðja atriði á lista SER um  endurheimt kveður á um að allir nauðsynlegir hópar 

lífvera geti haslað sér þar völl. Sjötta atriðið segir að endurheimta vistkerfið skuli falla að 

landslagi og tengjast og renna eðlilega saman við annað umhverfi. Áttunda atriði mælir fyrir 

um að vistkerfið þoli eðlilegar sveiflur og álag frá umhverfi sínu (Society for Ecological 

Restoration International Science & Policy Working Group, 2004). Þar sem beittu 

uppgræðslurnar eru ekki afgirtar, verða engin skil milli þeirra og annars umhverfis. 

Uppgræðslurnar þróast við sömu aðstæður og landið í kring að frátöldum 

uppgræðsluaðgerðunum sjálfum.  
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Tafla 13. Viðmið alþjóðlegs vegvísis um endurheimt vistkerfa, gefin út af Society for 

Ecological Restoration (SER), borin saman við markmið bænda með uppgræðslum og 
árangur með uppgræðslum.  

Viðmið SER um endurheimt Markmið bænda Árangur með uppgræðslum 

 
1. Endurheimta vistkerfið býr 
yfir sambærilegum tegundum 
og tegundafjölbreytni og 
viðmiðið …  

 
Já. Fjölbreyttur staðargróður, 
svo sem fjölbreyttar 
grastegundir, blóm, mosi og 
lyng eða víðir. 

 
Já. *1) 
 

… og veitir umhverfi sínu 
svipaða þjónustu. 
 

Já. Að stöðva og koma í veg 
fyrir fok og landeyðingu. 
Aukinn gróður og meiri beit. 
Beitarhagræði. 
 

Já. Aukin ljóstillífun með meiri 
gróðurþekju. Þar sem tekst að 
stöðva uppblástur, veitir hið 
uppgrædda land umhverfi sínu 
svipaða þjónustu og viðmiðið.  
 

2. Í endurheimta vistkerfinu er 
svo mikið af innlendum og 
upprunalegum tegundum sem 
verða má. 

Já. Staðargróður. 
 

Já. Staðargróðurinn lifir af á 
hálendinu, annar hverfur að 
mestu með tímanum. 

Við endurheimt upprunalegra 
ræktarlanda koma ílendar 
nytjaplöntur til greina, en ekki 
ágengar tegundir. 
 

Nei. Lúpína ekki illa séð þar 
sem hún þjónar öðrum 
markmiðum. 

Nei. Lúpína breiðist út á 
afréttarlandi, þó bændur hafi 
ekki notað hana í sínar 
uppgræðslur. 

3. Allir hópar lífvera, sem eru 
nauðsynlegir til að vistkerfið 
þróist eða nái jafnvægi, eru til 
staðar … 

Ekki fjallað um aðrar lífverur en 
plöntur, búfé, fugla og menn. 
 

Já. Gæsir sækja í 
uppgræðslurnar, mófuglum 
fjölgar. Sauðfé fer um 
óhindrað. 
Örverur koma hægt inn. 

… eða geta haslað sér þar völl. 
 

 Já. Birki, lyng og víðir vex upp. 

4. Endurheimta vistkerfið getur 
viðhaldið sér sjálft og þróast 
eðlilega við ríkjandi 
kringumstæður.  
5. Það virkar eðlilega og ekki 
eru teikn á lofti um annað. 
 

Já. Að uppgræðslurnar verði 
sjálfbærar og þurfi ekki á 
áburði að halda. 

Börð gætu blásið upp aftur. 
*2) 
 

6. Endurheimta vistkerfið fellur 
að landslagi … 

Já. Að uppgræðslurnar líti út 
eins og ósnert land. 

Já. Gömul uppgræðsla þekkist 
ekki frá öðru landi og mörk 
hennar eru ósýnileg. 

… og tengist og rennur eðlilega 
saman við annað umhverfi. 
 

 Já. Engin afmörkun með 
girðingu. Ekkert sem hindrar 
flæði inn og út úr 
uppgræðslunni.  
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Viðmið SER um endurheimt Markmið bænda Árangur með uppgræðslum 

 
7. Ógnir við vistkerfið eru 
útilokaðar sem verða má. 
 

 
Já. 

 
Já. Sleppitími ákvarðaður 
árlega.  
Önnur beitarstjórnun þar sem 
menn hafa trú á því. 
Áfok stöðvað. Hrossaumferð 
takmörkuð. 

8. Hið endurheimta vistkerfi 
þolir eðlilegar sveiflur og álag 
frá umhverfi sínu. 
 

Já. Að halda áfram að bera á 
þar til útlit er fyrir að 
gróðurþekja haldist. 

Já. Þegar land er gróið 
staðargróðri eftir uppgræðslu, 
virðist það þola náttúrlegt álag. 
Engin teikn um að beit skemmi. 
 

9. Endurheimta vistkerfið 
viðheldur sér á sama hátt og 
viðmiðið. 

Já. Já. 

Það ætti að geta lifað 
endalaust við óbreyttar 
aðstæður og tekið 
náttúrulegum breytingum. 
 

Já. Árferði hefur verið hagstætt og 
öllum gróðri farið fram. Í verra 
árferði gæti það snúist við, sem 
kæmi ef til vill meira niður á 
uppgræðslunum en öðru landi. 
 

*1)  Tegundir eru sums staðar fjölbreyttastar í byrjun uppgræðslu. Gróðurinn í upphaflegu 
vistgerðinni tekur vaxtarkipp af áburðinum; öll blóm melsins standa í blóma. Gras getur orðið ríkjandi 
meðan borið er á, bæði sáðgresi og grasið sem fyrir var. Þegar hætt er að bera á uppgræðslurnar, 
sækir annar staðargróður í sig veðrið, svo sem skán, fléttur og mosar, ásamt háplöntunum sem þar 
geta lifað. 
*2) Dæmi eru um að uppgræðslur hafi horfið aftur, sérstaklega litlir blettir sem hefur verið borið 
á í stuttan tíma við erfiðar aðstæður, svo sem í lausum sandi.  

 

 Efni sem koma inn í uppgræðsluna, svo sem áburðarefni, geta borist út úr henni með 

skepnunum á svæðinu og kindur geta borið fræ staðargróðurs inn í uppgræðsluna (Rockwell, 

2016). Beitin getur mögulega hjálpað til við að smita uppgrædda landið af nauðsynlegu 

jarðvegslífi en talið er að uppbygging jarðvegsdýrasamfélaga geti verið mikilvægur þáttur í 

uppgræðslu og frumframleiðslu á lítt grónum svæðum (Edda Sigurdís Oddsdóttir o.fl., 2008; 

Þorsteinn Guðmundsson, Hólmgeir Björnsson & Guðni Þorvaldsson, 2018) og svepprót hefur 

aukið vöxt plantna við uppgræðslu á rýrum jarðvegi (Úlfur Óskarsson & Vosátka, 2004). 

 Mörk milli beitts og friðaðs lands með tilheyrandi mun í plöntusamsetningu myndast 

ekki, en rannsóknir gefa til kynna að beit hafi talsvert mótandi áhrif á gróðurfar (Borgþór 

Magnússon & Sigurður H. Magnússon, 1992; Sigurður H. Magnússon & Kristín 

Svavarsdóttir, 2007).  
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 Götur og annað álag við girðinguna verður ekki til staðar og stærð og lögun 

uppgræðslunnar afmarkast af landslagi en ekki af mannvirki. Girðing brýtur upp landslag og 

býr til hindranir og skil sem falla ekki að viðmiðum um endurheimt.  

 Hóflegir áburðarskammtar eru notaðir við uppgræðslur bænda á hálendinu, aðallega til 

að fara sem best með fjármuni. Það verður til þess að plöntutegundum fækkar síður í 

uppgræðslunum af völdum áburðaráhrifa en hlutfall grasa í þekju getur aukist á kostnað 

blómjurta með vaxandi áburðarskömmtum (Daði Lange Friðriksson & Magnús H. 

Jóhannsson, 2007). Samkvæmt þeirri heimild jókst þekja blómjurta með vaxandi 

áburðarskömmtum upp að 240 kg/ha, sem er mjög nærri áburðarmagninu sem bændur dreifa á 

hektarann. Plöntufjölbreytnin verður vonandi til þess að uppgrædda landið viðhaldi þoli sínu 

gagnvart umhverfinu, þrátt fyrir inngripið sem uppgræðsluaðgerðirnar valda.  

 

4.2.3. Vistgerðir í kjölfar uppgræðslu 

 Þar sem bændur græða upp mela og sanda þróast uppgræðslurnar yfir í moslendi og 

mólendi er árin líða, eins og greint er frá í vistgerðarlýsingu Náttúrufræðistofnunar (á.á.a). 

Rannsókn mín leiðir í ljós að aðrar vistgerðir verða einnig til, en það fer langmest eftir landinu 

sjálfu. Samspil bændanna, landsins og umhverfisins ræður hvernig uppgræðslurnar taka við 

sér, en landið og umhverfið ráða mestu um hvaða gróður lifir til langframa og hvernig landið 

þróast eftir að uppgræðslustarfinu telst lokið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem 

annars staðar hefur komið fram. Á húnvetnsku heiðunum fundu menn samsvörun milli 

staðsetningar í landslagi og gróðurs og einnig milli gróðurs og þykktar áfoksjarðvegs 

(Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 1995). Þar hafa einnig komið fram náin 

tengsl gróðurfarsbreytileika við jarðvegsskilyrði (Borgþór Magnússon & Sigurður H. 

Magnússon, 1992). Mér sýnist að þar sem mold er undir að einhverju gagni, svo sem í 

uppgræddum börðum á Hrunamannaafrétti og á Lambafellsmoldum á Biskupstungnaafrétti, 

þróist gróður yfir í snarrótarvist í kjölfar uppgræðslu. Þetta gerist gjarnan þar sem miklu hefur 

verið kakkað af heyi í börð en síður ef heyinu er dreift þunnt. Svipaður munur kom fram á 

Geitasandi, þar sem misstórir skammtar af kúamykju voru plægðir í sand. 40 árum síðar voru 

grös áberandi þar sem mest var sett af mykjunni en krækilyng í reitum sem minna fengu af 

slíku (Guðni Þorvaldsson, Hólmgeir Björnsson & Þorsteinn Guðmundsson, 2019). Börð 

grædd með þunnri heydreifingu tel ég gróa upp í aðrar vistgerðir en snarrótarvist, svo sem 

lyngmóavist á hálendi, eins og dæmi eru um af Svartártorfum á Biskupstungnaafrétti og 
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Hrossatungum í Þjórsárdal. Aðferðir bænda við uppgræðslurnar eru annars það svipaðar, að 

ekki kemur fram sýnilegur munur eftir uppgræðsluaðferðum nema þegar um er að ræða þykka 

eða þunna heydreifingu.  

 Þéttur grjótmelur nyrst á Vesturafrétti Bárðdæla hefur gróið eins og lyngmóavist á 

hálendi er lýst. Miðsvæðið á sama afrétti, sem er moldarblandinn melur, alltaf rakur, er nú 

með víðimóavist. Sunnan Miklafells á Austur-Síðuafrétti er uppgrætt land með mjög fallegri 

mosamóavist. Hér nefni ég aðeins nokkur dæmi um vistgerðir þeirra fjölmörgu 

uppgræðslusvæða sem ég hef fengið að sjá. Víðast hvar eru uppgræðslurnar enn ábornar og 

ástand þeirra markast því mjög af áburðaráhrifunum. Þær uppgræðslur eru í þróunarferli. Ég 

sé engin merki um að þær geti ekki haldið áfram að þróast eðlilega við óbreyttar aðstæður.  

