
sþ. 1. Tillaga til þingsályktunar fl. mál]
um landgræðslu- og gróðurverndaráætlun til minningar um 1100 ára búsetu þjóðar-
innar í landinu.

Flm.: Gunnar Thoroddsen, Þór.ninn Þórarinsson, Ragnar Arnalds,
Gylfi Þ. Gíslason, Karvel Pálmason.

Alþingi ályktar, að á árunum HI75-79, að báðum árum meðtöldum, skuli
framkvæma eftirfarandi áætlun um landgræðslu og gróðurvernd til minningar um
1100 ára búsetu þjóðarinnar í landinu og verja til þess ríkisfé í samræmi við hana:

1. Landgræðsla ríkisins: Stöðvun sandfoks, jarðvegs- og gróður-
eyðingar. Gróðurvernd og landgræðsla 700 millj. kr.

2. Skógrækt ríkisins: Skóggræðslukönnun. skógvernd og skóg-
rækt 170 millj. kr.

3. Rannsóknastofnun landbúnaðarins: Hannsók nir á nýtingu beit-
argróðurs, aðrar tilraunir og gróðurkortagerð 80 millj. kr.

4. Annað: Ráðstafanir til bættrar landnýtingur og stuðningur við
fræðslustarf samtaka áhugamanna 50 millj. kr.

1000 millj. kr.

Árlegar fjárveitingar af ríkisfé til áætlunar þessarar miðist við, að hún haldi
núverandi framkvæmdagildi sínu hliðstætt þvi, sem gildir um jarðræktarframlög
samkvæmt 12. gr. jarðræktarlaga, og að áætlunin komi til framkvæmda i jöfnum
árlegum áföngum á árunum 1975--79. Fjárveitingar til áætlunarinnar skulu ekki
blandast saman við venjulegar fjárveitingar til þeirra málaflokka, sem áætlunin
tekur til, og ekki rýra þær.

Landbúnaðarráðherra setur it fót samstarfsnefnd til þess að efla samvinnu
þeirra stofnana, sem hafa með höndum framkvæmd áætlunar þessarar. Ráðherra
skipar formann nefndarinnar að eigin vali, en aðrir nefndarmenn verði þessir:
landgræðslustjóri, búnaðarmálastjóri, skógræktarstjóri og framkvæmdastjóri Rann-
sóknastofnunar landbúnaðarins.

Greinargerð.

Landið hefur nú fóstrað þjóðina í ellefu hundruð ár.
Gróðurinn á landinu og lífið í hafinu umhverfis það hafa alla tíð verið undir-

stöður þjóðlífsins og svo er enn. Sambúð lands og þjóðar hefur stundum verið hörð,
og víst er, að landið hefur goldið mikið afhroð í þeim samskiptum.

í harðri lífsbaráttu neyddust menn oft til þess að ganga nærri landinu, skerða
gróðurinn til þess að bjarga lífi sínu og sinna. Þjóðin varð að taka lán hjá landinu,
þegar verst lét, til þess að geta lifað. Enn er sú skuld hvergi nærri goldin.

Nú er öldin önnur en áður var. Stórsókn befur staðið um. sinn í ræktun, laad-
græðslu og skógrækt og árangur orðið stórbrotinn. Samt er mikill hluti landsins enn
í sárum, uppblásin auðn, og gróður er enn víða á undanhaldi, svo að hætta
stafar af.

Árangur þess starfs, sem unnið hefur verið að ræktunar-, landgræðslu- og
skógræktarmálum á þessari öld, sýnir glöggt, að öll skilyrði eru til þess, að þjóð-
inni sé kleift að greiða skuldina við landið. Landsmenn eiga nú orðið þá reynslu
og þekkingu, sem þarf til að svo megi verða.

