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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um matvælaframleiðslu- og 

menntunarklasa á Árborgarsvæðinu

Þann 19. maí barst Landgræðslunni rafpóstur frá atvinnuveganefnd Alþingis. Meðfylgjandi 

var tillaga til þingsályktunar um matvælaframleiðslu- og menntunarklasa á Árborgarsvæðinu, 

672. mál. Óskað var umsagnar Landgræðslunnar og til þess veittur frestur til 26. maí.

Landgræðslan starfar á grundvelli laga nr. 155/2018 en markmið þeirra laga er skv. 1. gr. að 

vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi 

og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Ennfremur ber að vinna að því að nýting taki mið af ástandi 

lands, stöðva eyðingu og komast hjá spjöllum á gróðri og jarðvegi, auka kolefnisbindingu, 

byggja upp, endurheimta og auka viðnámsþrótt og þanþol vistkerfa gagnvart áföllum og 

náttúruvá o.fl.

Landgræðslan hefur kynnt sér tillöguna og byggir umsögn stofnunarinnar á ofangreindum 

lögum, einkum ákvæðum er lýta að því að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir 

þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands.

Í fyrirliggjandi þingsályktunartillögu er lagt til að setja á fót starfshóp sem vinni tillögur um 

hvernig best verði komið á fót klasa um innlenda matvælaframleiðslu og menntun henni 

tengdri í Árborg. Tillagan stuðlar að því að stjórnvöld nái betur markmiðum sínum sem sett 

voru fram í Matvælastefnu 2020-2030.

Landgræðslan tekur undir með flutningsmönnum tillögunnar að þörf er á að efla menntun og 

rannsóknir í tengslum við matvælaframleiðslu. Á Suðurlandi eru fjölmörg tækifæri til að stunda 

rannsóknir á kornrækt og annarri akuryrkju til matvælaframleiðslu. Reynsla Landgræðslunnar 

síðustu áratugi hefur sýnt að hægt er að breyta rofnu landi í akuryrkjuland með uppgræðslu 

og stunda á því ýmiskonar ræktun t.d. kornrækt til fóðurs. Í Gunnarsholti, höfuðstöðvum 

Landgræðslunnar, liggur því mikil reynsla og þekking hvað þetta varðar.
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Að auki mætti nefna að um þessar mundir standa yfir umfangsmiklar rannsóknir á nýtingu 

lífrænna efna til uppgræðslu þar sem kannaðir eru möguleikar á því að bæta næringarefnum 

í lífrænan úrgang til að gera hann verðmætari sem áburð. Niðurstöður þessara rannsókna 

ættu m.a. að gera uppgræðslu með lífrænum efnum markvissari og hagkvæmari en á sama 

tíma gætu orðið gott innlegg í rannsóknir á hvernig skilvirkast sé að umbreyta rofnu landi í 

akuryrkjuland.

Landgræðslan gerir ekki frekari athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um 

matvælaframleiðslu- og menntunarklasa á Árborgarsvæðinu, 672. mál, en er reiðubúin til að 

veita frekari upplýsingar og ráðgjöf um þá þætti er að verksviði hennar snúa, um jarðvegs- 

og gróðurvernd, uppgræðslu, vernd og endurheimt votlendis, varnir gegn landbroti og 

sjálfbæra nýtingu lands, sé þess óskað.
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