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Bændur græða landið
Samstarf landeigenda og Landgræðslunnar um uppgræðslu heimalanda

Verkefiiið „bændur græða landið“ (BGL) hófst fyrir 17 árum. Það er samstarfsverkefhi 
Landgræðslu ríkisins við bændur og landeigendur um landgræðslu á heimalöndum þeirra. 
Þátttakendur eru um 650. Þátttaka er háð skilyrðum sem Landgræðsla ríkisins setur, svo sem um 
ástand og nýtingu uppgræðslusvæða. Starfsmenn L.r. annast faglega ráðgjöf og eftirlit með 
árangri.

Uppgræðsluverkefnin eru fjölþætt en miða flest að því að endurheimta sködduð vistkerfi og gera 
þau starfhæf á ný, meðal annars með líffræðilegan fjölbreytileika, kolefiiisbindingu og 
vatnsmiðlun í huga.

Þáttur Landgræðslunnar felst þannig fyrst og fremst í faglegri ráðgjöf en byggir þó einnig á 
beinum hvata í formi peningastyrks vegna áburðarkaupa sem nemur um 85% verði. Landeigandi 
leggur til þau 15% sem á vantar auk allrar vinnu og flutnings vegna verkefnisins. Að auki leggur 
Landgræðslan til grasfræ þar sem þess er talin þörf. Flestir þátttakenda leggja síðan enn meira að 
mörkum i formi húsdýraáburðar, heyafganga o.s.frv.

011 fagsvið Landgræðslunnar hafa aðkomu að verkefiiinu. Starfsmenn landvemdarsviðs sem hafa 
sérhæft sig á þessu sviði sjá um öll almenn samskipti við þátttakendur. Landupplýsingasvið 
annast loftmyndavinnslu og leiðbeinir við skráningar m.a. vegna kolefhisbindingar, 
almannatengslasvið kemur m.a. að útgáfu fréttabréfs verkefiiisins, rannsóknasvið er með 
rannsóknaverkefhi á sinni könnu er snúa beint að áherslum BGL og rekstarsviðið sér m.a. um allt 
utanumhald vegna greiðslna á áburðarstyrkjum til þátttakenda.

BGL verkefnið er eitt af mikilvægustu verkefnum Landgræðslu ríkisins. Það byggir að öllu leyti 
á jákvæðu samstarfi við grasrótina. í gegnum verkefnið hefur skapast traust milli starfmanna 
Landgræðslunnar og landeigenda og öll samskipti vegna annarra verkefha, svo sem 
gæðastýringar í sauðfjárrækt þannig orðið liprari. Fordómar byggjast á fáfræði og með því að 
hafa svona öflugt tengslanet hefur Landgræðslunni tekist að eyða fordómum og byggja upp 
jákvæða mynd af starfi stofhunarinnar meðal þeirra sem nýta sér þjónustu hennar en einnig þeirra 
landeigenda sem stofhunin þarf að hafa afskipti af vegna annarra lögbundinna hlutverka hennar, 
s.s. almennrar gróðurvemdar t.d. vegna hrossabeitar og afréttanota.

Þjónusta og ráðgjof Landgræðslunnar við þátttakendur BGL verkefnisins varðar oll 
starfssvið stofnunarinnar og er órjúfanlega samþætt starfi hennar að gróðurvernd, stöðvun 
jarðvegsrofs og endurheimt skaddaðra vistkerfa.
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