Þessi tillaga til þingsályktunar kveður svo it, að nú á 1100 ára afmæli byggðar
á íslandi verði tekin ákvörðun á Alþingi um nýtt stórátak í landgræðslu og
gróðurvernd. Verði ákveðin fimm ára áætlun, sem skiptist í fjóra höfuðþætti:
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1. Gróðurverndar- og landgræðsluáætlun. þ. e. um þann hluta þessara mála, sem
fellur undir starfsemi Landgræðslu ríkisins.

2. Skógræktar- og skógverndaráætlun á vegum Skógræktar ríkisins, og fylgja þar
með rannsóknir vegna skógræktar.

3. Rannsóknaáætlun, sem fjallar um þær rannsóknir, sem brýnast er að efla á
sviði gróðurverndar, landgræðslu og landnýtingar.

4. Annað, sem miðar að því að auðvelda. og bæta meðferð og nýtingu landsins.

Áætlunin er byggð á nefndaráliti Landgræðslu- og landnýtingarnefndar, sem
landbúnaðarráðherra skipaði og starfað hefur undanfarin tvö ár. Er kafli úr áliti
hennar prentaður sem fylgiskjal með þessari tillögu.

Markmiðin í landgræðslu- og landnýtingarmálum hljóta að vera þessi: Stöðva
uppblástur, sandfok og aðra jarðvegseyðingu, koma gróðurnýtingu í byggðum og
óbyggðum í það horf, að gróðri fari fram. Hlynna að skóglendi og tryggja, að það
gangi ekki úr sér. Leggja grundvöll að nýjum skógum til f'egrunar, nytja, skjóls
og útivistar. Græða örfoka og ógróið land, sem æskilegt er að breytist i gróður-
lendi. Efla rannsóknir og tilraunir á þessum sviðum, þannig að það, sem gert er,
hvíli á traustum grunni.

Áætlunin nær til allra þessara þátta og á að vera stórt spor í þessa átt. Hún
er við það miðuð, að Alþingi ákveði nýtt myndarlegt átak i þessum efnum til
minningar um 1100 ára búsetu þjóðarinnar í landinu. Ætlast er til, að með réttu
megi kalla þessa ákvörðun tímamót í viðleitni þjóðarinnar til þess að bæta og
fegra land sitt og gjalda því fósturlaun.

Fy 19iskjal.
ÁÆTLUN

(1974-1978)
I.

ALMENN GRÓÐURVERND OG LANDGRÆÐSLA
Landgræðsla ríkisins.

1. Stöðvun gróður- og jarðvegseyðingar og sandfoks.
a. Ný svæði á vegum Landgræðslunnar.

Efni og vinna við girðingar .
Uppgræðslu .

b. Eldri svæði á vegum Landgræðslunnar.
Viðhald og endurbætur girðinga .
Uppgræðslu .

e. Rofabörð og önnur jarðvegssár.
Tæki .
Jöfnun lands .
Girðingar .
Sáning og áburðardreifing .

2. Landgræðsla eftir 8. og 21. gr. landgræðslulaga, samkvæmt
samningum við bændur .

3. Landgræðsluáveitur .
4. Fræöflun.

Söfnun melfræs .
Söfnun og prófun innlends og erlends fræs í samvinnu við
Rannsóknastofnun landbúnaðarins .

5. Flugvellir, tæki og geymslur .
H. Gróðureftirlit .

40 millj. kr.
250
20

150
10
15
5

15
100
45

5

5
40
5

Samtals 705 millj. kr.
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II.
SKÓGVERND OG SKÓGRÆKT

Skógrækt ríkisins.
1. Skóggræðslukönnun .
2. Rannsóknir á tegundum og kvæmum .
~. Kynbætur og frærækt .
4. Endurskipulagning plöntuframleiðslunnar .
5. Girðingar og ný svæði til skógverndar og skógræktar og úti-

vistar 100.0
6. Skjólbeltatilraunir , 10.0

12.5 millj. kr.
2.5
7.5

32.5

Samtals 165.0 millj. kr.

