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Blessað veri grasið
Örlagasaga gróðurs á Íslandi með ljóðrænu ívafi
Andrés Arnalds
Landgræðslu ríkisins
Vigdís Finnbogadóttir hefur alla tíð látið sig gróðurríki Íslands miklu varða. – Hennar
liðsstyrkur hefur verið mjög þýðingarmikill, því ástand vistkerfa landsins skipta okkur
miklu meira máli en flestir gera sér grein fyrir.
Við erum fljót að gleyma – það liggur í mannsins eðli. - Allt frá 1995 hefur árferðið verið
óvenju hagstætt gróðri og landgræðslustarfinu – okkar basl hefur skilað miklu meiri
árangri en ella – en í slíku góðæri hættir hinum grafalvarlega vanda jarðvegseyðingar á
Íslandi til að hverfa í skuggann í amstri hversdagisns.
Síðastliðið ár – með mörgum slæmum uppblástursköflum – veitir okkur hins vegar harða
áminningu um það hve eyðingaröflin geta verið virk þegar þau fara á flug – og hve
áríðandi verkefni það er að byggja aftur upp vistkerfi sem veita okkar viðkvæma jarðvegi
skjól við jörð – þannig að hann þoli áföll af völdum veðurs og gjóskugosa.
Með þetta í huga munu munu leikararnir okkar góðu - Kristbjörg Kjeld og Gunnar
Eyjólfsson - flytja ykkur hér á eftir ágrip af örlagasögu landkosta á Íslandi - frá landnámi
til vorra daga – samofna við sýn nokkurra skálda og annarra merkismanna þjóðarinnar til
þessa viðfangsefnis. Og – gef ég þeim þá orðið – en hverf í hlutverk hvíslarans:

Í sígildri hugvekju - sem birtist 1896 - en á ekki síður við á okkar dögum – um meðferð
Íslendinga á landi sínu – rifjar Sæmundur Eyjólfsson – sem var einn merkasti frumherji
okkar á sviði landgræðslu og skógverndar - upp þá sögn að þeir Hrafna-Flóki og Þórólfur
smjör hafi komið í land við Stigahlíð er þeir voru að kanna land á Vestfjörðum. Þeir
gengu upp í hlíðina og sáu þar engan stein; - allt var gróið grasi og skógi. Flóki stakk
spjóti sínu niður á ýmsum stöðum og varð alls staðar var við grjót undir.
- “Fagurt land og feitt” - sagði Þórólfur.
- “Magurt land og beinabert” - sagði Flóki, “og mun brátt upp koma það sem
undir er.”
Þessi spádómur Flóka varð að áhrínisorðum – því víða um land blasir nú við grjót og
gróðurlausir melar þar sem allt var áður gróðri vafið -- og umfang þeirrar gróðureyðingar
sem hér hefur orðið á sér fáar hliðstæður á norðurhveli jarðar.
-

“Í þann tíð var Ísland viði vaxið á milli fjalls og fjöru”,

segir í Íslendingabók.
Ýmsir hafa orðið til að véfengja þessi orð Ara fróða eftir að velmegun óx hér á landi og
veraldlegar annir - þótt slíkrar vantrúar hafi ekki gætt meðan almennur lestur fornsagna
og annarra ritaðra heimilda veittu Íslendingum meira innsæi i fortíð sína – eða með
orðum hins prestlærða búfræðings - Sæmundar Eyjólfssonar – sem fyrr er getið:
“... Á 17. og 18. öld efaðist enginn í því, að landið hefði eyðilagst mjög frá því í
fornöld, en nú eru fáir, sem flytja þá kenningu, og þeir sem hafa gert það, hafa fengið
mikil og almenn mótmæli og eigi laust við, að þeir hafi orðið óvinsælir.”
Flestir baráttumenn fyrir aukinni gróðurvernd mættu svipuðum andbyr, allt fram á síðustu
áratugi.
Sæmundur lést 1896, aðeins 36 ára að aldri –
...
Allt þú vildir aftur græða,
allt þér velferð lands þíns var;
sárt þig tók, er sástu blæða
sár þíns lands, - þú vildir glæða
ljósin fögru fornaldar.
Voru eftirmæli Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds um þennan fjölhæfa
hugsjónamann. Í ritinu Græðum Ísland – sem gefið var út í tilefni af 80 ára afmæli
Landgræðslunnar 1987 - rekur Andrés Arnalds gróðursögu Íslands og margvíslegar
heimildir sem unnt er að styðjast við til að endurskapa gróðurkort Ara fróða.
Víst er um það að landið var gjöfult þegar fyrstu landnámsmennirnir komu til Íslands gróðurhulan þakti etv tvo þriðju hluta landsins og hinir fornu birkiskógar þöktu að
lágmarki fjórðung af flatarmáli Íslands, hugsanlega talsvert meira. Hin frjósömu vistkerfi
landsins voru einn af hornsteinum hinnar miklu velmegunar sem hér virðist hafa ríkt á
fyrstu öldum Íslandsbyggðar.
Gróðurauðlegðin var samofin spuna örlaganna í einu helsta djásni heimsbókmentanna –
Njálu – en um þá örlagasögu yrkir Jónas Hallgrímsson í kvæði sínu Gunnarshólma:
Kolskeggur starir út á Eyjasund,
en Gunnar horfir hlíðarbrekku móti;
hræðist þá ekki frægðar hetjan góða
óvinafjöld, þó hörðum dauða hóti
“Sá eg ei fyrr svo fagran jarðar gróða,
fénaður dreifir sér um græna haga,
við bleikan akur rósin blikar rjóða.
Hér vil ég una æfi minnar daga
alla, sem guð mér sendir. Farðu vel.
bróðir og vinur! – Svo er Gunnars saga.