 

4.3. Aðferðir og umhverfi 

 Eftirfarandi umfjöllun um aðferðir og umhverfi byggir á niðurstöðum rannsóknarinnar 

í köflum 3.3. um val á svæðum, 3.4. um uppgræðsluaðferðir, 3.5. um jarðveg og árangur, 3.7. 

um lúpínu og 7.8. um landnýtingu. Aðferðir bænda verða bornar saman við aðferðir sem 

Landgræðslan hefur lýst. Árangur og áhrif áburðar og frædreifingar í uppgræðslum bænda 

verða skoðuð í samhengi við niðurstöður annarra rannsókna. Fjallað verður um beit og fleira í 

umhverfi beittu uppgræðslanna á hálendinu og hvernig þeir þættir hafa áhrif á árangur og 

gróðurframvindu. Fjallað verður um gróðurframfarir og landnýtingu. 

 

4.3.1. Land valið til uppgræðslu 

 Landgræðslan kortleggur fyrirhuguð uppgræðslusvæði útfrá nokkrum þáttum, til að 

meta þörf á aðgerðum og væntanlegan árangur. Grjót á yfirborði er kortlagt til að meta hvort 

fært er um landið á vélum (Elín Fjóla Þórarinsdóttir, 2014). Bændur meta fleiri þætti en grjót, 

til að sjá hvort þeir komast um landið. Samgöngur skipta miklu máli varðandi val á svæðum 

og það er örugglega líka svo hjá Landgræðslunni, þó að ekki sé fjallað um það í grein Elínar 

Fjólu. Bændur líta töluvert til þess hvernig vinna þeirra muni ganga, enda eru vinnustundir um 

hábjargræðistímann ansi dýrmætar og olía er ekki ókeypis heldur.  

 Þeir gróðurfars- og jarðvegsþættir sem Landgræðslan kortleggur til að spá fyrir um 

árangur, eru að mestu þeir sömu og bændur líta til þegar þeir velja land til uppgræðslu. Litið er 

til þess hvaða gróður er fyrir í landinu og hve mikill. Laus sandur og virkt jarðvegsrof eru 

hindranir sem báðir aðilar þekkja. Ekki er sýnilegt ósamræmi milli kortlagningaraðferða 
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Landgræðslunnar og hugmynda bænda um þörf á aðgerðum og væntanlegan árangur. Enda er 

það ekki flókið. Hins vegar er flóknara að ákveða hvað skal gera, þegar verkefnin eru 

óþrjótandi en afköstin takmörkuð. Í skýrslu til Landsvirkjunar um uppgræðslu á Auðkúlu- og 

Eyvindarstaðaheiði, velta höfundar upp spurningunni „Hvar er æskilegast að græða upp?“ 

(Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 1995, 31). Þar eru reifuð sömu atriði og 

bændur velta ávallt fyrir sér: Á að græða upp moldir eða vikra? Á að græða upp börð eða 

mela? Bændur takast á við ný verkefni þegar þeir fá til þess ný verkfæri. Þeir leggja stöðugt 

mat á árangurinn, til að ákveða hvort þörf er á breytingum. Samkvæmt þessu er 

uppgræðslustarfið og hugmyndirnar sem það byggir á, lifandi og síkvikt ferli sem endurskoðar 

sig sjálft frá einum tíma til annars.  

  

4.3.2. Áburður 

 Grunnurinn að leiðbeiningum um áburðardreifingu sem Landgræðslan hefur veitt 

bændum, hefur greinilega einkum orðið til á húnvetnsku heiðunum á sínum tíma. Þar var 

byrjað að dreifa áburði í nokkuð stórum skömmtum og ekki endilega árlega. Reynslan þar 

leiddi í ljós að betra var að dreifa minni skömmtum árlega og átti það við um bæði beitt og 

friðuð svæði. Hófleg beit með hóflegum áburðarskömmtum þótti reynast einna best (Ingvi 

Þorsteinsson & Kristjana Guðmundsdóttir, 1989). Bændur nota einmitt þá aðferð að dreifa 

áburði árlega og sleppa ekki úr ári fyrr en komin er góð þekja. Reynt er að nota 

áburðarskammta sem koma að gagni en láta áburðinn þó ná á sem stærst svæði. Einn 

heimildamaður getur þess að á viðkomandi svæði þurfi að nota stóra áburðarskammta og að 

minni skammtar hafi reynst gagnslausir. Þetta má nefna frávik frá því almenna sem bændur 

hafa að segja um áburðarnotkun en skýringin kann að vera þessi: Í áburðartilraun á Geitasandi 

gáfu fyrstu 50 kg köfnunarefnis minni vaxtarauka en næstu 50 kg af N. Þar var svo mikil 

vöntun á efninu að jarðvegurinn hélt minnsta skammtinum fyrir sig og gaf lítið af því til 

grasvaxtar (Hólmgeir Björnsson, Þorsteinn Guðmundsson & Guðni Þorvaldsson, 2018). 

Venjulegir áburðarskammtar til uppgræðslu innihalda einmitt um það bil 50 kg N, en í mjög 

snauðri jörð getur þurft að yfirvinna mikinn köfnunarefnisskort í byrjun með stærri 

áburðarskömmtum. 

 Sá siður hefur skapast að nota tvígildan áburð við uppgræðslurnar, sem inniheldur 

köfnunarefni og fosfór en ekki kalí. Mér hefur ekki tekist að komast að því hvað liggur þar að 
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baki. Þessi tvígildi áburður hefur gefið góðan árangur og verð á áburði getur hafa ráðið mestu 

um hvað lagt var til að nota.  

 Stundum hefur því verið haldið fram að mikil sina í sverði sé ákjósanleg og merki um 

gott ástand beitilanda (Sigþrúður Jónsdóttir, 2010). Gróður kól undan mikilli sinu í ríflega 

ábornum, friðuðum reitum á húnvetnsku heiðunum vorið 1989, þegar kaldauðans gætti lítið á 

reitum sem fengu minni áburð og á beittum reitum (Ingvi Þorsteinsson, 1991). Það skjól sem 

sinu er ætlað að veita gróðri kann því að vera tvíbent.  

 Sigurður H. Magnússon og Borgþór Magnússon, sem rannsökuðu uppgræðslurnar á 

húnvetnsku heiðunum sumarið 1994, bentu á að „við áburðargjöf hækkar skyndilega magn 

næringarefna í jarðvegi sem veldur snöggum breytingum á vaxtarskilyrðum bæði gróðurs og 

jarðvegslífs. Þetta leiðir til röskunar á því jafnvægi sem ríkt hefur á viðkomandi stað“ (1995, 

31). Slíkar sveiflur má jafna með því að beita uppgræðslurnar. Gróður vex langmest sumarið 

sem borið er á og féð sækir mest í þann nýáborna gróður (Sigurður H. Magnússon & Borgþór 

Magnússon, 1995). Með beitinni haldast næringarefnin sem koma með áburðinum í hringrás í 

stað þess að safnast upp sem sina. Beit virkar sem meginþáttur í niðurbroti plöntuleifa í 

graslendi, meðal annars með því að breyta hlutfalli kolefnis og köfnunarefnis til betri vegar 

(Wang o.fl., 2018) og teðsla getur aukið virkni jarðvegsörvera og hraðað niðurbroti í 

túndruvistkerfum (Van der Wal, Bardgett, Harrison & Stien, 2004). Niðurbrot dauðra 

plöntuleifa krefst köfnunarefnis en við niðurbrot á skít er köfnunarefni yfirleitt ekki 

takmarkandi. Köfnunarefni mælist mjög lítið í gróðursnauðum jarðvegi hérlendis 

(Grétarsdóttir o.fl., 2004; Hólmgeir Björnsson o.fl., 2018) og skorturinn getur, auk þurrks og 

kulda, valdið mjög hægu niðurbroti á sinu á hálendinu.  

 Þó kindur haldi sig á ákveðnu svæði, fara þær mikið fram og aftur yfir sólarhringinn. 

Þær liggja og nátta sig annars staðar en þær eru á beit (Anna Guðrún Þórhallsdóttir & Ingvi 

Þorsteinsson, 1993) og flytja með ferðum sínum það sem þær taka og láta frá sér. Á þann hátt 

dreifast næringarefnin með fénu um stærra svæði og þannig getur sveiflan vegna 

áburðardreifingarinnar jafnast út að einhverju leyti bæði í tíma og rúmi. Með teðslu getur féð 

borið fræ nýrra plantna inn í uppgræðslurnar frá gróðurlendunum fyrir utan (Rockwell, 2016) 

og stuðlað þannig að fjölbreyttari og náttúrulegri plöntusamsetningu hins nýja gróðurlendis.  

 Rannsóknir hafa sýnt að áburðargjöf getur valdið miklum vexti í ríkjandi plöntum, sem 

skyggja á aðrar tegundir og dregur þar með úr fjölbreytni. Með beit hefur mátt koma í veg 

fyrir þessa fækkun tegunda (Borer o.fl., 2014). Það sama gæti átt við um gras í uppgræðslum 
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hér á landi, en tilraun með áburðarmagn á Hólsfjöllum sýndi að hlutfall grasa í þekju jókst á 

kostnað blómjurta með vaxandi áburðarskömmtum (Daði Lange Friðriksson & Magnús H. 

Jóhannsson, 2007). Af þessum sökum virðist skynsamlegt að beita ábornar uppgræðslur, til að 

jafna út sveiflur og stuðla að plöntufjölbreytni.  

 

4.3.3. Fræ og grastegundir 

 Á árum áður, þegar áburði og fræi var dreift úr lofti, kom í ljós að fræsáningin gerði 

lítið gagn (Greipsson & El-Mayas, 1999). Húðað fræ sem dreift er með áburðardreifara virkar 

kannski betur en samkvæmt rannsókn minni nægir að nota áburð þar sem einhver gróður er 

fyrir og yfirborðsdreifing á fræi bætir þar litlu við árangurinn. Nóg er af plöntum og fræi fyrir 

til að koma af stað gróðurframvindu, eins og komið hefur í ljós á Skeiðarársandi en þar virðist 

fræframboð ekki vera hamlandi þáttur á gróðurframvindu undanfarinna áratuga (Kristín 

Svavarsdóttir & Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2009). Í skammt komnum uppgræðslutilraunum á 

Geitasandi hafði áburður mikil áhrif á þekju og grassáning bætti þekju enn meira (Ása L. 

Aradóttir & Kristín Svavarsdóttir, 2009) en í tveimur gömlum uppgræðslum í Gunnarsholti 

reyndist hverfandi munur á þekju og tegundafjölbreytni, þar sem önnur hafði aðeins fengið 

áburð en hin bæði áburð og fræ (Andryei, 2015). Samkvæmt þessu gætu áhrif sáningar verið 

óveruleg, þó sáðgresið geti gefið sýnilegan mun á uppgræðslunni fyrstu árin.  

 Samkvæmt rannsókn minni þarf að sá fræi í lausan jarðveg og lífvana land en til að 

sáningin komi að gagni þarf að fella fræið niður. Járngerður Grétarsdóttir (2004) skoðaði 

gamlar uppgræðslur á mel, föstum aur og lausum sandi, þar sem hafði verið sáð og borið á 

áratugum fyrr. Uppgræðslan á lausa sandinum hafði ekki lánast, sem er í samræmi við það 

sem ég hef séð. Líklega hefur áburðurinn í raun dugað til að koma gróðurframvindunni af stað 

á melnum og aurnum. Í sandinn hefði hins vegar þurft að sá með niðurfellingu, en sáningin 

var gerð með flugvél. 

 Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar má velta því fyrir sér hvers vegna fræi hefur 

verið haldið svo stíft að bændum sem raun ber vitni. Fræframleiðslan í Gunnarsholti virðist 

hafa afkastað meira en raunveruleg eftirspurn var eftir. Hins vegar hefðu bændur viljað fá 

meiri áburð, þau ár sem minnst var að hafa af honum í kjölfar bankahrunsins.  

 Reynsla bænda af sáningu mismunandi grastegunda er svipuð því sem komið hefur 

fram í tilraunum. Túnvingull hefur þrifist vel og ekkert komið fram sem mælir gegn notkun á 

honum. Beringspuntur hefur ekki komið að miklum notum í beittu uppgræðslunum, enda 
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sýndu tilraunir að hann þyldi illa beit og hefði lítið rótarhald (Áslaug Helgadóttir, 1988, 1991). 

Snarrót hefur hins vegar þrifist vel á beittu landi, bæði í tilraunum og við aðrar aðstæður og 

jafnvel verið fallegust þar sem hún var beitt (Áslaug Helgadóttir, 1988, 1991; Sigurður H. 

Magnússon & Borgþór Magnússon, 1995).  

 Bændum hefur reynst vel að sá vallarfoxgrasi í rofabörð ásamt fræi af öðrum 

grastegundum. Sú reynsla er eftirtektarverð og ætti að skoða nánar. 

 Bændur á svæðunum sem ég heimsótti nota ekki melgresi en Landgræðslan hafði sáð 

því á tveim stöðum með öðrum tegundum. Á hvorugum staðnum virtist melgresið eiga heima, 

líklega vegna skorts á lausum sandi. Í afgirtri uppgræðslu á Álftaversafrétti tók lúpína 

yfirhöndina yfir melgresi og beringspunt. Sú uppgræðsla fylltist síðar af vallarsveifgrasi, sem 

lifir þar með lúpínunni og er nú beitt. Vallarsveifgras hefur á sama hátt náð sér á strik í 

lúpínubreiðu á Ássandi í Kelduhverfi (Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon & Bjarni 

Diðrik Sigurðsson, 2018), sem bendir til að grastegundin lifi vel með lúpínu. Tegundin getur 

lifað hátt til fjalla en vallarsveifgras var kröftugt í uppgræðslunum á húnvetnsku heiðunum 

sumarið 1994, en ekki var ljóst hvort það var sáðgresi eða af heimastofni (Sigurður H. 

Magnússon & Borgþór Magnússon, 1995). Annars kemur fátt fram um vallarsveifgras í minni 

rannsókn. Í einu viðtali kom þetta fram: „Stundum verið rýgresi í blöndum frá 

Landgræðslunni, túnvingull og vallarsveifgras. Nú á bara að vera túnvingull“ (R1) og gætir 

þar nokkurs söknuðar. Líklega ætti að skoða þetta nánar. 

 

4.3.4. Áhrif jarðvegs á árangur 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að jarðvegur hafi mikil áhrif á árangur 

uppgræðslu, bæði hversu mikið þarf til að koma uppgræðslunum til og hvernig gróður þróast í 

uppgræðslunni. Breytileiki jarðvegsins skapar samsvarandi breytileika í gróðri 

uppgræðslanna, ásamt plönturíkinu sem fyrir er á svæðinu. Sigurður H. Magnússon og 

Borgþór Magnússon (1995) fundu samsvörun milli staðsetningar í landslagi og gróðurs í 

uppgræðslum á húnvetnsku heiðunum, sem er það sama og ég hef séð. 

 Í uppgræðslutilraunum á sandmel á Geitasandi hefur skán verið áberandi í ábornum 

reitum og virðist þar gegna mikilvægu hlutverki við gróðurframvindu (Ása L. Aradóttir & 

Kristín Svavarsdóttir, 2009) en hélumosalífskurn mun einmitt vera sérkennandi fyrir hálendi 

Íslands (Ólafur S. Andrésson, Villegras, Petra L. Guðmundsdóttir & Rúna Björk Smáradóttir, 

2019). Beittu uppgræðslurnar í rannsókn minni eru ekki nærri allar með áberandi jarðvegsskán 
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en virðast skiptast í tvo flokka. Annars vegar þær sem eru á fínum jarðvegi og gróa upp með 

skán og fremur fáum plöntutegundum. Hins vegar þær sem eru á grófum eða blönduðum 

jarðvegi og gróa upp með fjölbreyttari gróðri með meira af grasi og öðrum háplöntum. Það er 

ekki mjög ólíkt þeim tveim gróðurframvinduferlum sem Kristín Svavarsdóttir og Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir (2009) hafa greint á Skeiðarársandi, eftir því hvort mosi er undanfari landnáms 

háplantna eða hvort fyrstu landnemar eru háplöntur með öflugt rótarkerfi. Breytileikann skýra 

þær með misleitni í landslagi og tilviljunum í landnámi plantna.  

 Vísbendingar eru um að mögulega verði friðaðar uppgræðslur frekar fyrir afturkipp en 

beittu uppgræðslurnar. Þá fari framvindan frá háplöntugróðrinum, sem nær sér á strik með 

áburðinum, yfir í skán sem síðan er lengi að mynda mosamóann sem getur orðið til í 

framhaldinu. Hins vegar viðhaldist samfélag plantna með raunverulegum rótum betur í beittu 

uppgræðslunum, þar til og ef mosinn tekur við. Þessi munur getur stafað af beitinni en spendýr 

geta haft jákvæð áhrif á haglendi með beit sinni og teðslu, aukið grasvöxt og virkni örvera og 

minnkað mosamottu í túndruvistkerfi (Van der Wal o.fl., 2004). Van der Wal (2006) hefur 

bent á að grasbítar hjálpi til við að færa gróður á norðlægum slóðum milli framvindustiga en 

uppgræðslur eru til þess gerðar að valda slíkum breytingum. Mismunur á þróun í beittum 

uppgræðslum og friðuðum getur líka stafað af þrautseigju bænda við að dreifa áburði til lengri 

tíma. Segja má að sá þáttur sé líka tilkominn vegna beitar, þar sem hagsmunir bænda byggja á 

beitarafnotum og úthaldið við uppgræðslurnar kemur til vegna þeirra hagsmuna.  

 

4.3.5. Jarðvegur og landnám gróðurs 

 Meginniðurstaða þessarar rannsóknar um jarðveg og árangur uppgræðslu er sú að 

hreyfing á jarðvegi standi gróðri helst fyrir þrifum við uppgræðslu á hálendinu. Grjót í 

jarðvegi, hraun og aur í jarðvegi, sandhella undir og skjól eru allt kostir þegar kemur að 

uppgræðslu. Allt dregur þetta úr hreyfingu í jarðveginum. Þetta eru ekki ný sannindi. Sturla 

Friðriksson og Jóhann Pálsson (1970) sögðu frá því að sandfok og rokgjarn jarðvegur gerði 

gróðri torvelt að festa rætur við Fjórðungsvatn, í einni fyrstu uppgræðslutilrauninni sem gerð 

var á afrétti hér á landi. Skortur á næringarefnum og laus jarðvegur stóðu smáplöntum helst 

fyrir þrifum í uppblásnum malarjarðvegi, samkvæmt rannsóknum Sigurðar H. Magnússonar á 

Hrunamannaafrétti (1994). Kristín Svavarsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir (2009) töldu 

óstöðugt yfirborð og vatnsskort takmarka landnám og vöxt plantna á Skeiðarársandi og 
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Grétarsdóttir o.fl. (2004) kváðu óstöðugt yfirborð, köfnunarefnisskort og þurrk allt hjálpast að 

til að tefja gróðurframvindu á uppblásnu landi.  

 Óstöðugt yfirborð og þurrkur eru þættir sem spila svo mikið saman, að ómögulegt er 

að greina þá í sundur með þeim aðferðum sem beitt er í þessu verkefni. Plöntur í lausum 

jarðvegi geta liðið fyrir þurrk, en fátt er hægt við þurrkinum að gera. Hins vegar ganga 

uppgræðsluaðgerðir á lausum jarðvegi út á að stöðva hreyfinguna, með því að koma gróðri í 

jarðveginn. Þar með má segja að bæði vandamálin, laus jarðvegur og þurrkur, séu leyst í einu.  

 Uppgræðsluaðgerðir bænda vinna beinlínis að því að bæta úr köfnunarefnisskortinum, 

sem greinilega er hindrun fyrir framvindu gróðurs á hálendinu. Árangurinn af 

áburðardreifingunum er skýrasta merkið um það. Uppgræðsla án þess að nota áburð eða 

köfnunarefnisbindandi plöntur, hefur ekki einu sinni komið til álita meðal þeirra bænda sem 

ég hef talað við.  

 Hér er fjallað um áhrif jarðvegs á árangur við uppgræðslur en í þessari rannsókn var 

ekki lagt mat á árangur uppgræðslu út frá hæð yfir sjó, hitafari eða öðrum veðurfarsþáttum. 

Ekki verður þó litið fram hjá því að hiti og veður á hálendinu er stór áhrifaþáttur á allt sem 

varðar gróður. Um aldamótin voru mörk samfellds gróðurs við 700 m hæð yfir sjó á 

Norðausturlandi, meira en þriðjungur Íslands liggur hærra en 600 m yfir sjó en fjórðungur er 

undir 200 metrum (Ólafsdóttir, Schlyter & Haraldsson, 2001). Uppgræðslur bænda á 

hálendinu eru væntanlega flestar á þessu bili, milli 200 m og 600 m, en augljós munur er á 

aðstæðum hátt til fjalla og á lægri og skjólsælli stöðum.  

 

4.3.6. Lúpína 

 Samkvæmt þessari rannsókn vex lúpína einkar vel á Suðurlandi en miður í innsveitum 

norðaustanlands og fer þar aðallega yfir gróður sem fyrir er. Borgþór Magnússon o.fl. (2018) 

hafa komist að því sama og kenna þurrki um. Áburðartilraunir hafa sýnt að lúpína getur verið 

þurfandi fyrir brennistein og fosfór (Hólmgeir Björnsson, 2007) en tún í Bárðardal munu vera 

frek á bæði þessi efni (Þ3). Brennisteinn hefur mælst mjög lítill í jarðvegi á svæðinu sem hér 

um ræðir á Norðausturlandi, en efnið mældist í enn minna magni við Gullfoss (Panek & 

Kepinska, 2002) en þar vex lúpína mjög vel. Sú skýring er því ekki augljós, þó ég reifi hér 

möguleikann á brennisteins- og fosfórskorti sem ástæðu fyrir kyrkingi í lúpínu á 

Norðausturlandi.  



 

108 
 

 Ýmsu hefur verið haldið fram um lúpínu og eðli hennar frá því hún var flutt inn í 

landið á öldinni sem leið. Samspil lúpínu og sauðfjárbeitar hefur verið umfjöllunarefni frá 

nokkrum sjónarhornum, svo sem hvernig sauðfé þolir lúpínu (Jóhann Þórsson & Ólafur 

Guðmundsson, 1993) og hvernig lúpína þolir sauðfjárbeit. Í beitartilraunum sem gerðar voru á 

áttunda áratugnum, var lúpína í þroskaðri breiðu ekki bitin fyrr en í septemberbyrjun, þegar 

hún hafði losað sig við fræið en annar gróður í girðingunni var nauðbitinn (Andrés Arnalds, 

1979). Það sama gerðist í Morsárdal, þar sem reynt var að útrýma lúpínu með sauðfjárbeit. 