III.
RANNSÓKNIR Á SVIÐI GRÓÐURVERNDAR, LANDGRÆÐSLU

OG GRÓÐURNÝTINGAR

Rannsóknastofnun landbúnaðarins o. fl.
1. Gerð gróður- og jarðakorta .
2. Tilraunir með nýtingu og aukningu heitargróðurs .
~1. Söfnun og prófun innlends og erlends fræs og plantna í sam-

vinnu við Landgræðslu ríkisins .
4. Vistfræðirannsóknir .

Samtals

IV.
ANNAÐ

1. ~f~é~tarvegir (útivistar-vegir ) (háð samþykki Landgræðslu
ríkísíns) .

2. Beitar- og landnýtingarráðunautur hjá Búnaðarfélagi íslands "
3. Landvernd, samtök áhugamanna um landgræðslu og náttúru-

vernd .

20 millj. kr.
40

5
15

80 millj. kr.

40 millj. kr.
5

5

Samtals 50 millj. kr.

Alls á árunum 1974-78 1000 millj. kr.

GREINARGERÐIR
I. LANDGRÆÐSLA RÍKISINS

Verkefni.

Nær óþrjótandi verkefni blasa við á starfssviði Landgræðslu ríkisins. Í áætlun-
inni er leitast við að deila fjármagninu á milli þeirra verkefna, sem brýnust eru
og talin verða hér á eftir. Mörg þeirra eru tengd þannig, að lausn eins er háð
öðru, og er því ekki um forgangsröð að ræða.
1. Stöðvun gróður- og jarðvegseyðingar í byggð og á hálendi og hefting sandloks.
2. Aðstoð við skynsamlega nýtingu beitilanda, uppgræðslu og hagabætur. þar sem

þröngt er i högum og bætta á gróðurrýrnun af þeim sökum.
a. Landgræðsluáveitur .
4. Fræsöfnun.
5. Gerð flugvalla, öflun tækja og annarrar aðstöðu fyrir Landgræðsluna.
6. GróðureftirIit.
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Nánari lýsing verkefna.

1. Stöðvun gróður- og jarðvegseyðingar í byggð.
Höfuðáhersla er lögð á að stöðva gróður- og jarðvegseyðingu í byggð, þ. e. a. s.

á því landi, sem er neðan við 400 m hæð yfir sjávarmál. Neðan þeirra hæðarmarka
er mest af því landi, sem þegar er ræktað og hagkvæmast er til ræktunar, en 400
m eru að jafnaði gróðurfarsleg hálendismörk landsins. Á milli 100 og 400 m er
níl örust gróður- og jarðvegseyðing, enda er uppblástursjaðarinn víðast kominn
niður fyrir hálendisbrúnina. Milli þessara hæðarmarka eru um 42% af flatarmáli
landsins.

Aðgerðir þessar miða fyrst og fremst að því að sá í foksvæði, loka rofahörðum
og styrkja mótstöðuafl gróðurs.

Reynslan hefur sýnt, að slíkar aðgerðir bera sjaldnast árangur, nema fok-
svæðin séu afgirt og friðuð.

Eins og tafla 23 sýnir, er einhver uppblástur í flestum sýslum landsins. Unnið
verður jöfnum höndum að græðslu þeirra svæða, sem þegar eru girt, og að girða
ný og hefja græðslu þeirra.

2. Stöðvun gl'óður- og jarðvegseyðingar á hálendi.
Enda þótt uppblástur landsins hafi víða átt upptök sín á hálendinu og það

sé nú viða örfoka, er þar enn mikil gróðureyðing, sem nauðsyn ber til að stöðva.
Stærstu svæðin eru á öræfum Þingeyjarsýslna, á hálendi Norðausturlands og

Suðurlands. Uppblásturinn er aðallega tengdur eldfjalla- og móbergssvæðunum.
Hefting jarðvegseyðingar it hálendinu er örðugri og dýrari en á láglendi vegna

lélegri gróðurskilyrða, snjóþyngsla, skorts á hæfum plöntum og mikils flutnings-
kostnaðar.