En hinn fagri jarðar-gróði fornaldar fór fljótt að ganga úr sér. Búsetan olli miklu álagi á
vistkerfi landsins og raskaði því jafnvægi sem ríkt hafði milli óblíðra vaxtarskilyrða,
náttúruhamfara, viðkvæms gróðurfars og veikrar jarðvegsgerðar sem stafar af
eldfjallauppruna landsins.
Skógar voru brenndir til að fá land til ræktunar – og búfjárbeitin kom í veg fyrir
endurnýjun þeirra. Mikinn við hefur einnig þurft í langeldana sem brunnu dátt í skálum
fornmannanna, - er virðast hafa verið miklir og rúmgóðir. Í brúðkaupi Halls, - sonar
Gissurar jarls, - var þannig setið í sex röðum við eldana og drukkinn mjöður og mungát.
Mikill skógur hefur einnig eyðst við gerð viðarkola í aldanna rás - því skógarhögg og
kolabrennsla var samofin vinnuháttum þjóðarinnar. Um það vitna t.d. þessar spurningar
og tilsvör sem eru úr ævagömlum íslenskum drengjaleik:
Eru kóngsmenn komnir á skóg?
Víst er svo.
Hvað eru þeir að gera þar?
Höggva við og brenna kol.
Örnefni víða á landinu benda til horfinna skóga – sumsstaðar þar sem fæstum dettur nú í
hug að hafi verið skógur. Sjálft skógarorðið – holt – hefur skift um merkingu og táknar
nú víðast berangurslega hæð – þannig er máltækið:
“oft er í holti heyrandi nær”
arfur frá þeim tíma sem þessar hæðir voru skógi vaxnar.
Orðið mörk var áður notað yfir skógi vaxið land – nú er það m.a. notað sem hluti af heiti
til að lýsa náttúrufyrirbæri sem allir jarðarbúar vilja eiga sem minnst af - - eyðimörk –
sem er á ensku “desert”.
Á íslensku táknar orðið eyðimörk horfið skóglendi sem hefur breyst i auðn og orðið
óbyggilegt - hvaða þjóð á eins lýsandi heiti yfir þetta hástig í hnignun landkosta?–
Um skógareyðinguna og afleiðingu hennar yrkir Guðfinna Jónsdóttir frá Hömrum svo í
kvæði sínu
Dynskógur
Mig kallar söngvum laufviða landið nakið.
En þungt er bjarkarstofnunum strengjatakið,
og blæöspin titrar sem hjarta harmstöfum vakið.
Í ómsins hilling lifna nú svartir sandar,
er fallinna skóga þytur þögninni bandar.
― Svo gróðursins draumi auðnin í brjóst vor andar.