Féð lagðist þar á allan annan gróður sem það náði í (Þröstur Eysteinsson, 2011). Yfirleitt 

virðist fullorðin lúpína þola beit nokkuð vel og beit gengur ekki jafn nærri lúpínunni og sláttur 

(Borgþór Magnússon, 1995). Hins vegar hefur því verið haldið á lofti að vonlaust sé að koma 

upp lúpínubreiðu nema í friðuðu landi (Jón Guðmundsson & Davíð Pálsson, 1990; Borgþór 

Magnússon, 2010; Sigurður Arnarson, 2014) og sauðfjárbeit talin sjá til þess að lúpína fari 

ekki út fyrir girðingar (Sigurður Arnarson, 2014).  

 Á mínum ferðum hef ég séð lúpínu breiðast út fyrir landgræðslugirðingu og leggja 

undir sig afréttarland á Biskupstungnaafrétti. Á Álftaversafrétti breiðir gömul 

lúpínuuppgræðsla einnig úr sér til allra átta. Sú þróun er á byrjunarreit, en þar sem lúpína vex 

óhindrað hefur hún breiðst hægt út í fyrstu en útbreiðslan getur aukist og náð veldisvexti þegar 

frá líður (Rannveig Thoroddsen, Guðmundur Guðjónsson & Borgþór Magnússon, 2009). 

„Alaskalúpína hefur verið skilgreind sem ágeng, framandi tegund hér á landi og er dreifing 

hennar bönnuð á svæðum yfir 400 m hæðar“ (Borgþór Magnússon o.fl., 2018, 88). Hér eru 

blikur á lofti. Lúpína vex nú víða um land og jafnvel í mikilli hæð yfir sjó. Samkvæmt 

Náttúrufræðistofnun Íslands (á.á.b) kann lúpína nú að þekja nærri 400 ferkílómetra og finnst í 

öllum landshlutum. Þó ekki sé fyrirsjáanlegt að plantan verði borin vísvitandi inn á 

afréttarsvæðin, umfram það sem nú þegar er orðið, hefur hún möguleika til að breiðast þar út 

um ókomna tíð. Borgþór Magnússon o.fl. (2018), segja sauðfjárbeit það eina sem sett geti 

útbreiðslu lúpínunnar mörk á láglendi og inn til heiða, þar sem uppvaxtarskilyrði eru til staðar. 

Þetta þarf að skoða í alvöru. Sem stendur nýtur lúpína friðunar víða þar sem hún vex, þar sem 

hún er innan landgræðslugirðinga og á öðrum svæðum sem ekki eru beitt af búfé. Lúpínan 

hefur slitið barnsskónum hér á landi og virðist ekki þurfa á sérstakri vernd að halda framar. Að 

mínu mati eru málefni lúpínunnar, sem nú lifir villt í íslenskri náttúru, efni í sérstaka rannsókn 

á borð við þessa.  
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4.3.7. Gróðurframfarir 

 Bændur hafa borið vitni um miklar gróðurframfarir á afréttum undanfarna áratugi. 

Rannsóknir hafa leitt það sama í ljós. Borgþór Magnússon o.fl. (2006) fundu til dæmis mikla 

breytingu á ástandi lands í hrossahögum, bæði á hálendi og láglendi, á átta ára tímabili 

kringum aldamótin. Gögn frá gervihnöttum hafa sýnt gróðuraukningu hér á landi á 30 ára 

tímabili og sérstaklega í upphafi tímabilsins, á árunum 1982-1989 (Raynolds, Magnússon, 

Metúsalemsson & Magnússon, 2015). Í báðum þessum rannsóknum kenndu rannsakendur 

gróðurframfarirnar við hækkandi sumarhita og fækkun búfjár. Árið 1979 var annað af tveimur 

köldustu árum tuttugustu aldar (Trausti Jónsson, 2007) þannig að tímabil mikilla 

gróðurframfara tekur við af þeim lágpunkti.  

 Gróðurfar í nágrenni Heklu hefur verið rannsakað nokkuð í gegn um tíðina, sem gefur 

tilefni til að líta nánar á útbreiðslu birkiskógarins í landi Næfurholts, sem ég heimsótti í 

tengslum við þetta verkefni. Sumarið 1976 var Heimaskógi í Næfurholti lýst sem nokkru 

birkikjarri og að þar blöstu við há moldarbörð á mörkum örfoka mela og skógarkjarrs (Sturla 

Friðriksson, Borgþór Magnússon & Tryggvi Gunnarsson, 1977). Þá voru í Næfurholti og 

Hólum, sem nýta sameiginlega þennan úthaga, taldar 665 ær og gemlingar og einnig var búið 

með fé á bæjunum í kring (Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson & Júlíus Jónsson, 1987). 

Fjárfjöldi hefur haldist lítið breyttur í Næfurholti og Hólum en á nágrannabænum Haukadal 

fækkaði fé og þar var orðið fjárlaust um 1990 (R3).  

 Á Ráðunautafundi árið 1989 fjallaði Sigurður H. Magnússon um birki til landgræðslu 

og gerði grein fyrir því að birki væri víða að nema land í nágrenni skógarleifa. Þau svæði ættu 

það sameiginlegt að þar væri engin eða mjög lítil sauðfjárbeit, til dæmis í Haukadal á 

Rangárvöllum og í Morsárdal, sem er innan þjóðgarðsins í Skaftafelli. Síðan þetta var skrifað 

hefur skógur breiðst mun meira út en spáð var fyrir um, einnig á svæðum sem beitt eru af 

sauðfé. Á árunum 1987-2012 jókst útbreiðsla og þéttleiki birkiskóglendis um 27% á jörðum í 

nágrenni Heklu. Þá höfðu flest ytri skilyrði batnað fyrir framvindu skóglendis og beit hamlaði 

ekki útbreiðslu birkiskóganna (Friðþór Sófus Sigurmundsson, Höskuldur Þorbjarnarson, 

Guðrún Gísladóttir & Hreinn Óskarsson, 2012). Nú hefur skógur í Næfurholts- og Hólalandi 

breitt úr sér, engu síður en á fjárlausu bæjunum í nágrenninu, enda hafa fjárbændurnir lagt 

stund á uppgræðslu og aðra búmennsku á því landi sem þeir hafa yfir að ráða.  

 Skógarnir á Heklubæjunum eru langt í frá eina dæmið um útbreiðslu birkis á beittu 

landi undanfarna áratugi. Árið 2004 hafði sjálfsprottið birki vaxið upp á Skeiðarársandi, þrátt 
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fyrir sumargöngu sauðfjár. Rannsóknir leiddu í ljós að birkið byrjaði líklega ekki að nema 

land fyrr en eftir 1980, þegar nógu langt var liðið frá því að jökulhlaupunum var beint í 

ákveðna farvegi um sandinn (Bryndís Marteinsdóttir, Kristín Svavarsdóttir & Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2007). Hólmfríður Guðlaugsdóttir bóndi í Svínafelli í Öræfum segir að aurinn 

sem barst yfir landið eftir Skeiðarárhlaupið stóra árið 1996, hafi komið gróðri á sandinum 

mjög til góða, virkað sem áburður og aukið stöðugleika jarðvegs (munnleg heimild, mars 

2021). Birkið á Skeiðarársandi hefur ekki komið til vegna uppgræðsluaðgerða (Bryndís 

Marteinsdóttir o.fl., 2007) en Öræfingar ákveða sjálfir hvað þeir hafa margt fé á sandinum og 

stilla þeim fjölda í hóf (HG).  

 Skógur getur vaxið upp á beittu landi þar sem önnur skilyrði eru fyrir hendi, svo sem 

nægur hiti (Ólafsdóttir o.fl., 2001; Friðþór Sófus Sigurmundsson o.fl., 2012), návist annars 

birkiskógar (Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2007) og stöðugur jarðvegur (Friðþór Sófus 

Sigurmundsson o.fl., 2012). Dæmi þess má einkum sjá þar sem birki hefur vaxið áður, en í 

landslagi sem hefur skýlt birkiskógi, ætti slíkur gróður að geta dafnað aftur. Skjólsælar 

brekkur sem snúa við sól. Þannig hagar til á Almenningum og í Næfurholti en á báðum 

þessum stöðum vex birkið upp víðs vegar í uppgræðslunum. Þar hafa aðgerðir manna að 

einhverju leyti bætt jarðvegsskilyrðin en á Skeiðarársandi hefur það sama gerst fyrir 

tilverknað náttúrunnar sjálfrar.  

 

4.4. Heimamenn 

 Hér verður fjallað um þekkingu heimamanna, gildi hennar og vægi. Einnig verður 

fjallað um heimamanninn, eðli hans og einkenni. Við umfjöllunina eru reifaðar niðurstöður 

kafla 3.8. um landnýtingu ásamt öðru efni. 

 Í þessari rannsókn er gengið út frá því að skoðanir heimamanna á málefnum sem þá 

varða séu mikilvægar og að þekking heimamanna á þeirra eigin umhverfi sé gild. Iðulega 

hefur verið bent á mikilvægi staðþekkingar og félagslegrar nálgunar þegar fjallað er um 

umgengni mannsins við náttúruna (Guðrún Schmidt, 2000; Schnider o.fl., 2009; Berglund 

o.fl., 2015; Jóna Sigríður Þorláksdóttir, 2015; York, 2017).  Samkvæmt Albuquerque o.fl. 

(2021) eru vistkerfi sögulegar einingar, flókin, síbreytileg og tilviljanakennd og stjórnast af 

öflum sem svipar til félagslegra þátta. Auk þess sé maðurinn mikill áhrifavaldur á náttúruna. 

Þessir fræðimenn telja að ekki þurfi lengur að sýna fram á að staðbundin vistfræðiþekking 

(Traditional ecolgical knowledge) sé gild, heldur sé tímabært að taka slíka vitneskju til greina 
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í fullri alvöru. Þegar vitneskja heimamanna hefur verið borin saman við vísindalegar 

athuganir, hefur komið fram gott samræmi þar á milli og reynsla staðkunnugra gefið góða 

viðbót við aðra þekkingu (Irvine o.fl., 2009; Meuret & Provenza, 2015; Morales-Reyes o.fl., 

2019; Albuquerqe o.fl., 2021). Þekking landeigenda á landnytjum hefur reynst mikilvæg og 

kom skýrt fram þegar Friðþór Sófus Sigurmundsson grófst fyrir um ástæður hnignunar skóg- 

og kjarrlendis í Þjórsárdal. Nýting skógar í Þjórsárdal um 350 ára skeið, var ósjálfbærari eftir 

því sem þeir sem réðu yfir landinu, bjuggu lengra frá skóginum sjálfum. „Skóg- og kjarrlendi 

kirkjujarðanna (Skálholts og kirkjuléna) voru ofnýtt en það sem var í einkaeigu eða undir 

stjórn ábúanda breyttist lítið og þar var að finna stærstu skógarleifar Þjórsárdals árið 1938“ 

(Friðþór Sófus Sigurmundsson, 2011, i). Skóginum reiddi best af þar sem hagsmunir og 

staðþekking fóru saman.  

