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Landbúnaður á Álftavatni
- að lifa með og á landinu

Meðalstórt sauðfjárbú
-510 vetrarfóðraðar kindur



Fjölskyldan á Álftavatni

• Gísli Örn sauðfjárbóndi

• Ragnhildur umhverfisfræðingur

• Björk, Jökull og Margrét

• Hundarnir Keli, Blíða og Daðla, kötturinn
Snudda og hænur



Hér á landi eru einungis fáar tegundir
fiska í fersku vatni: Atlantshafslaxinn, 
urriði, bleikja, hornsíli og áll

Fuglatalningar frá NÍ, en það hlýtur
líka að vera dýrmætt að fá þekkingu
frá þeim sem horfa á lífríki
svæðisins á hverjum degi



LOGN er brú á milli bænda og fagstofnana á 
sviði umhverfismála og náttúrufræða.

• Tilraunaverkefni þar sem bændur eru hvattir til að 
huga að náttúruvernd við búskap.

• Umhverfis-og auðlindaráðuneytið og Bændasamtök 
Íslands. Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins falin 
verkefnastjórn

• Bændur fá aðstoð við að gera áætlun sem felur í sér 
samþættingu landbúnaðar og náttúruverndar.

• Verkefnin byggja á sérstöðu og einkennum 
svæðisins og þeim búrekstri sem þar er stundaður. 

• LOGN er grasrótarverkefni – hugmynda er leitað hjá 
bændum

• Aðferðarfræðin er sótt í erlend verkefni

• Á Snæfellsnesi funduðu formenn búnaðarfélaganna á 
svæðinu, það verður áhugavert að halda áfram með 
jafningjafræðslu eftir heimsfaraldur
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Logn: Hvernig mælum við árangur
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Endurheimt votlendis – t.d. 
fylgjast með breytingum á 

náttúrufari/tegundum -
vöktun á breytingum á 

fuglalífi, vatnshæð - nota 
myndatökur. 

Margir mælikvarðar 
mögulegir fyrir endurheimt 

vistkerfa, t.d. vöxtur og 
þéttleiki á birki eða 

undirgróðri.

Fuglar eru góðir 
mælikvarðar – gefa t.d. 

vísbendingu um að 
gróðurfar sé í ákveðnu 

ástandi.

Fiskar - passa að veiðin sé 
skráð. Rafveiða til þess að fá 

nákvæmari niðurstöðu.

Vargur í auknu mæli gefur 
vísbendingu um að eitthvað 

sé á svæðinu eða í 
nágrenninu.

Mælikvarðar 
Landgræðslunnar – Nota við 
beitarstýringu ( Grólind og 

leiðbeiningar um hrossa- og 
sauðfjárhaga)

Nýting búfjáráburðar 
Breytingar á gróðri eða 

fuglalífi 

Vöktun á gróðri og skógi -
fylgjast með breytileika 

getur verið tengt ýmsu –
nota myndatökur.

Örnefni og sögur –
mælikvarði á að  fólk þekki 
landið og þyki vænt um það



Munnar til að segja sögur







Sögufylgja.is, sími: 8482339

Mörg
tækifæri
Miklar

breytingar



Hvers vegna LOGN?

• Bætt lífsskilyrði fyrir almenning, t.d. með 
hreinna vatni, betra lofti, auknum 

líffræðilegum fjölbreytileika  o.fl.

• Fjölbreyttari störf til sveita

• Auknar líkur á nýliðun / ættliðaskiptum

• Marka sérstöðu í markaðsmálum

• Nýsköpun og framþróun

• Kallar vonandi fram jákvæða ímynd á 
landbúnaði og landbúnaðarafurðum 

• Menningarlandslag 
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Áfram veginn
Tölum og 

vinnum saman 
til að finna

bestu lausnirnar



Þar sem Jökulinn ber við loft….
Takk fyrir