Öll hrjóstrin verða að ljóði, er leysir snjóa.
Þá lyftir höfði grein, sem aldrei fékk að gróa,
og blæöspin hreyfist, hjarta norrænna skóga.
Í söngvunum grær hvert laufblað, er lifði endur.
Í dulrænu skrjáfi sandsins um sorfnar lendur
mig kallar Dynskógur horfinn, höggvinn, brenndur.
Þegar skjólið hvarf - sem skógarnir höfðu veitt hinum viðkvæma jarðvegi – þá náðu
eyðingaröfl vinds og vatns yfirhöndinni – jarðvegurinn fór að fjúka burt í þurrum
stormviðrum – eða skolast í burt með vatni.
Eyðingaröflin fengu auk þess enn meira forskot við það að þegar skógur eða kjarr var
ekki lengur til staðar til að binda gjósku eftir hin tíðu eldgos – fór eldfjallaaskan á flug
með vindum eftir landinu - svarf gróður og drap það sem fyrir varð - eins og strokið væri
eftir landinu með grófum sandpappír – og jarðvegurinn sem losnaði bættist í sístækkandi
uppblástursgeira.
Jarðvegseyðingin virðist hafa verið að síga á, hægt og bítandi, og jafnvel frá 16. öld má
heyra raddir sem spá landinu gjöreyðingu. Þessi ótti, sem reyndar blandast afleiðingum
hnignandi efnahags, kemur meðal annars fram í orðum Þórðar Magnússonar á Strjúgi úr
kvæðinu “Stúfur”:
Reyndar verður stutt stund
að standa náir Ísland.
Það er erfitt fyrir núlifandi Íslendinga að gera sér í hugarlund þá ógurlegu eyðingu
jarðvegs og gróðurs sem átt hefur sér stað víða á landinu í aldanna rás. Þessi hnignun
landkosta – í samspili við fleiri orsakavalda - er ein af meginástæðum þess hve
landflóttinn varð mikill þegar það varð mögulegt fyrir fólk að taka sig upp og flytja til
Vesturheims.
Fjölmörg býli lögðust í eyði vegna landhnignunar og heilu héruðunum var ógnað vegna
sandfoks á ofanverðri 19. öld. og munu mikil gjóskugos hafa riðið þar baggamuninn.
Þannig var til dæmis landið inn af Bárðardal, á Sprengisandsleið, þar sem nú er auðnin
ein, fyrrum vel gróið. Um 1830 mátti enn sjá sprek af deyjandi birkiskógum allt inn að
Kiðagili. Á þessum slóðum – í Mjóadal – var Stephan G. Stephanson skáld í
vinnumennsku áður en hann flutti með fjölskyldu sinni vestur um haf og var dalurinn þá
að blása upp. Landið varð óbyggilegt – sem víðar á þeim slóðum þaðan sem fólksflóttinn
til Vesturheims varð hvað mestur – og munu eldgos í Vatnajökli 1873 og Öskju 1875
hafa riðið þar baggamuninn.

Meðal ljóðperlna Stephans G. er kvæðið

LYNG FRÁ AUÐUM ÆSKUSTÖÐVUM
Þar sem honum verður hugsað til heimahaganna.
― Á fornstöðvum okkar er sviplegt, að sögn,
tóm sandgröf er þar frammi í dölum.
Þar ráða nú öræfum auðn og hún þögn,
en útrýmt er heiðló og smölum.
Og langt er nú síðan í sandorpið kot
á sumardag fyrsta skall erindisþrot.
En eigir þú, sendari, leið um það land
og lifandi á grafarbarm sínum
þar verjist enn lyngtægjur lífshættu-sand,
þeim ljóðstöfum skilaði mínum.
Þó deyjandi gróður þeir gæði ei með lið,
á grjótið samt bergmál, sem hrekkur þó við:
Gífurlegur uppblástur herjaði víða um land á síðustu áratugum 19. aldar og alveg fram á
síðustu áratugi. Einkum urðu hörðu árin 1830-1836 og árin upp úr 1880 afdrifarík, sem
undirstrikar að eyðing jarðvegs er ekki endilega samfelld heldur veður hún áfram í
stökkum í kjölfar áfalla.
Mest var eyðingin á Suðurlandi í stórviðrum sem geysuðu vorið 1882. Illviðrin hófust á
annan dag páska, sem bar upp á 10 apríl, en út yfir tók dagana 24. – 26. apríl þegar
geysaði ógurlegt fárviðri að norðan. Bylurinn hélst til 9. maí – og sandfokið olli óhemju
skaða bæði á gróðri og fénaði.
Í bók sinni - Sögukaflar af sjálfum mér – lýsir Matthías Jochumsson, sem þá var prestur í
Odda, vegsummerkjunum;
“... hrannir af dauðum hrossum og sauðfé lágu með öllum götum og görðum, bæði
á efri Rangárvöllum og um alla Landsveit, og um 40 jarðir lágu gereyddar af
sandi eða óbyggilegar, þótt fjöldi þeirra byggðist smám saman aftur að hálfu eða
miklu leyti.”
Í grennd við Gunnarsholt, - þar sem hinar glæsilegu höfuðstöðvar Landgræðslunnar eru
nú – stóð bærinn Kornbrekkur. Þar bjó merkisbóndinn Guðmundur Jónsson rausnarbúi,
en andaðist rétt áður en jörð eyddist af uppblæstri.
Í kvæði sínu “Kornbrekkur”, sem er erfiljóð um Guðmund, - lýsir Matthías því
átakanlega hvernig Helja fór ránshendi um þetta hérað – sem var fyrrum hluti af hinum
frjósömu sagnaslóðum Njálu..