 Reynsla bænda, sem er túlkuð í niðurstöðum þessarar rannsóknar, er á mörgum sviðum 

og að mörgu leyti í samræmi við það sem áður hefur komið fram. Varðandi samspil beitar og 

uppgræðslu koma hins vegar fram atriði sem lítið virðist vera til um á prenti. Beittu 

uppgræðslurnar á hálendinu hafa ekki verið undir smásjánni síðan á öldinni sem leið, þegar 

rannsóknunum á húnvetnsku heiðunum lauk. Áhrif beitar hafa hins vegar verið mikið til 

umræðu, sjálfbærni sauðfjárbeitar á Íslandi dregin í efa og beitinni kennt um jarðvegseyðingu 

og hnignun vistkerfa. Rannsóknir virðast þó ekki hafa staðfest þetta. Þegar Marteinsdóttir, 

Barrio og Jónsdóttir (2017) tóku saman þær rannsóknir sem birtar hafa verið um áhrif 

sauðfjárbeitar á vistkerfi íslenskra úthaga, reyndust fyrirliggjandi rannsóknir of fáar til að 

draga ályktanir um flestar vistfræðibreytur. Þó kom fram að „beit hefur áhrif á uppbyggingu 

plöntusamfélaga og eykur rof í gróðurþekjunni“ (bls. 55). Kenning, sem kann að byggja á 

þessum niðurstöðum, var rannsökuð í sérstakri tilraun sem sett var út árið 2016. Áhrif 

áburðardreifingar og beitar innan og utan gosbeltis á hálendinu voru skoðuð en kenningin var 

sú að beit kæmi niður á þekju og massa plantna á yfirborði, að áhrif beitar á þessa þætti væru 

meiri á gosbeltinu en annars staðar og að allra mest væru áhrif beitar á lítt grónu landi. 

Niðurstöður tilraunarinnar staðfestu ekki kenninguna (Mulloy, Barrio, Björnsdóttir, Jónsdóttir 

& Hik, 2019). Á hálendi við Hálslón var gerð tilraun til að auka hæð gróðurs með beitarfriðun 

samhliða dreifingu á áburði. Sú tilraun bar heldur ekki tilætlaðan árangur. Beitarfriðunin 

reyndist ekki hafa áhrif á gróðurhæð, nema í tilfellinu þar sem áburðurinn var mestur (Ólafur 

Arnalds, Ása L. Aradóttir & Kristín Svavarsdóttir, 2010).  
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 Lengi hefur verið ljóst að skoðanir bænda annars vegar og sumra fræðimanna og 

almennings hins vegar, á áhrifum sauðfjárbeitar á vistkerfi Íslands, hafa ekki farið saman. 

Fyrirliggjandi rannsóknir gefa að sumu leyti lítil svör eða misvísandi og spár fræðimanna um 

þróun gróðurfars við mismunandi aðstæður hafa ekki endilega gengið eftir. Það er vel þekkt 

að niðurstöður náttúruvísinda og staðbundin vistfræðiþekking fer ekki alltaf saman, sem oft 

stafar af ólíkum sjónarhornum (Albuquerque o.fl., 2021). Hér virðist auk þess vanta nokkuð 

upp á að þær skoðanir, sem stangast hvað mest á við það sem bændur hafa haldið fram, séu 

studdar haldbærum gögnum. Í ljósi þess tel ég fulla ástæðu til að athuga enn betur hvað 

bændur og aðrir heimamenn segja og hafa sagt um áhrif sauðfjárbeitar á vistkerfi Íslands.  

 Hver er heimamaður á afrétti? Ábúendur lögbýla hafa rétt til að nota afréttinn, hvort 

sem sá réttur er nýttur eða ekki og aðrir íbúar sveitarfélags hafa auk þess nokkuð um málefni 

viðkomandi afréttar að segja. Hér er gengið út frá því að sá sem nýtir afrétt sé heimamaður á 

þeim sama afrétti. Einnig er gengið út frá því að fólk sem vinnur að uppgræðslum á afréttinum 

teljist til þess hóps, en hugmyndin um afrétti sem sameign fólks í sveitinni er margra alda 

gömul og enn við lýði (Sigríður Jónsdóttir, 2016).  

 Sauðfjárbændur eru þjóðfélagshópur sem að nokkru leyti sker sig frá öðrum stéttum 

landsins vegna lifnaðarhátta sinna og lífskjara. Í bók Þorleifs Friðrikssonar (2016) um 

hulduþjóðir Evrópu segir: „Frumbyggjaþjóðir eiga það sameiginlegt að hafa búið í 

heimkynnum sínum frá því þar var fyrst numið land, eða í það minnsta voru fyrir þegar aðrir 

sem þar búa komu og settust að. Frumbyggjar eiga sér menningu, tungu og venjur sem 

greinast frá samfélögum í kring“ (bls. 20). Ég tel að samkvæmt þessu geti íslenski 

sauðfjárbóndinn talist til frumbyggja þessa lands. Fljótt á litið uppfylla sauðfjárbændur þó 

ekki það skilyrði skilgreiningarinnar um frumbyggja að tala sitt eigið tungumál. Hins vegar 

hefur sýnt sig að til að ná góðum samskiptum við bændur er gott að hafa reynslu af 

sveitabúskap (Berglund o.fl., 2015). Lykillinn að góðum og innihaldsríkum samskiptum er að 

fólk skilji hvert annað, ekki aðeins tungumálið sem er talað heldur ekki síður hvað fólk er að 

tala um. Þó svo að Íslendingar séu flestir mæltir á sama mál, er líf bænda það frábrugðið lífi 

annars fólks, að reynsla af sveitabúskap er nauðsynleg til að skilja sjónarmið og aðstæður 

bænda til fulls. Þetta fann ég vel þegar ég heimsótti bláókunnugt fólk, hinu megin á landinu, 

til að ræða við það um sauðfjárbúskap og uppgræðslur. Við vorum mælt á sama málið og mér 

fannst við skilja hvert annað vegna þess að félagsleg og menningarleg heimkynni okkar eru 

þau sömu.  
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 Frumbyggjatungumál eru lifandi orðabækur yfir staðbundna vistfræðiþekkingu og 

meðal annars þess vegna er mikilvægt að frumbyggjamenning deyi ekki út (Society for 

Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004). Ég tel að hið 

sama eigi við um menningu og lifnaðarhætti sauðfjárbænda hér á landi. Fólkið sem enn sem 

fyrr býr í náttúru landsins, getur væntanlega vitað og skilið ýmislegt varðandi þessi heimkynni 

sín, sem öðrum kann að vera hulið. Fræðimenn á sviði staðbundinnar vistfræðiþekkingar 

benda á að þar sem vitneskja íbúanna berst milli kynslóða, geta þeir sem eru upprunnir á 

svæðinu búið yfir þekkingu um löng tímabil (Albuquerque o.fl., 2021). Heimamenn hafa 

iðulega tekið eftir breytingum í náttúrunni, löngu áður en aðrir sáu hvers kyns var og þekkja 

jafnvel ástæðurnar fyrir þeim.  

  Viðmælendur mínir í þessari rannsókn höfðu allir fylgst með náttúru viðkomandi 

svæðis í langan tíma og flestir þaðan upprunnir. Bændurnir voru áhugasamir um búskap og 

búmennsku, ekki síður en um uppgræðslumál. Menn höfðu áhuga fyrir meiri leiðbeiningum 

og þekkingu um uppgræðslu, svo fremi sem sú vitneskja væri raunhæf og hagnýt. Þeir leitast 

við að nýta náttúruna á sjálfbæran hátt. Fyrirrennar og fyrirmyndir núlifandi bænda lögðu það 

einnig til: „Ekki farga fallegri hríslu“ (R3). Og dæmi skógarins í Þjórsárdal sannar á sína vísu 

að svo hefur einnig verið á öldum áður (Friðþór Sófus Sigurmundsson, 2011). Samkvæmt 

kenningum Albuquerque o.fl. (2021) eru vistkerfi vernduð af félagslegum og fjárhagslegum 

hagsmunum fólksins sem þau nýta. Sú kenning er í fullu samræmi við það sem hér hefur 

komið fram. 

 

4.5. Um rannsóknina 

 Rannsókn þessi náði til afrétta, þar sem land sem er nýtt til sauðfjárbeitar hefur verið 

grætt upp og bændur hafa komið að ákvörðunum og framkvæmdum til lengri eða skemmri 

tíma. Rannsóknin náði til bænda og annarra heimamanna sem þekkja aðstæður á viðkomandi 

afrétti og hafa tekið þátt í uppgræðslustarfinu. Umfjöllunarefnin mörkuðust af þessum ramma 

og voru að flestu leyti fyrirsjáanleg. Lúpína og uppvöxtur birkiskógar komu þó inn sem 

umfjöllunarefni, án þess að gera boð á undan sér. Ekki stóð til að spyrja sérstaklega um 

samskipti við Landgræðsluna, en það málefni reyndist óhjákvæmilegt að ræða.  

 Að leiðarlokum minnist ég þess hve viðmælendur mínir voru áhugasamir og 

fróðleiksfúsir. Margir höfðu starfað lengi að uppgræðslunum og vissu margt, en vildu samt 

komast að fleiru og engan bilbug var á þeim að finna. Aðstæður gátu verið mismunandi og 
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verkefnin að sumu leyti ólík en hugurinn var alls staðar sá sami, enda voru þátttakendur 

sérvaldir úr hópi reyndra og áhugasamra. Annar hópur viðmælenda hefði ugglaust gefið önnur 

svör, en sjónarmið þeirra sem minni áhuga hafa vantar alveg í þessa rannsókn. Þau viðhorf 

sem hér eru sett fram verður að skoða í því ljósi. Engu að síður tel ég að þau séu gild, þó að 

ekki megi færa niðurstöður um viðhorf yfir á alla bændur á öllum stöðum.  

 Þekkingarleysi mitt hefur orðið til þess að lítið var fjallað um vélar og tækni. Það er 

galli, því tækni er mikilvægt úrræði við uppgræðslustarfið. Annar rannsakandi hefði mögulega 

fjallað um önnur málefni en ég hef gert og þar með komist að öðrum niðurstöðum. Persóna 

mín hefur sett rannsókninni ákveðin takmörk en vonandi einnig leitt eitthvað í ljós sem annars 

hefði ekki komið fram. 

 Rannsóknin var skipulögð af ákveðinni verkhyggju, með það fyrir augum að hún væri 

framkvæmanleg og ódýr. Engar efnagreiningar fóru fram og ekki var notast við dýran búnað. 

Gamli fjallabíllinn, sem ég erfði eftir foreldra mína, var dýrasta tækið og forsenda þess að ég 

lagði upp í þessa ferð. Aðferðin dugði að mínu mati til þess sem lagt var upp með, en það var 

að afla þekkingar og fræðast. Hins vegar er tímafrekt að gera upp rannsókn sem þessa, en sú 

aðferð að notast við minnispunkta en ekki upptökur, sparaði að mínu mati mikla vinnu. Önnur 

gögn reyndust að flestu leyti nógu ýtarleg til að styðja við umfjöllunarefnin sem komu út úr 

viðtölum. Til að fá skýrari mynd af árangri uppgræðslu miðað við tíma í uppgræðslu, fjölda 

áburðardreifinga og aðrar aðgerðir, þarf hins vegar nákvæmari gögn. Til að afla slíkra gagna, 

þarf að beita öðrum aðferðum en viðtölum og upplýsingum sem byggja aðeins á minni.  
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5. ÁLYKTANIR 

5.1. Helstu niðurstöður 

 Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram sem svör við 

rannsóknarspurningunum. Fjallað verður um viðhorf bænda, aðferðir við uppgræðslustarfið, 

árangur og umhverfi og samspil allra þessara þátta. 

 

5.1.1. Hvaða viðhorf hafa bændur til uppgræðslustarfsins? 

 Á hverju svæði hafa menn sína sögu að segja af uppgræðslustarfinu, sem hófst á 

ýmsum tímum og hafði mismunandi aðdraganda en er nú sameinað undir merkjum 

gæðastýringar í sauðfjárrækt. Ávallt hefur Landgræðslan haft einhverja aðkomu að þessu 

starfi. Til að skilja afstöðu fólks, sérstaklega til samskiptanna við Landgræðsluna, þarf að 

kynna sér sögu svæðisins og hvers konar samskipti hafa farið þar fram.  

