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Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 5 manna landgræðslu nefnd.
Skal skipun nefndarinnar vera eftir tillögum þingflokkanna, sem tilnefna einn mann
hver í nefndina, en ríkisstjórnin skipar formann hennar.

Hlutverk nefndarinnar skal vera að hafa á hendi forustu um landgræðslu og
gróðurvernd. Skal hún sjá um, að hið fyrsta verði lokið rannsóknum á gróðri lands-
ins og gróðureyðingu. gera heildarlandgræðsluáætlun á grundvelli niðurstöðu þeirra
rannsókna og fylgja fram framkvæmd hennar. Nefndinni er heimilt að leita að-
stoðar allra opinberra aðila, sem um mál þessi fjalla.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði .
.Jafnframt ályktar Alþingi að skora á ríkisstjórnina að gera nú þegar ráðstaf-

anir til að afla nægilegs fjármagns, svo að fært verði að hefjast handa um nýja, stór-
tæka landgræðslu þegar á næsta ári.

Greinargerð.

Gróðureyðing hefur um aldaraðir verið alvarlegasta vandamálið á sviði náttúru-
verndar hér á landi. Hægt er að færa rök að því, að við upphaf landnáms hafi sam-
fellt gróðurlendi þakið a. m. k. 50-60% af landinu, en þekur nú aðeins 20-25%.
Skóg- eða kjarrlendi þakti þá 20-25%, en aðeins um 1% nú. Við 1100 ára búsetu
í landinu hefur þannig glatazt meira en helmingur af gróðri og jarðvegi laudsins
af svæði, sem svarar til um það bil þriðjungs af heildarflatarmáli þess. Það er leitun
að löndum, þar sem svo stórfelld eyðing hefur átt sér stað.

Upphaf og meginorsakir eyðingarinnar eru raktar til þeirrar röskunar, sem
búsetan olli á náttúru landsins. En ýmsir aðrir þættir hafa verið að verki, t. d.
versnandi veðurfar, eldgos, jökulhlaup og aðrar náttúruhamfarir.

Auk þessa beina taps á gróðri og jarðvegi rýrnaði mjög uppskerumagn og beit-
argæði þeirra gróðurlenda, sem ekki hafa eyðzt, og rannsóknir hafa leitt í ljós, að
íslenzkir úthagar eru rýr beitilönd. Þessi rýrnun landgæðanna hefur haft gífurleg
áhrif á afkomu þjóðarinnar ekki síður en sjálf gróðureyðingin.



Enda þótt erfitt sé að sanna það tölulega, má telja, að enn sígi á ógæfuhliðina
í þessum efnum, - gróðureyðingin sé örari en það, sem grær að nýju af náttúrunnar
eða manna völdum. Það skiptir þó ekki höfuðmáli, hvort jafnvægi hefur náðst í eyð-
ingu og uppgræðslu, heldur það, að enn á gífurleg gróðureyðing sér stað. Ógoldin
er skuld við landið, sem nemur 20-25 þús. km2 af landi, sem orðið hefur örfoka, og
þeirri gæðarýrnun gróðursins, sem áður er nefnd. Undanfarin ár hafa verið græddir
upp 20-25 ferkílómetrar, en með þeim uppgræðsluhraða tæki um 1000 ár að græða
upp að nýju það land, sem orðið hefur örfoka, þ. e. a. s. ef engin gróðureyðing ætti
sér stað.

Orsakir þess, að ekki hefur tekizt að snúa vörn sókn, eru margar, en þó
einkum eftirfarandi:

1. Víðtæk ofbeit eða ofnýting gróðurs á sér stað í landinu. Rannsóknir hafa
leitt í ljós, að gróður á um það bil 45% af flatarmáli landsins er ofbitinn. Ofbeit
veldur alltaf skaða á gróðri, og hér á landi, þar sem gróður er sérstaklega viðkvæm-
ur vegna lélegra gróðurskilyrða og jarðvegur fokgjarn, er ofbeit sérlega skaðleg. Hér
eru því um 10 þúsund ferkílómetrar gróðurlendis að rýrna og eyðast, ef ekkert verður
að gert. Hófleg nýting gróðurs er alger forsenda gróðurverndar.