3. Hefting sandfoks.
Hefting sandfoks hefur frá upphafi verið eitt af höfuðviðfangsefnum Sand-

græðslu Islands og síðar Landgræðslu ríkisins. Þrátt fyrir ágætan árangur. sem
flestum er kunnur, er sandfok enn víða til tjóns, bæði á láglendi og hálendi.
Stöðvun þess er að því leyti frábrugðin stöðvun annarrar jarðvegseyðingar, að
komast þarf fyrir upptök f'oksins, hvort sem þau eru á sjávarströnd eða efst á
hálendi landsins.

Stærstu sandfokssvæðin eru í Þingeyjarsýslum, í Vestur-SkaftafeIls-, Rangár-
valla- og Árnessýslu. Slík svæði verður að friða.

Að framangreindum verkefnum verður m. a. unnið fyrir það fé, sem talið er
undir 1. tölulið í áætluninni.

4. Aðstoð við skynsamlega nýtingu og ræktun beitilands,
þar sem þröngt er í högum.

Skynsamleg nýting beitilands er alger forsenda gróðurverndar. Viða á land-
inu er gróður talinn ofnýUur og rýrna og eyðast af þeim sökum. Á öðrum svæð-
um sé gróður fullnýttur og á nokkrum hluta landsins vannýttur. Þar sem gróður
er ofnýUur er sérstök ástæða til að hvetja til hagabóta.

Samkvæmt heimildum 8. og 21. gr. landgræðslulaga getur Landgræðslan stutt
gróðurvernd og uppgræðslu ft löndum sveitarfélaga og einstaklinga, og eru þá
framlögin bundin skilyrðum um meðferð og notkun landsins. Þau landsvæði skulu
ganga fyrir, þar sem þröngt er í högum og hætta á gróðurrýrnun, uppblæstri eða
gróðureyðingu af völdum ofnýtingar. Samkvæmt 2. lið J. kafla er ætlað fjármagn
til þessa.

Að öðru leyti er fjallað um þessi mál í kafla "Um félagslegar aðgerðir".
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5. Landgræðsluáveitur.
Íslenskur eldfjallajarðvegur er gleypur og heldur illa vatni. Víða er vatns-

skortur aðalorsök gróðurleysis. Ljóst er, að á slíkum svæðum getur hækkun
grunnvatns og yfirborðsáveitur flýtt fyrir uppgræðslu og jafnvel algerlega stöðvað
jarðvegsfok.

Áveitur á Stjórnarsandi, í Hek luhrauni, í Selvogi og víðar lofa góðu um nyt-
semi þeirra. Gerðar hafa verið áætlanir um slíkar framkvæmdir við Sandvatn
á Biskupstungnaafrétti og við Sandkluftavatn norðan Þingvalla. Víðar yrði hægt
að beita þessari aðferð.

6. Fræsöfnun.
Skortur á harðgerðum og hæfuni plöntum til uppgræðslu hefur háð land-

græðslustarfinu mikið.
Meginhluti þess fræs, sem notað er til uppgræðslu og annarrar ræktunar hér,

er fenginn frá öðrum löndum og ekki ræktað ur fyrir íslensk skilyrði. Melgrasið er
undantekning, og er þáttur þess í landgræðslustarfinu ómetanlegur.

Brýna nauðsyn ber til að tryggja meiri öflun melfræs og hefja leit að hæfum
plöntum erlendis, sem henta við íslenskar aðstæður. Lítill vafi er á, að með
þessu móti er unnt að auka verulega tegundafjölda íslensku flórunnar. Í þessu
skyni þarf að senda menn til þeirra staða erlendis, þar sem hugsanlegt er, að not-
hæfar plöntur vaxi. í öðru lagi þarf að finna hagkvæmar aðferðir til ræktunar
og öflunar fræs af innlendum uppruna.