 Markmið bænda með uppgræðslustarfi eru í fyrsta lagi að uppfylla skilyrði 

gæðastýringar, til að geta nýtt landið til sauðfjárbeitar. Þó að sauðfjárbændur séu ekki einir um 

uppgræðslustarfið, virðast hagsmunir sauðfjárbúskaparins alls staðar vera grunnurinn. 

 Annað markmið bænda með uppgræðslustarfi er að ná árangri. Árangurinn felst í því 

að landið lokist af gróðri, að gróðurinn verði sem fjölbreyttastur og að gróðurinn lifi. Menn 

vilja stöðva rof og gróðureyðingu. Aukinn gróður og beit telst ótvírætt merki um árangur. 

 Þriðja markmið bænda með uppgræðslustarfi er beitarhagræði, það er að græða land 

undir beit eða til beitarstjórnunar.  

 Yfirleitt velja bændur svæði til uppgræðslu í samráði við Landgræðsluna. Vel gengur 

með það samstarf þar sem landgræðslufulltrúar og bændur leggja sömu atriði til grundvallar 

við svæðavalið.  

 Svæði eru valin til uppgræðslu til að ná árangri og að hluta vegna beitarhagræðis. 

Menn hafa engan áhuga fyrir starfi sem ekki ber árangur, svæðin eru valin eftir væntanlegum 

árangri og hætt er við svæði þar sem aðstæður eru erfiðar og vinnan ber ekki árangur. En 

mismunandi markmið vegast á, þannig að valið er ekki alltaf augljóst. Á að græða upp moldir 

eða vikra? Á að græða upp börð eða mela?  

 Aðgengi, kostnaður og fyrirhöfn skipta sköpum þegar kemur að því að velja verkefnin. 

Góður árangur er nokkurrar fyrirhafnar virði en bændur kæra sig ekki um að kosta til mikilli 

vinnu eða fjármunum fyrir lítinn eða óvissan árangur. Landfræðilegar aðstæður á hverjum stað 
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ráða miklu um hvaða svæði og hvernig svæði eru tekin til uppgræðslu, svo sem gróðurfar, 

landrými, jarðvegur og færð. Þær hefðir sem fyrir eru á svæðinu hafa einnig áhrif. 

 

5.1.2. Hvaða aðferðir eru menn að nota? 

 Áburðardreifing er meginúrræðið við beittu uppgræðslurnar á hálendinu.  

Áburðarskammtar eru frá 100 kg/ha til 300 kg/ha. Algengustu áburðarskammtar eru 200 kg/ha 

af tvígildum áburði en skammtastærðir eru tilkomnar vegna leiðbeininga frá Landgræðslunni.  

Áburðinum er dreift eins snemma sumars og hægt er. 

 Menn taka fyrir ákveðið svæði og dreifa á það í nokkur ár. Síðan er sleppt úr ári eða 

árum í dreifingu, þar sem gróður hefur tekið vel við sér og þekja er orðin góð. Áburðurinn sem 

sparast er notaður til að dreifa á nýjum stað og svæðið þannig stækkað smám saman.  

 Þegar komin er ákveðin reynsla af uppgræðslustarfinu, vilja menn ráða sér meira 

sjálfir, hvar þeir dreifa og hve oft. Að dreifa eftir auganu er aðferðin sem bændur nota til að 

mæta breytileika og óvissu án þess að missa sjónar á markmiðunum. 

 Fræsáning. Þar sem einhver gróður er fyrir, nægir að nota áburð og yfirborðsdreifing á 

fræi bætir þar litlu við árangurinn. Í alveg gróðurlaust land, til dæmis aldauðan vikur, þarf að 

nota fræ. Til að sáningin komi að tilætluðum notum er best að fella fræið niður, til dæmis með 

raðsáðvél. Túnvingull vex vel niðurfelldur í vikur og mela. 

 Uppgræðsla vikurs. Vikur er áburðarfrekur. Í hreinan vikur eða vikursand þarf að nota 

fræ og helst að fella það niður. Annar jarðvegur, sem ekki er svo einsleitur og laus í sér, tekur 

betur við sér í uppgræðslu. 

 Uppgræðsla rofabarða. Áburður getur dugað ágætlega einn og sér til að græða lægri 

börð og þar sem er hlýtt og skýlt og gróður er í framför af sjálfsdáðum. Hey er borið í há börð 

og áburður borinn á í nokkur eða allmörg ár á eftir. Áburði er dreift í lægri börð eða jaðra. 

Uppgræðsla barða kostar nær alltaf margar áburðardreifingar og tekur langan tíma. 

 Við sáningu í rofabörð er best að fella fræið niður. Fræ af vallarfoxgrasi hefur reynst 

vel í rofabörð með öðru fræi. Snarrót dafnar vel sums staðar en beringspuntur miður. 

 Menn láta erfiðustu börðin eiga sig.   

 

5.1.3. Hvaða árangur næst við uppgræðslustarfið?  

 Eitt meginmarkmið bænda með uppgræðslum er að ná fullri þekju af gróðri sem getur 

lifað hjálparlaust. Við uppgræðslu barða og rofjaðra er stefnt að því að sár lokist og grói upp, 
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rof hætti og gróður þeki moldir og börð. Bændur vinna að uppgræðslum á hverjum stað þar til 

þessum markmiðum er náð. Aðstæður ráða hvað það tekur langan tíma og hve mikið það 

kostar. Yfirleitt er mjög gróðurlítið fyrir á þessum stöðum, þannig að uppgræðslurnar hljóta að 

teljast árangursríkar, þar sem þær heppnast á annað borð. Mjög fátítt er að bændur hafi þurft 

frá að hverfa og hætta við aðgerðir, þar sem þeir vita nokkuð vel fyrir hvað þýðir að reyna 

með þeim úrræðum sem þeir búa yfir.  

 Erfitt að meta að ákveðnar aðgerðir leiði til ákveðins árangurs vegna þess flókna 

samspils sem leiðir til vistheimtar, en landið sjálft hefur þar mikil áhrif. 

 Stöðugur, grýttur jarðvegur er kostur sem kemur fram í tegundafjölbreytni. Grýttari 

jarðvegur gefur ekki endilega meiri þekju, því þar myndast yfirleitt lítil eða engin 

jarðvegsskán. Meirihluti þekju á fíngerðum jarðvegi, vikri eða sandi virðist vera skán og 

plöntutegundir eru fáar. Blandaður jarðvegur gefur af sér fjölbreyttari gróður.  

 Einsleitur gjóskujarðvegur er erfiður í uppgræðslu. Ef hraungrýti eða aur er samanvið 

vikurinn, ganga uppgræðslurnar miklu betur. Þar er gjarnan gróður fyrir, jarðvegur stöðugri og 

lífsskilyrði betri.  

 Moldarblandinn jarðvegur og raki eru ótvíræðir kostir. Besta vísbendingin um 

væntanlegan árangur er að þar sé einhver gróður fyrir, grastoddar, gróðurteygingar eða skán. 

 Skjól getur haft afgerandi áhrif á árangur uppgræðslu, sem birtist meðal annars í 

tegundafjölbreytni. Jarðvegur á sandhellu eða moldarklöpp hefur tekið vel við sér í 

uppgræðslu. Hreinn hvítur vikur og mýrarauði virðast vera jarðvegsgerðir sem gróður getur 

ekki lifað í.  

 Af öllum þeim niðurstöðum sem eru teknar saman hér að framan, sést að grjót í 

jarðvegi, hraun og aur í jarðvegi, sandhella undir og skjól eru allt kostir þegar kemur að 

uppgræðslu. Allt dregur þetta úr hreyfingu í jarðveginum og megin niðurstaðan er sú að 

hreyfing á jarðvegi standi gróðri helst fyrir þrifum við uppgræðslu á hálendinu.  

 Lúpína hefur ekki verið notuð í beittu uppgræðslurnar á hálendinu en hún breiðist þar 

út engu að síður. Bændur eru ekki hrifnir af lúpínu þar sem hún þrífst illa og þar sem hún á 

ekki að vera en annars staðar hafa menn ekki á móti henni. 

 Lúpína lifir vel á Suðurlandi og leggur þar undir sig landgræðslugirðingar. Hún 

breiðist enn meira út þegar girðingin er tekin og getur jafnvel breiðst útfyrir girðingar sem 

standa enn. Tilraunir til að eyða lúpínu, sem hefur jafnvel vaxið upp af aðeins einni plöntu, 
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hafa mistekist. Lúpína þrífst illa á Norðausturlandi, hugsanlega vegna þurrks. Þar fer lúpínan 

aðallega yfir gróður sem fyrir er, en þekur ekki ógróið land eins og gerist á Suðurlandi.  

 

5.1.4. Hvernig er samspil viðhorfa, aðferða og árangurs við aðstæður? 

 Hæð yfir sjó, skjólsæld, jarðvegur, úrkoma og gróðursæld áður en ráðist er í 

uppgræðsluna, ræður því hversu mikið þarf til að græða upp viðkomandi land. Bændur 

bregðast við þessum breytileika og jafna hann út með mismunandi stærð áburðarskammta, 

fjölda áburðardreifinga, með því að nota fræ eða ekki, fella fræið niður, dreifa kjötmjöli, 

dreifa heyi. Aðstæðurnar valda mismuninum en bændurnir minnka hann með aðgerðum 

sínum. Niðurstaða mín er að samspil bændanna, landsins og umhverfisins ráði hvernig 

uppgræðslurnar taka við sér, en að landið og umhverfið ráði mestu um hvaða gróður lifir til 

langframa og hvernig landið þróast eftir að uppgræðslustarfinu telst lokið.  

 Árangur af uppgræðslum bænda er góður, þó að þær séu beittar og ekki lakari en á 

friðuðum uppgræðslum, enda telja bændur að beit og uppgræðslur fari vel saman. Friðun ein 

og sér gagnast ekki til að græða upp land á hálendinu, umfram það sem gerist með hóflegri 

beit, en undanfarna áratugi hefur gróður á afréttum verið í framför með þeirri sauðfjárbeit sem 

þar hefur verið. 

 Bændur þurfa að gæta bæði að hagsmunum búfjárins og landsins sem þeir eru að nýta. 

Fénu er hleypt á afréttinn, þegar það hentar bæði landinu og búfénu í samræmi við tíðarfar og 

árstíma. Menn fylgjast með vorkomunni á afréttinum til að sjá hvenær óhætt er að sleppa fénu. 

Þeir sem eiga sauðfé á afrétti, fylgjast auk þess með því að einhverju leyti yfir sumarið. 

Bændur, sem sjálfir fara til fjalls árum saman, fylgjast með ástandi afrétta að hausti ár frá ári 

og ástand fjárins fer ekki fram hjá þeim heldur. Þetta fólk lifir í náttúrunni, nýtur kosta 

náttúrunnar og gætir hagsmuna hennar. Heimamaðurinn er talandi hluti náttúrunnar á 

viðkomandi stað og frá sínu sjónarhorni talar hann máli hennar.  

 

5.2. Tillögur 

 Uppgræðslustarf bænda á hálendinu er umfangsmikið og árangursríkt. Ég fæ ekki séð 

að meiri árangur næðist eftir öðrum leiðum. Að mínu mati eru þessar uppgræðslur dæmi um 

gagnvirkni milli búskapar og náttúru, þar sem athafnir manna styrkja vistkerfið og koma landi 

og náttúru til góða. Tilkostnaður og fyrirhöfn dreifist á bæði heimamenn og opinbera aðila og 

er haldið í lágmarki. Vegna beitarafnotanna hafa bændur raunverulega hagsmuni af því að ná 
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árangri. Með því móti er engin hætta á að fjármunir sem ætlaðir eru í uppgræðslurnar, hverfi í 

annað bruðl. 

