
Athugasemdir við drög að landgræðsluáætlun. 

Það er gaman að sjá loftmyndir af Gunnarsholti og nágrenni. Mikið væri 
búsældarlegra á mörgum jörðum á Íslandi ef bændur næðu að rækta umhverfi sitt 
á þennan hátt. Þarna hafa erlendar tegundir gjörbreytt umhverfinu til hins betra. 
Við komum hingað og nýttum okkur auðlindir en lögðum ekkert með okkur fyrr en 
á síðustu áratugum. 

Frumkvöðlum í landgræðslu Runólfi og Páli dreymdi um að breyta ófrjósömum 
auðnum í frjósamt landbúnaðarland. Þetta tókst í Gunnarsholti, þrátt fyrir erfiðar 
aðstæður. Trjáræktin er eðlilegt framhald.  

Vissulega er ég sammála mörgu sem ég hef heyrt af þessari nýju 
landgræðsluáætlun, sérstaklega þeirri áherslu sem lögð er á jarðveg og að 
endurheimta frjósemi og ná henni í það sem náttúruleg skilyrði bjóða upp á. 

Til að ná frjósemi í mela hér um slóðir, sérstaklega ef við miðum við þá frjósemi, 
sem var þegar á þeim var kjarr, þarf mikið til. Sá melur sem við höfum náð upp í 
mesta frjósemi, hluti af Heimaásnum, fékk fyrst ótal skíthlöss sem ýtt var úr. Síðan 
meiri skít, síðan áburð nokkrum sinnum. Það sem virtist að lokum gera útslagið var 
að við gáfum rúllur nokkur haust út á melinn. Skítur og áburður hafa oft dugað til 
að ná frjóseminni í það sem þarf fyrir lyngið og mosann til að ná fótfestu. En það 
eru líka dæmi um að túnskammtar af skít og áburði í tvígang hafa ekki dugað. Sá 
gróður sem var komin, skrældist af. Áburður og fræ geta dugað til að mosi og lyng 
taki við af grasinu sem var sáð, en mjög er árangurinn misjafn og stundum þarf að 
margendurtaka áburðargjöfina. Best dugar áburður og fræ á rofabörð, sem jafnað 
hefur verið úr.  

Þegar við berum saman árangur af lúpínugrunni og öðrum grunni til að byggja upp 
jarðveg er árangurinn af lúpínunni stórkostlegur. Ég sendi hér, sem dæmi, með 
myndir af Vörðuásnum, sem er grýttur, þurr, og á köflum það brattur að ekki er 
hægt að keyra um hann. Við girtum hann af (5km girðing sem að hluta notast í 
annað) og sáðum í með fræi sem við fengum frá Landgræðslunni. Þetta er dæmi 
um ánægjulegt og árangursríkt samstarf bænda og Landgræðslunnar. Við  
friðuðum melinn alveg í 5 ár og höfum síðan beitt hann mest á haustin. Þessi og 
aðrir lúpínumelar sem hér eru hafa létt mjög á beit í annað land. Friðun ein og sér 



hefði engu skilað. Þarna er núna að koma fjölbreyttur gróður og það er ekki nokkur 
vafi á að kjarrið getur og mun taka hann yfir á næstu árum. Aðrar leiðir til að leggja 
grunn að framförum hefðu ekki náð þessum mel af ýmsum ástæðum. Það má 
segja og það með réttu, að vissulega hefði lúpínan mátt endast lengur.  

 Þegar talað er um hnignun landgæða sem varð á Íslandi gleymist oft að sá 
jarðvegur sem þó er eftir tapaði miklu af frjóseminni. Gróðurfarið, til dæmis móinn 
á láglendi er til komin vegna þess að moldin er í dag ófrjósöm. Lyngið þrífst ekki í 
frjósömum jarðvegi. Framlegð móans er oft ekki nema 20% jafnvel 10% af því sem 
framlegð birkiskógar botns er. Ef skynsamlega er farið með land verður land 
frjósamara og í átt af því sem var.  Þetta er einstefna. Burt frá móanum í átt að 
eðlilegra gróðurfari. Ef við fylgjumst með móunum hérna sjáum við hvernig hann 
er að breytast. Stundum eykst frjósemin smátt og smátt og gras verður ráðandi. 
Flalldrapinn er víða að verða öflugri og þó lyngið hverfi ekki strax verður lítil 
uppskera af berjum undir honum. Birkið og skógarbróðir  er að taka yfir stór svæði 
af berjalandi. Þetta gerist hraðar og hraðar. Yfirtaka birkisins er miklu rótækari en 
verður þegar lúpínan fer yfir móann. Birkið er hærra, það breytir landslaginu 
meira. Yfirtakan er til mjög langs tíma. Tegundum fækkar til lengri tíma. Birkið gerir 
landið óaðgengilegt, illfært og gamlar þjóðleiðir lokast. Þetta breytir því ekki að 
framsókn birkisins er mjög jákvæð enda eykst frjósemin og skjólið. Við berðum 
bara að aðlaga okkur að breytingunum. Gulvíðirinn er á ákveðnum svæðum í 
hraðri sókn. Miklu hraðari en birkið. Með víðinum verður gjörbreyting á 
gróðurfarinu. Það kemur greinilega meiri frjósemi, grasið stóreykst og lyngið virðist 
ætla að hverfa af stórum svæðum. Einiberjabrúskar eru líka í mikilli sókn á 
ákveðnum svæðum. Lúpínan fer líka yfir mólendi og gerir það frjósamara og leggur 
þannig öðrum íslenskum plöntum lið við að ná fyrri frjósemi í moldina. Það er 
eitthvað að ef móarnir eru ekki að umbreytast í eitthvað annað. 

Í landgræðsluáætlun fyrir Ísland á lúpínan að vera í lykilhlutverki og ég vona svo 
sannarlega að Landgræðslan endurskoði afstöðuna til lúpínunnar. Hún er ódýrasta, 
og í raun eina raunhafa leiðin fyrir bændur á illa förnu landi að búa og bæta landið 
á þeim hraða og með þeim árangri sem má teljast viðunandi. Sú landbótastefna 
sem við rekum hér, meðal annars stígagerð, gerir landið miklu betra bæði til 
búskapar og allrar útiveru.   



PS. Vonandi verður ekki farið í að höggva öll trén sem vaxa við Gunnarsholt þó þau 
eigi ættir að rekja til útlanda.  
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Hluti af lúpínumelnum á vörðuás sirka 24 hektarar 



 
Lúpína ræktaði ekki bara stóra melinn heldur tekur hún alla melina sem eru í kring 
smátt og smátt.  Þarn sést hvernig lúpínan er að gefa eftir áður en hún er búin að 
loka þessum litla mel. 



 
Lyngið og birkið og allt hitt að koma 

 



 
ófrjósamur melur og hálfónýtur mói að gróa saman með aðstoð lúpínunnar 



 
Við þessar aðstæður þarf lúpínan beinlínis að fara upp á móann til að styrkja hann 
svo að þarna verð samfellt gróið land. 

 