7. Flugvellir, tæki og geymslur.
Til þess að Landgræðsla ríkisins geti unnið á hagkvæman hátt að verkefnum

þeim, sem að framan eru talin, þarf að efla tækjakost hennar nokkuð og skapa
lendingaraðstöðu fyrir minni vélina og fjölga flugbrautum fyrir hana.

Landgræðsla ríkisins hefur nú til umráða tvær flugvélar til fræ- og áburðar-
dreifingar, en nokkuð skortir á, að viðunandi aðstaða sé á flugvöllum til geymslu
og hleðslu á áburði. Eins og sakir standa er nauðsynlegt að gera flugvöll fyrir
stærri vélina á Haukadalsheiði og jafnvel í Mývatnssveit. Allviða þarf að bæta
aðstöðu til að nýta flugvélakost hennar hvarvetna þar sem verkefni eru fyrir hendi.

8. Grðtturettirlit,
Um leið og aukinn er stuðningur til að létta á högum og vinna gegn ofbeit,

þar sem beitarálagið er talið of mikið, þykir rétt að styrkja aðstöðu Landgræðslu
ríkisins til að hafa á hendi gróðureftirlit. Í þeim tillögum, sem gerðar eru til
breytinga á landgræðslulögunum, er lögð áhersla :'1., að gróðureftirlit sé einn þáttur
í starfi Landgræðslunnar. Hér er ætlað fé til þess, að ráðinn verði maður í slíkt
starf. Að gróðureftirliti verður að vinna í nánu samstarfi við gróðurverndarnefndir.

Rétt er að geta þess hér, að um stöðvun landbrots af völdum fallvatna og um
gróðureyðingu af öðrum orsökum, svo sem af völdum grasmaðks, gæsa, álfta,
hreindýra og umferðar og átroðnings, er fjallað annars staðar í nefndarálitinu.

Landgræðslusvæði.
Landgræðsla ríkisins hefur gert áætlun um helstu svæði, þar sem brýn þörf

er nýrra girðinga og aukinnar uppgræðslu innan girðinga.

1. Ný girðingasvæði.
Hítardalur, Mýrasýslu, girðing .
Við ósa Héraðsvatna, Skagafjarðarsýslu .
Sandabrot á Reykjaheiði, Suður-Þingeyjarsýslu .
Búrfellshraun á Miðfjöllum, Mývatnssveit, Suður-Þingeyjarsýslu ..
Lúdentssvæði í Mývatnssveit, Suður-Þingeyjarsýslu .

20 km
3-

15 -
12 --
15 -
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KaUasvæði í Mývatnssveit, Suður-Þingeyjarsýslu .
Önnur smærri svæði í Suður-Þingeyjarsýslu, t. d. Bárðardal hjá
Sandvík og viðar ca. . .
Önnur smærri svæði í Norður-Þingeyjarsýslu, t. d. við Hljóða-
kletta, Krókhyrnugil, Leirhafnarfjöll, við Kópasker, á Hólsfjöll-
um og víðar .
Sandfokssvæði á Héraði, þ. e. frá Lagarfljóti að Jökulsá á Brú,
Norður-Múlasýslu .
Við Skógey i Austur-Skaftafellssýslu, og beggja vegna Horna-
fjarðarfljóts við Bjarnanessand og Holtnteiga .
Efri-Steinsmýrarmelur og allt vestur að Botnum i Meðallandi.
Vestur-Skaftafellssýslu .
Efri hluti Skaftártungu, þ. e. hluti af landi Búlands, Hvamms og
Skaftárdals. Vestur-Skaftafellssýslu .
Sandfokssvæði út frá vatnsfarvegum í Eldhrauni, Vestur-Skafta-
fellssýslu .
Hraunteigur á Rangárvöllum, Rangárvallasýslu .
Norðanvert Skarðstjall í Landsveit, Rangárvallasýslu .
Úthliðarhraun fram að Básakvísl, Arnessýslu .
Afréttur Þingvallasveitar, Grímsness og Laugardals frá Sand-
kluftavatni að Sandfelli, Arnessýslu .
Sandfokssvæði ilt frá Þjórsá í VilIingaholtshreppi, Árnessýslu .
Stækkun Hafnagirðingar á Reykjanesskaga, Gullbringusýslu .
Ófyrirséð .