 Hagsmunir bænda eru ómissandi drifkraftur fyrir uppgræðslustarfið, sem mikilvægt er 

að viðurkenna. Samstarf og samráð landgræðslufulltrúa og bænda hefur gengið vel og verið 

árangursríkt, þar sem sjónarmið bændanna hafa verið virt og höfð að leiðarljósi við ákvarðanir 

og framkvæmd. Í ljósi sögunnar tel ég heillavænlegast að ákvarðanir verði teknar á vettvangi 

heimamanna og að yfirráð þeirra á afréttunum verði ekki skert umfram það sem orðið er.  

 Uppgræðsla lands á hálendinu er langtímaverkefni. Markmið með uppgræðslustarfinu 

þurfa að vera skýr, sanngjörn, framkvæmanleg og raunsæ og liggja fyrir til lengri tíma. Ég tel 

mjög óráðlegt að stofna þessu starfi í hættu með breytingum eða valdboðum sem miða að öðru 

en því sem bændur telja skynsamlegt og geta fallist á.  

 Uppgræðsluverkefnin gætu styrkst enn frekar með meiri þekkingaröflun, fræðslu og 

samráði þeirra sem að þeim standa. Bændur hafa áhuga fyrir meiri þekkingu, svo fremi sem sú 

þekking byggi á öðru og meira en innantómum slagorðum. Meiri og betri fagleg aðstoð við 

gerð landbótaáætlana væri örugglega vel þegin víða. Enn vantar aðgengilegar og handhægar 

aðferðir til að meta árangur við uppgræðslur, sem bændur gætu notað við áætlanagerð og 

eftirfylgni. Samband uppgræðsluaðgerða, tíma, aðstæðna og árangurs þarf að rannsaka enn 

frekar til að byggja undir landbótaáætlanir og fleira. Ég tel að kröftum okkar væri betur varið 

til margs annars en að agnúast endalaust út í sauðfjárbeit, í ljósi gróðurframfara undanfarinna 

áratuga og þess góða árangurs sem náðst hefur við uppgræðslu afréttarlands á vegum bænda. 
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VIÐAUKI 1. Gátlisti fyrir viðtöl  

 

Persónan. 

Nafn - fæðingardagur - ólst upp - störf. 

Búseta. 

Lengi fylgst með landgræðslu. 

 

Svæði. 

Örnefni. 

Stærð. 

Hæð yfir sjó. 

Hvers vegna var þetta svæði valið. 

 

Lengi í uppgræðslu. 

Á hvers vegum. 

Hvað hefur verið gert 

- af hverju. 

Hvað hefur virkað. 

 

Hver er árangurinn. 

Sambærilegt ógrætt svæði.  
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VIÐAUKI 2. Eyðublað fyrir greiningar á uppgræðslusvæðum 
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VIÐAUKI 3. Listi yfir tegundir og tegundahópa sem nefnd eru í rannsókninni. 

Önnur nöfn en eiginleg tegundanöfn eru skrifuð með litlum upphafsstaf.  
  
Tegund  
Beringspuntur Deschampsia beringensis 
Birki Betula pubescens 
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
breyskja Stereocaulon sp. 
elfting Equisetum sp. 
Fjallafræhyrna Cerastium nigrescens 
Fjallasveifgras Poa alpina 
gamburmosi Racomitrium sp. 
Geldingahnappur Armeria maritima 
grámosi Racomitrium sp. 
Grasvíðir Salix herbacea 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Hávingull Festuca pratensis 
Holtasóley Dryas octopetala 
Holurt Silena uniflora 
Hreindýrakrókar Cladonia arbuscula 
Hundasúra Rumex acetosella 
Hvítmaðra Galium normanii 
jarðvegsskán  
Klóelfting Equisetum arvense 
Kornsúra Bistorta vivipara 
kræðufléttur  
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
língresi Agrostis sp. 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Ljósberi Viscaria alpina 
Loðvíðir Salix lanata 
lógresi Trisetum sp. 
Lúpína  Lupinus nootkatensis 
Melgresi  Leymus arenarius 
melur Leymus arenarius 
mosi bryophyte 
Móasef Juncus castaneus 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrasóley Parnassia palustris 
sandtaða Festuca sp. 
Skurfa Spergula arvensis 
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Tegund, frh.  
Snarrót Deschampsia caespitosa 
sveifgrös Poa sp. 
Túnsúra Rumex acetosa 
Túnvingull Festuca richardsonii 
Týtulíngresi Agrostis vinealis 
Vallarfoxgras Phleum pratense 
Vallarrýgresi Lolium perenne 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallelfting Equisetum pratense 
Vegarfi Cerastium fonatum 
Vetrarrepja Brassica napus 
víðir Salix sp. 

 

 

VIÐAUKI 4. Spírun og lifun fræs í mismunandi jarðvegsgerðum, aðferðir 

og niðurstöður.  

Sigríður Jónsdóttir 2020. Landbúnaðarháskóli Íslands. Náttúra og skógur 

 

 Við gerð rannsóknarinnar Beittar uppgræðslur á hálendi Íslands - Reynsla bænda, 

aðferðir og árangur, virtist hvítur vikur vera sú jarðvegsgerð sem gróður lifði síst í, ásamt 

mýrarrauða. Ég vildi kanna hvort fræ spíraði og lifði verr í þeim jarðvegsgerðum en öðrum 

við staðlaðar aðstæður. Ég vildi líka sjá hvort raunverulegur munur væri á hvítum og svörtum 

vikri og hvernig þessar jarðvegsgerðir kæmu út miðað við annan jarðveg. Mögulega á gróður 

erfitt uppdráttar á gróðursnauðum svæðum vegna lítillar vatnsheldi jarðvegs. Gróðri sem ekki 

hefur myndað rætur niður fyrir efstu cm mun vera sérstaklega hætt (Jón Guðmundsson, 

Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2006).  

 Gerð var einföld tilraun án endurtekninga. Sex tegundir af jarðvegi voru prófaðar, hver 

í sínum bakka. Tilraunin var gerð við herbergishita í björtu rými, þar sem sól skein ekki beint 

á bakkana. 

 Jarðvegurinn var fokmold af framafrétti í Biskupstungum, svartur vikur úr vikurskafli 

við Klett á Flóamannaafrétti, hvítur vikur úr barði í Hólaskógi á Gnúpverjaafrétti, mýrarrauði 

af skurðbakka í Arnarholti, mold úr heimatúni í Arnarholti og sandur eða fínn malarmulningur 

með óvissan uppruna fenginn frá verktaka.   
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 Pottarnir voru plastbakkar, stærð: 5 cm x 21 cm x 35 cm, botn heill með hryggjum. 

Yfirborðsflatarmál hvers bakka var 735 cm2. Ekki var breitt yfir þá. 

 Í hvern bakka var borið 1,5 g af áburði eins og þeim sem notaður var á 

Biskupstungnaafrétt sumarið 2019, YARA NP 26-4-0. 

 Í hvern bakka var sáð 1 ml af fræi, eins og því sem notað var til túnræktar í Arnarholti 

sumarið 2019. Fræinu var sáð grunnt í þrjár rákir langsum og rótað yfir. Fræið lá í 0,5-1 cm 

dýpt. Fræið var blanda af vallarfoxgrasi, vallarrýgresi, vallarsveifgrasi, hávingli og 

vetrarrepju.  

 Hver bakki var vökvaður með 1,5 dl af vatni annan hvern dag en það samsvarar eins 

mm úrkomu á dag. Upphaflega áætlaði ég að vökva tvöfalt meira og miðaði við úrkomuna í 

Hjarðarlandi í júlí árið 2015. Þegar til kom fannst mér það of mikið fyrir svo grunnan jarðveg 

og vökvaði því minna.  

 Eftir fjóra daga sáust fyrstu plöntur, eitthvað í öllum bökkum en minnst í sandi og 

hvítum vikri. Sá munur hvarf og plönturnar þroskuðust eins í öllum bökkum.  

 Eftir um það bil tvær vikur var enginn munur kominn fram við þessa meðferð, sem var 

jöfn vökvun annan hvern dag. Þá hætti ég að vökva og fylgdist með því sem þá gerðist.  

 Þegar þurrkurinn tók við, visnaði gróðurinn fyrst í sandi og fokmold og það gerðist 

jafn hratt og á sama tíma í báðum tilfellum. Nokkrum dögum seinna visnaði gróðurinn í 

hinum jarðvegsgerðunum fjórum, svörtum vikri, hvítum vikri, mold og mýrarrauða. Það 

gerðist jafn hratt og á sama tíma í þeim fjórum tilfellum.  

 Hvítur vikur virðist ekki gefa minni spírun eða lifun en annar jarðvegur. Það sama á 

við um svartan vikur. Fræ spíraði og plöntur lifðu í mýrarrauða. Venjuleg mold gaf sömu 

niðurstöðu. Fokmold og sandur (fínn malarmulningur) misstu rakann fljótt í þurrki svo plöntur 

visnuðu. Lítil vatnsheldni er því ekki orsök gróðurleysis í vikri umfram annan jarðveg. 

 Jarðvegurinn í tilrauninni var aðeins 5 cm á dýpt. Mögulegt er að aðrar niðurstöður 

fengjust í dýpri jarðvegi.  

 

Heimildir: 

Jón Guðmundsson, Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds (2006). Er vatn takmarkandi þáttur í 
landgræðslu? Fræðaþing landbúnaðarins, 2006, 358-361. 
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VIÐAUKI 5.  MYNDIR 

 

Viðauki 5 er í Hefti II/sérstöku skjali og inniheldur 67 númeraðar myndir. 

Blaðsíðunúmer Viðauka 5: 135-170 
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Beittar uppgræðslur á hálendi Íslands 
Reynsla bænda, aðferðir og árangur 

 

 

 

Sigríður Jónsdóttir 
 

 

Hefti II 

 

Viðauki 5 

MYNDIR 

 

 

 

 
Landbúnaðarháskóli Íslands 

Náttúra og skógur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 5 inniheldur 67 númeraðar myndir. 

 

Sigríður Jónsdóttir tók allar myndirnar. 

Í myndtexta kemur fram dagsetning myndatöku  

og eftir atvikum hnit myndatökustaðar. 
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Mynd 1. Kvíslar á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
Uppgræðsla á fjórða ári. Fínn vikur með aur. 
64.160, -19.139 

  
Mynd 2. Kvíslar á Landmmannaafrétti, 11.8.2018. 
Uppgræðsla á fjórða ári. Fínn vikur með aur. 
64.160, -19.139  
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Mynd 3. Á nyrsta uppgræðslusvæði, austan við Íshólsvatn á 
Vesturafrétti Bárðdæla, 6.8.2017. 
Þéttur grjótmelur, áborinn fyrst fyrir 12 árum. Minnsta þekja. 

  
Mynd 4. Á syðsta uppgræðslusvæði á Vesturafrétti Bárðdæla, 
6.8.2017. 
Grjótmelur, áborinn fyrst fyrir 12 árum. Mesta þekja.  
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Mynd 5. Innan við Valafell á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
Ársgömul raðsáning Landgræðslunnar í mel. 
 