2. Landbúnaðurinn byggir i allt of ríkum mæli á úthögum, sem víða eru þraut-
píndir. Ræktun undanfarinna áratuga hefur verið mjög veruleg, en þó ekki gert
meira en að mæta aukinni þörf fyrir vetrarfóður og túnbeit fyrir nautgripi. Hún
hefur ekki létt af úthaganum, heldur jafnvel þvert á móti, þar sem vetrarfóðrið
takmarkar ekki lengur stærð bústofnsins.

3. Fjárveitingar til landgræðslumála hafa ekki verið í neinu samræmi við það,
hve alvarlegt vandamál gróðureyðingin er. Árið 1970 voru fjárveitingar til hinna
opinberu landgræðslustofnana, Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins, samtals
um 37 milljónir króna. Talið er, að næstu 5 ár þurfi að verja ca. 150 milljónum
króna árlega til að rækta land, svo að létta megi af ofbeit.

4. Skortur á félagslegri samvirkri forustu, sem Alþingi ber að veita. Á vegum
hinna ýmsu opinberu stofnana, sem um þessi mál hafa fjallað, hafa mikil og verð-
mæt störf verið unnin, en augljóslega skortir félagslega yfirstjórn.

Með landgræðslustarfinu undanfarna áratugi hefur verið unnið ágætt starf miðað
við efni og aðstæður. Og dýrmæt reynsla hefur fengizt, sem stöðugt hefur stuðlað
að enn meiri árangri.

Á síðustu áratugum hefur verið unnið að víðtækum rannsóknum á gróðri lands-
ins í þeim tilgangi fyrst og fremst: 1) að ákvarða beitarþol landsins, einstakra af-
rétta og heimajarða; 2) að finna, hvar gróðureyðing á sér stað eða er yfirvofandi;
3) að reyna aðferðir til að auka beitarþol úthagans, græða upp örfoka land og hefta
uppblástur.

Nú hafa verið gerð gróðurkort af öllum afréttum á miðhálendi landsins og víðar
og ákvarðað beitarþol þeirra. Hafin hefur verið kortlagning á beitarþoli og rækt-
unarhæfni heimajarða, og hafa þrjár sýslur þegar verið kortlagðar á þann hátt,
en um 70% af landinu öllu.

A þennan hátt hefur nú verið fundið út, hvernig nýtingu gróðursins er varið,
hvar er ofbeitt o. s. frv.

Aflað hefur verið víðtækra upplýsinga um það með tilraunum, hvernig beitar-
þol landsins verður aukið á hagkvæmastan hátt.

Enda þótt þessum rannsóknum sé ekki lokið, hafa þær skapað gjörbreytt við-
horf í landgræðslumálum, skilning á því, hvar skórinn kreppir, og ásamt reynslu
landgræðslustofnana, lagt grundvöll að endurskoðun aUra landgræðsluaðgerða og
nýtingar landsins.



Viðfangsefni slíkrar endurskoðunar eru mörg, en efst á blaði eru:
1. Þörf á fjármagni til beinna landgræðsluaðgerða.
2. Þörf á ræktun bithaga til þess að létta af úthaganum :
a) hvar, b) hve mikið, e) hvernig, d) kostnaður, e) hvernig styrkt.

3. Fjármagnsþörf til rannsókna og skipulagning þeirra.
4. Samræming á störfum landgræðslustofnana og samstarf þeirra til þess að tryggja
sem beztan árangur og sem bezta nýtingu fjármagnsins.

5. Eftirlit með nýtingu lands.
6. Fræðslustarfsemi og þátttaka áhugamanna.