25 km

10 -

15 -

5-
15 -

18 -

40 -

5-
10 -
12 -
9-

50 -
5-

10 -
13 -

Samtals 307 km

2. Eldri soæði, þar sem aukinna aðgerða er þörf.
Hafnagirðing á Reykjanesskaga. Gullbringusýslu.
Sauðlauksdalssandagirðing, Vestur-Barðastrandarsýslu.
Randagirðingar í Mývatnssveit, Suður-Þingeyjarsýslu.
Austari Brekkur i Mývatnssveit, Suður-Þingeyjarsýslu.
Mývatnsöræfi, Suður-Þingeyjarsýslu.
Sandsvæði i Hjaltastaðaþinghá, Norður-Múlasýslu.
Steínsrnýrargirðíng, Vestur-Skaftafellssýslu.
Meðallandsgirðingar , Vestur-Skaftafellssýslu.
Kambsheiði í Holtum, Rangárvallasýslu.
Landeyjasandur, Rangárvallasýslu.
Landmannaafréttur, Rangárvallasýslu.
Girðing i Úthliðarhrauni, Árnessýslu.

II. SKÓGVERND OG SKÓGRÆKT
SKÓGRÆKT RÍKISINS

Verkefni.
Aætlað er að veita fé á áætlunartímabilinu til nokkurra þeirra verkefna i

skógræktar- og skógverndar starfinu, sem brýnast er talið að auka við. Þeim er
nánar lýst í skógræktarþætti nefndarálitsins.

Með því að auka fé til þessara verkefna er stefnt að því að:
a) Stórauka vernd birkiskóga landsins til þess að fegra þá og nýta, hindra frekari

gróður- og jarðvegseyðingu og skapa æskileg útivistarsvæði.
b) Treysta undirstöðu undir hagkvæmt skógræktarstarf i framtiðinni, með rann-

sóknum, kynbótum og hagkvæmri plöntuframleiðslu.
e) Ræktun skjólbelta.
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Nánari lýsing verkefna.
1. Skóggræðslukönnun. Með skóggræðslukönnun er átt við starf, sem þegar er

hafið fyrir tilstuðlan Skógræktarfélags íslands og unnið hefur verið að i sam-
vinnu þess og Skógræktar ríkisins. Könnunin miðar að því að:
a) Mæla og meta birki og kjarrlendi landsins.
b) Mæla vöxt barrtrjáa og kanna vaxtarskilyrði þeirra sem víðast um landið.
e) Gera áætlanir um skógrækt á vegum Skógræktar ríkisins og skógræktar-

félaga.
Gera þarf nákvæm gróðurkort í mælikvarða 1:5000 af viðkomandi svæðum.
Þau eru undirstaða frekari áætlana um skógvernd og skógrækt.

2. Rannsóknir á tegundum og kvæmum eru nauðsynlegar til þess að vita, hvað
best á við að rækta á hverjum stað á landinu, við mismunandi aðstæður.

3. Tilraunastöðin á Mógilsá hefur hafið tilraunir með frærækt og fæst við kyn-
bætur á íslensku birki. Bæta þarf aðstöðu til þessa starfs.

4. Endurskipulagning plöntuframleiðslunnar.
Miðað er að þVÍað byggja eina stóra gróðrarstöð á heppílegum stað. Þar

yrði kleift að beita nýjustu tækni við sáningu og öflun fræplantna og skógar-
plantna. Með þessu yrði hægt að ná meiri hagkvæmni i þessari framleiðslu og
stórlækka framleiðslukostnað plantnanna. Núverandi gróðrarstöðvar mundu þá
sinna eldi garðplantna og fá til þess plöntur frá aðalstöðinni. Lækkun á fram-
leiðslukostnaði skógar- og garðplantna mundi stórbæta nýtingu þess fjár, sem
varið er til skógræktar, og koma almenningi í þéttbýli jafnt og strjálbýli til
góða.