“Komstu að Kornbrekkum?”
Kom ég þar fyrrum:
sól var yfir sveit,
sumar í garði,
hlógu við hagar,
og í hundraðs flokkum
skipuðu sauðir
sólbjarta grund.
“Komstu að Kornbrekkum?”
Kom ég þar aftur,
sá þar sandmel
og svartar rústir;
úti bauð gestum
auðn og kuldi,
en súgur um sorg
söng við inni.
“Komstu þá að garði?”
Kom ég og starði;
allt var auðn
og enginn heima.
Sá ég austur á Sand,
sorgarskari
dapur var á ferð
með dökkri kistu.

“Komstu að Kornbrekkum?
Komstu þar í vetur?
Sástu þar lauk þann
sem lifir eftir?”
Sá er sífrjór
sumar og vetur, það er góðs manns orð,
sem grær, þó frjósi. –
Næstu fimm mánuði rak hvert stórviðrið annað og eyðingin hélt áfram.
Í formála Silju Aðalsteinsdóttur að bókinni Ljóðöld - sem gefin var út í tilefni af
aldarafmæli Guðmundar Böðvarssonar skálds – kemur fram hve vön við erum því úr
náttúrukveðskap allra alda að þar sé áhersla lögð á klassíska fegurð – mýkt hinnar gjöfulu
og grónu náttúru í eldri kveðskap - og tign hinnar villtu náttúru í rómantískum kveðskap.
Dæmi um hvort tveggja eru kvæði Jónasar Hallgrímssonar, sem hvert mannsbarn kann;

“Fífilbrekka gróin grund,
grösug hlíð með berjalautum,”
þar sem hann vegsamar sveitasæluna, og Fjallið Skjaldbreiður um voldug náttúruöflin
sem skópu landið og mótuðu fegurð þess,
“gat ei nema guð og eldur,
gert svo dýrðlegt furðuverk.”
Guðmundur fer aðrar leiðir. – Hann yrkir mun meira um ótamda náttúru og eyðingu - og
með kveðskap sínum skipar Guðmundur sér í hóp frumherjanna sem reyna að vekja
athygli á hinu bágborna ástandi landsins. Hann er gagnkunnugur heiðum og hálendi upp
af Borgarfirði, og svo notuð séu orð Silju – “hann heyrir, sér og finnur lykt af þessum
stöðum og í taugunum finnur hann örlagasögu þeirra hríslast upp úr jarðveginum” – líkt
og kemur fram í hinu magnþrungna kvæði hans;
UPPBLÁSTUR
Vatn hefur runnið, vindur hefur þotið
á víkingsför og moldarlandið brotið,
snarrótin hefur fokið burt og flotið
í flaumi vor og haust og eyðing hlotið.
Fjalldraparunni rætur sínar missti
― raunin varð söm hjá beitilyngi og kvisti.
Vatn hefur runnið. ― Vindur svarf í bræði,
vegins manns beinum gafst því ekkert næði:
brenndi þau sól á beru og auðu svæði,
barði þau vetrarhagi í grimmdaræði,
braut þau við grjót til mergjar höndum hörðum
hamfara stormur ofan úr fjallaskörðum.
.......
Morðingi! Það er vitnið, sem þar situr,
sviphreint og einbeitt, framburðurinn bitur.
Engan þér meir né lengur fögnuð flytur
frýjandi verksins: gamalt pyngjuslitur.
Hvíslar þér bölvun auðnin hljóðum orðum
örfoka og grá, þar laundys ein var forðum.
Örfoka land! og yfir grjót og granda
gnöltrandi vindur fer á leið til stranda,