  
Mynd 6. Atleyjarmoldir á Álftaversafrétti, 16.8.2018. 
Uppgræðsla með dreifsáningu og áburði á vikursandi. 
63.664, -18.676  
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Mynd 7. Hafið á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018. 
Ársgömul sáning á vikri og sandi. 
64.173, -19.661 

  
Mynd 8. Á Hafinu á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018. 
Ársgömul sáning á vikri og sandi. 
64.173, -19.661  
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Mynd 9. Hólmsárfoss á Álftaversafrétti, 16.8.2018. 
Nokkurra ára uppgræðsla í forgrunni. 
63.709, -18.724 
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Mynd 10. Suðvestan Bláfells á Biskupstungnaafrétti, 7.6.2019. 
Uppflett votheysskán á grjótmel. Tæp tvö ár frá dreifingu. 
64.431114, -20.007500 

  
Mynd 11. Suðvestan Bláfells á Biskupstungnaafrétti, 7.6.2019. 
Gras í heyrönd á grjótmel. Tæp tvö ár frá dreifingu.  
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Mynd 12. Hafið á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018.  
Heydreif á fyrsta ári í hvítum vikri. Búrfell í baksýn. 
64.177, -19.670 

  
Mynd 13. Á Hafinu á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018.  
Heydreif á fyrsta ári í hvítum vikri. 
64.177, -19.670  
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Mynd 14. Vestan við Rauðá á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018. 
Vikur græddur með heyi og áburði á allmörgum árum. Hekla og 
Búrfell í baksýn. 

  
Mynd 15. Vestan við Rauðá á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018. 
Vikur græddur með heyi og áburði á allmörgum árum.  
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Mynd 16. Barð syðst á Meraskeiði á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018. 
Heyi kakkað í barðið fyrir átta árum. 
64.715, -19.425 

  
Mynd 17. Barð syðst á Meraskeiði á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018. 
Heyi kakkað í barðið fyrir átta árum.  
64.715, -19.425  
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Mynd 18. Barð nyrst í Stóraveri á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018. 
24 ár frá byrjun uppgræðslu á moldum með vikurlögum. 
64.353, -19.954 

  
Mynd 19. Í Stóraveri á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018.  
Gras í barði nyrst í verinu. 24 ár frá byrjun uppgræðslu. 
64.353, -19.954  
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Mynd 20. Í Stóraveri á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018.  
Blóm og mosi í barði nyrst í verinu. 24 ár frá byrjun uppgræðslu. 
64.353, -19.954 

  
Mynd 21. Í Hrossatungum í Þjórsárdal, 27.8.2019. 
Tvítug uppgræðsla í skógarbarði, sjá mynd 22. Jarðvegur blandaður 
hvítum vikri. 
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Mynd 22. Barð í Hrossatungum í Þjórsárdal, 27.8.2019. 
Blautu rúlluheyi dreift í barðið með rúllutætara fyrir rúmlega 20 árum. Borið á í nokkur skipti í barðið sjálft. Borið á og sáð fyrir neðan. 
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Mynd 23. Svartártorfur á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. Skriðufell 
í baksýn. Barð grætt með heyi og áburði. Síðast borið á í vor. 
6 km sunnan Árbúða, vestan vegar. 

  
Mynd 24. Á Svartártorfum á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. 
Neðantil í sama barði og á mynd 23.  
6 km sunnan Árbúða, vestan vegar.  
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Mynd 25. Svínárnes á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018. 
14 ára uppgræðsla á barði með áburði og sáningu.  
64.468, -19.752 

   
Mynd 26. Inn við Miklafell á Austur-Síðuafrétti, 16.8.2018. 
12 ára uppgræðsla á barði með áburði. Hraun undir.  
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Mynd 27. Vestan í Miklafelli á Austur-Síðuafrétti, 16.8.2018. 
Moldarbarð grætt með áburði. Er að gróa sjálft þar sem ekki næst að 
dreifa. 

  
Mynd 28. Mathvammsbörð á Austurafrétti Bárðdæla, 8.8.2017. 
Barðið vestanvert. 12 ára uppgræðsla með áburði á 
moldarblönduðum sandi. Gróður fjölbreyttur. 
65.222, -17.331  
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Mynd 29. Mathvammsbörð á Austurafrétti Bárðdæla, 8.8.2017. 
Barðið austanvert. 12 ára uppgræðsla með áburði á 
moldarblönduðum sandi. Gróður nær eingöngu gras. 
65.223, -17.328 

  
Mynd 30. Svartártorfur á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. 
Uppgræðsla suðvestan í barði og á grjótmel útfrá því. Uppgræðslan 
er stækkuð ár frá ári.  
Sunnan við Svartárbrú, austan Hvítárnesvegar.  
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Mynd 31. Við Íshólsvatn á Vesturafrétti Bárðdæla, 6.8.2017. 
12 ára uppgræðsla á barði með áburði (og fræi, sem gerði ekki gagn) 
á moldarblönduðum sandi. Íshólsvatn í baksýn. 
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Mynd 32. Melrakkamelur á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018. 
Þriggja ára uppgræðsla á moldarblönduðum mel. Lélegasti 
bletturinn á Melrakkamel. 
64.347, -19.991 

  
Mynd 33. Melrakkamelur á Hrunamannaafrétti, 25.7.2018. 
Þriggja ára uppgræðsla á rökum og grýttum, moldarblönduðum mel. 
Besti bletturinn á Melrakkamel. 
64.353, -19.985   
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Mynd 34. Á Mathvammsbörðum á Austurafrétti Bárðdæla, 8.8.2017. 
Níu ára uppgræðsla á sandmel. Borið á ca. sex sinnum. 
65.222, -17.329 

  
Mynd 35. Á Grjótum sunnan Grafarlandagrófar á Austurafrétti 
Bárðdæla, 8.8.2017. 
12 ára uppgræðsla á grjótmel.  
65.250, -17.305  
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Mynd 36. Hrossaborgardrag, Mývatnssveit, 9.8.2017. Tekið í norður. 
12 ára uppgræðsla á grýttum sandi.  
65.599, -16.266 

  
Mynd 37. Austaribrekka við gamla Dettifossveg, Mývatnssveit, 
9.8.2017. Tekið í suðaustur. Fjölbreyttur gróður í um 12 ára gamalli 
uppgræðslu á moldarblönduðum mel. 
65.673, -16.551  
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Mynd 38. Á Miðsvæði á Vesturafrétti Bárðdæla, 6.8.2017. 
12 ára uppgræðsla á moldarblendnum, rökum grjótmel. 
65.616, -16.916 

  
Mynd 39. Syðsta uppgræðslusvæði á Vesturafrétti Bárðdæla, 
6.8.2017. Tekið í norðaustur. 12 ára uppgræðsla á grjótmel. Óáborið 
sl. þrjú ár.   
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Mynd 40. Á Atleyjarmoldum, 16.8.2018. 
Uppgræðsla með dreifsáningu og áburði á vikursandi. 
63.664, -18.676 

  
Mynd 41. Hafið á Gnúpverjaafrétti, 1.8.2018. Tekið í vestur.  
Uppgræðsla á blönduðum vikri og hraungrýti. 
64.116, -19.773  
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Mynd 42. Á Kvíslum á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
Uppgræðsla á fjórða ári. Fínn vikur með aur. 
64.160, -19.139 

 

  
Mynd 43. Undir Valafellsöldu á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
6-8 ára uppgræðsla á vikri, hraun hér og þar. Sjá mynd 54. 
64.109, -19.753  
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Mynd 44. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
10 ára uppgræðsla á svörtum vikurmel. Borið á af og til. 
64.155, -19.841 

  
Mynd 45. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
Nærri 20 ára uppgræðsla á vikurmel með áfoki af hvítum vikri.  
64.166, -19.829  
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Mynd 46. Svartártorfur á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. Tekið í 
suðvestur, Bláfell og Geldingafell í baksýn. Fokmold. 
Ógrætt barð austan vegar, skammt sunnan við Árbúðir. 

  
Mynd 47. Á Svartártorfum á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019 
Fokmold. Í ógræddu barði austan vegar, í útjaðri Svartártorfa, 
skammt sunnan við Árbúðir.  
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Mynd 48. Svartártorfur á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. Tekið í 
suðvestur, Bláfell í baksýn. Allgömul uppgræðsla á fokmold, 
grjótmelur undir. 
Austanvert barð, vestan vegar, 4 km sunnan við Árbúðir. 

  
Mynd 49. Á Svartártorfum á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. 
Allgömul uppgræðsla á fokmold, grjótmelur undir. 
Austanvert barð, vestan vegar, 4 km sunnan við Árbúðir.  
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Mynd 50. Í Hrossaborgardragi, Mývatnssveit, 9.8.2017. 
Grýttur sandur utan uppgræðslu. 
65.647, -16.781 

  
Mynd 51. Sunnan Miklafells á Austur-Síðuafrétti, 16.8.2018. 
Hraun með ösku utan uppgræðslu.  
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Mynd 52. Sunnan Miklafells á Austur-Síðuafrétti, 16.8.2018. 
Uppgræðsla á hrauni, rétt sunnan við ógrædda staðinn á mynd 51. 

  
Mynd 53. Undir Valafellsöldu á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
Svartur vikur með hrauni hér og þar, utan uppgræðslu. 
64.189, -19.370  
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Mynd 54. Undir Valafellsöldu á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
Austan við veg. 6-8 ára uppgræðsla á vikri, hraun hér og þar. 
64.109, -19.753 

  
Mynd 55. Undir Valafellsöldu á Landmannaafrétti, 11.8.2018. 
12 ára uppgræðsla í forgunni, yngri uppgræðslur fjær. Svartur vikur 
og hraungrýti. 
64.129, -19.739  
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Mynd 56. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
Vikurmelur utan uppgræðslu. 
64.166, -19.829 

  
Mynd 57. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
10 ára uppgræðsla á vikurmel. Borið á af og til. 
64.155, -19.841  
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Mynd 58. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
Vikurmelur græddur með dreifsáningu og áburði, 3-4 ára. 

  
Mynd 59. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
Vikurmelur græddur með kjötmjöli, raðsáningu og áburði, tveggja 
ára. 
64.146, -19.851  
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Mynd 60. Á Vikrunum við Reykholt á Flóamannaafrétti, 24.7.2018. 
Vikurmelur græddur með kjötmjöli, raðsáningu og áburði, fjögurra  
ára. Óáborið í sumar. 
64.150, -19.849 

  
Mynd 61. Við Atley á Álftaversafrétti, 16.8.2018. 
Vikursandur frá Kötlu, græddur með lúpínu innan 
landgræðslugirðingar fyrir 20 árum. 
63.664, -18.650  
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Mynd 62. Við Hrafnabjargafoss, Vesturafrétti Bárðdæla, 6.8.2017. 
Melur græddur með lúpínu innan landgræðslugirðingar fyrir 
aldarfjórðungi.  
65.358, -17.365 

  
Mynd 63. Pokakerling á Biskupstungnaafrétti, 11.8.2017. 
Vestan vegar, Jarlhettur í baksýn. Melur græddur með lúpínu innan 
landgræðslugirðingar fyrir allmörgum árum. 
64.357, -20.117  
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Mynd 64. Við Rótarmannatorfur á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. 
Tekið í austur, Bláfell í baksýn. Lúpína breiðst um melöldu í suður, 
útfyrir landgræðslugirðingu.  

  
Mynd 65. Við Rótarmannatorfur á Biskupstungnaafrétti, 26.7.2019. 
Tekið í suður, Hvítá í baksýn. Lúpína breiðst um afréttarland utan 
landgræðslugirðingar.  
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Mynd 66. Markagirðing milli Haukadals og Hóla á Rangárvöllum, 
30.7.2019.  
Vinstra megin fjárlaust í þrjá áratugi, hægra megin alltaf beitt. 

  
Mynd 67. Í Næfurholtsskógum, 30.7.2019. 
Sjálfsprottið birki við torfujaðra. 