5. Friðun nýrra svæða til skógverndar, skógræktar og fyrir útivisiarsvælJi.
Gert er ráð fyrir verulegu átaki til verndunar á birkiskógum og kjarrlendi.
Með því er haft í huga:

a) Að koma í veg fyrir frekari eyðingu þeirra og i mörgum tilfellum jarð-
vegseyðingu, sem henni yrði samfara.

b) Að afla nýrra landa til ræktunar nytjaskóga, þar sem það hentar.
e) Að fá heppileg og eftirsótt útivistarsvæði. .

Oft getur þetta allt farið saman. t öðrum tilfellum aðeins fyrsta og þriðja
atriðið.

Að þessu yrði ýmist unnið með því að kaupa landið eða með samningum
við eigendur þess eða forráðamenn um notkun þess og meðferð. Skógrækt má
jafnt stunda á eignar- og leigulandi.

Með samningum við forráðamenn landsins um rétta meðferð og hóflega
nýtingu gætu mörg skóglendi komið til nota sem beitiskógar fyrir viðkomandi
jarðir og sem útivistarsvæði almennings. Útivistarsvæði geta verið i eigu rikis-
ins (þjóðgarðar), sveitarfélaga (fólkvangar), annarra félaga eða einstaklinga.

6. Skjólbelti.
Fjárveiting til skjólbeltaræktunar er ætluð sem framlag til þess að gera

tilraunir með skjólbelti, þar sem reynsla er fyrir góðum vexti trjáa og garð-
rækt eða önnur verðmæt ræktun er stunduð. Samningar um þetta yrðu gerðir
við viðkomandi búnaðarsamband eða búnaðarfélag.
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III. RANNSÓKNIR
RANNSÓKNASTOFNUNLANDBúNAÐARINSO. FL.

Þörf er aukinna rannsókna á gróðurfari og beitarþoli landsins, landskemmd-
um, landgræðslu og gróðurnýtingu, svo og vistfræðilegra rannsókna á ýmsum
þáttum, er snerta áhrif ræktunar og annarrar gróðurverndar á umhverfið. Þá er
nauðsynlegt að kanna nánar skaðsemi dýra, gæsa og hreindýra, fyrir beitilönd
og ræktun.

Ætlað er fé til eftirtalinna viðfangsefna:
1. Gerð gróður- og jarðakorta.
2. Tilraunir með verndun og hagnýtingu beitilanda.
3. Söfnun og prófun innlends og erlends fræs.
4. Vístfræðilegar athuganir.

Gróður- og jarðakort.
Gerð gróðurkorta af hálendi landsins er vel á veg komin. Þar með er fengin

mikil þekking á ástandi gróðurs og beitarþoli afrétta á viðkomandi svæðum.
Fyrirhugað er að gera gróður- og jarðakort, er nái yfir allar byggðir. Þau

yrðu í stærri mælikvarða en gróðurkort af hálendi, 1:20000, og gæfu til kynna
stærð hverrar jarðar, landamerki, ræktunarhæfni landsins, og stærð og gæði heiti-
lands. Þegar hafa verið gerð í tilraunaskyni kort af einu héraði, Borgarfjarðar-
sýslu.

Fyrir tveimur árum var hafin samvinna á milli Rannsóknastofnunar land-
búnaðarins, Landmælinga íslands, Landnáms ríkisins og Yfirfasteignamatsins um
undirbúning að gerð slíkra korta, og er ætlað, að hver stofnun annist ákveðinn
þátt framkvæmdanna.

Til þessa hafa Landmælingar ríkisins fengið tæki, sem gera það kleift að beita
nýrri tækni við gerð nákvæmra korta í stórum mælikvarða eftir loftmyndum.
Landnýtingarnefnd stuðlaði að því, að Landmælingar fengju þessi tæki. Fjármagni,
sem hér yrði varið til þessa, er ætlað að flýta þessu.