Það eru fáir sem í raun geta gert sér fulla grein fyrir því hvílíkt þrekvirki hefur verið
unnið við stöðvun sandfoks og annarrar eyðingar jarðvegs og gróðurs frá því skipulagt
landgræðslustarf hófst með setningu laga um “Skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands”
árið 1907 – fyrir tæpum 100 árum. Framan af var unnið af miklum vanefnum – en
þáttaskil urðu með “þjóðargjöfinni” sem Aþingi staðfesti á Þingvöllum 17. júní 1974 til
varnar landinu í tilefni af ellefu alda búsetu á Íslandi. Sú gjöf var brýn og þörfin mikil
eins og fram kemur í ávarpi Halldórs Laxness þar:
“Nú hefur Alþingi samþykkt áætlun um landgræðslu og gróðurvernd á Íslandi til
að hefta náttúruspjöll, að minnsta kosti þau sem hér hafa orðið af mannavöldum
meir en í nokkru landi Evrópu á þeim tíma sem landið hefur verið byggt. Ég fæ
ekki lokið þessum orðum betur en að láta í ljós þökk mína sem Íslendingur fyrir
þetta framtak Alþingis í von um að takast megi að klæða auðnir landsins aftur í
grænan búning lífsins. Og þessu næst hylli ég lífgróður skáldskaparins sem veitir
kynslóðum eilíft líf.”
Sigrum landgræðslustarfins hefur fjölgað mikið síðan – landlæsi þjóðarinnar hefur aukist
– það er skilningur hennar á ástandi landsins og þörfum, - og fjölmargir taka nú þátt í
stöðvun jarðvegseyðingar og endurreisn landkosta.
Nú er unnið eftir Landgræðsluáætlun 2003-2014 sem samþykkt var sem þingsályktun á
Alþingi 2002 - en hún mun færa okkur enn fleiri og stærri sigra á næstu árum.
En – með orðum velunnara okkar Vigdísar Finnbogadóttur – þáverandi forseta Íslands,
þar sem hún fylgir Afmælisriti Landgræðslunnar 1907-1987 úr hlaði:
“ samt er stríðinu um landið og – þótt skömm sé frá að segja - gegn landinu, ekki
lokið. Landgræðslumenn okkar hafa unnið merkilega sigra á liðnum áratugum.
Þeir hafa “blíðkað reiði sandsins” eins og skáldið segir. - En ósigrarnir hafa líka
verið margir og herfilegir, á stórum svæðum höfum við horft á hinn græna möttul
þynnast og rakna og slitna og víkja fyrir auðninni grárri og brúnni. Og þótt við
höfum fyrir löngu lært að að skilja fegurð og búsæld, lært að meta fegurð nakinna
fjalla og úfins hrauns – þá er eitthvað í okkur sem andmælir því að kalla þær
auðnir fagrar sem mannfólkið skapar sjálft með umstangi sínu. Það er eitthvað
ónotalegt við það landslag, - eitthvað sem er blátt áfram siðferðilega rangt.”
Með hugvekju sinni valdi Vigdís hluta úr ljóði Snorra Hjartarsonar –
Vor
Blessað veri grasið
sem grær kringum húsin
bóndans og les mér
ljóð hans,
hins þögula manns.
….

Blessað veri grasið
sem blíðkar reiði sandsins
grasið
sem græðir jarðar mein.
Blessað verið grasið,
blessað vor landsins.
Með óbilandi áhuga sínum og hvatningu hefur Vigdís Finnbogadóttir óumdeilanlega
skipað sér í flokk helstu frumherja í vörn og endurreisn vistkerfa landsins. Mestu skiptir
að það sé einhugur um þetta verkefni og að þjóðin taki öll á – og að því hefur hún svo
sannarlega stuðlað. Við skulum því ljúka þessari hugleiðingu með orðum Vigdísar úr
ritinu Græðum Ísland:
“Mörg okkar hafa ræktað fagra garða hið næsta sér og uppskera gleði og stolt yfir
svo farsælum afskiptum af hinum sýnilega heimi. Við þurfum að halda áfram,
leita út fyrir blettinn kringum húsið, skapa það hugarfar að þjóðin líti á allt landið
sem sinn garð. Með þeirri auðmýkt þó, að náttúruna þarf ekki að betrumbæta,
heldur er henni nóg að fá vinsamlega liðsemd.”
Það er einmitt það sem við erum að gera með landgræðslustarfi okkar, sem miðast við
það fyrst og fremst að aðstoða náttúruna við að lækna sárin sem myndast hafa í aldanna
rás, - þar sem orð Halldórs Kiljans Laxness – úr ljóðinu Vorvísa - eru höfð í heiðri:
...
ó, lands míns gróður,
leyf mér að elska þig
og vera góður
Græðum Ísland