Tilraunir með verndun og hagnýtingu beitilanda.
Gerð hefur verið, með aðstoð sérfræðinga frá FAO, víðtæk áætlun um rann-

sóknir á verndun og hagnýtingu beitilanda. Til þessara tilrauna fæst að öllum
likindum tækniaðstoð frá Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNDP). Stuðningur
þessi verður í formi tækja, efnis og sérfræðilegrar aðstoðar. Mótframlag íslands er
allur innlendur kostnaður bundinn við rannsóknir, og er meginhluti þeirrar fjár-
hæðar, sem er undir 2. lið III. kafla, ætlaður til að standa straum af þeim kostnaði.

Söfnun og prófun innlends og erlends fræs til land'græðslu.
Áætlunin gerir ráð fyrir því, að Landgræðsla ríkisíns og Rannsóknastofnun

landbúnaðarins vinni saman að leit að heppilegum landgræðsluplöntum, prófun á
þeim og síðan öflun fræs af þeim plöntum, sem nýtilegar reynast. Þá yrði einnig
unnið að rannsóknum á heppilegri tækni við öflun melfræs og fræs af öðrum inn-
lendum landgræðsluplöntum.

Vistfræðirannsóknir .
Undir þennan lið falla m. a. ýmiss konar rannsóknaverkefni, er snerta verndun

og hagnýtingu gróðurlanda, svo sem rannsóknir á vistfræðilegum áhrifum áburðar-
gjafar og framræslu o. fl.

Rannsóknir á tjóni, m. a. af völdum álfta, gæsa og hreindýra, falla einnig undir
þennan lið.
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Hluta af þessu fé má verja til að veita styrki til einstaklinga, sem kynnu að
vilja taka að sér ákveðin afmörkuð rannsóknaverkefni.

Að öðru leyti yrðu rannsóknir þessar framkvæmdar í samvinnu þeirra rann-
sóknaaðila. er málin snerta.

IV. ÖNNUR VERKEFNI Á SVIÐI LANDGRÆÐSLU
OG LANDNÝTINGAR

Í fjórða kafla áætlunariurrar eru talin verkefni, sem miða að því að bæta
meðferð landsins og auðvelda fólki að njóta þess og auka þekkingu þess á landinu
og því, hvernig eigi að umgangast það og hvað beri að varast i þvi efni.

Afréttarvegir.
Afréttarvegir eru nauðsynlegir til að auðvelda hagkvæma og jafna dreifingu

afréttarpeningsins um hagana og jafna þar með beitarálagið. Sömu vegir þjóna
einnig ferðafólki, sem í æ ríkara mæli leitar upp á fjöll og öræfi. Ruddir vegir
og merktar slóðir ættu að draga úr akstri vítt og breitt um landið. Slíkur akstur
veldur nú tíðum spjöllum á viðkvæmum gróðri.

Beitarráðunautur.
Lagt er til, að Búnaðarfélagi Íslands verði veitt fé til að hafa ráðunaut, sem

legði á ráðin, með forráðamönnum fjallskilamála og gróðurverndarnefndum, um
skynsamlega meðferð og nýtingu beitilanda. Hann ynni og með héraðsráðunautum,
og einstökum bændum gæfi hann ráð um meðferð heimalanda.

Landvernd.
Samtök áhugamanna um landgræðslu og náttúruvernd hafa með starfsemi

sinni sannað gildi sitt. Þau hafa staðið fyrir virkri þátttöku áhugafólks i land-
græðslustarfinu og aukið áhuga almennings á landgræðslu og náttúruvernd. Fræðslu-
starfsemi, m. a. með útgáfu rita, áminningarspjalda og fundarhöldum. og um-
ræður um vandamálin, eins og þau blasa við hverju sinni, er nauðsynleg. Heil-
brigt og eðlilegt er, að þessi störf séu í höndum áhugafélaga.
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