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9HVWXUODQGRJ9HVW¿UèLUHUYtèOHQWVY èLRJ
ODQGVODJìDUPDUJEUH\WLOHJW)ODWDUPiOìHVVDOOV
HUXPNP2DèH\MXPPHèW|OGXPHQìDUDI
HU9HVWXUODQGXPNP2RJ9HVWIMDUèDNMiONLQQ
DèPHèW|OGXP6WU|QGXPDèERWQL+U~WDIMDUèDU
XPNP2.
9HVWXUODQGHUVY èLèYLèQRUèDQYHUèDQ)D[DÀyD
og sunnanverðan Breiðafjörð sem nær frá botni
Hvalfjarðar í suðri, um Borgarfjörð, Mýrar og
Snæfellsnes, Hvammsfjörð, Fells- og Skarðsströnd
allt inn í Gilsfjarðarbotn. Inn til landsins afmarkast
þessi hluti af nokkrum láglendum heiðum milli Dala
og Stranda, og svo Holtavörðuheiði, Tvídægru og
$UQDUYDWQVKHLèL\¿UOHLWWYHOJUyQXPKHLèDO|QGXP
Langjökull afmarkar það í austri, en í nánd við
jökulinn er land öllu gróðursnauðara og þar er
talsvert jarðvegsrof. Hvítá rennur frá Langjökli og
vestur í Borgarfjörð og er mesta fallvatn á svæðinu.
Sunnan til afmarkast svæðið af Uxahryggjum og
Botnsheiði.
9HVW¿UèLUHèD9HVWIMDUèDNMiONLQQWHNXUVYRYLè
IUi*LOV¿UèLYLèQRUèDQYHUèDQ%UHLèDIM|UèPHè
vogskorinni strönd Reykhólasveitar og Barðastrandar
vestur að Látrabjargi. Norður frá Látrabjargi að
+RUQVWU|QGXPWDNDYLèGM~SLU¿UèLURJìiVNLOMDDè

+pUDèVVHWXU
Héraðssetur Landgræðslunnar á Vesturlandi og
9HVWIM|UèXPHUi+YDQQH\ULt%RUJDU¿UèLRJ
hóf starfsemi sína árið 1995. Á héraðssetrinu
hafa ýmist starfað einn eða tveir starfsmenn.
6WDUIVVY èLèQ UIUi+YDO¿UèLtVXèULt+U~WDIM|Uè
í norðri. Helstu verkefnin eru skipulag og eftirlit
landgræðsluverkefna, gróðureftirlit, úttekt
beitilanda og upplýsingagjöf, ráðgjöf og samstarf
við sveitarstjórnir, einstaklinga og félagasamtök.
+pUDèVVHWULèKHIXUHQQIUHPXU\¿UXPVMyQPHè
verkefninu Bændur græða landið.
KUMyVWUXJLUIMDOOJDUèDU8QGLUOHQGLHUPHVWt'êUD¿UèL
RJgQXQGDU¿UèLRJLQQVWtËVDIMDUèDUGM~SLHQ
annars er undirlendi lítið, en helst í fjarðarbotnum.
Hálendast er á Vestfjörðum fyrir botni Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar, en upp af þeim er svokallað
Glámuhálendi, hæsti hluti fornrar hásléttu sem allir
¿UèLU9HVWIMDUèDNMiONDQVKDIDVtèDQUR¿VWLQQti
ísaldarskeiðum. Frá Hornströndum og suður um
6WUDQGLUJDQJDJUXQQLU¿UèLURJYtNXU~U+~QDÀyDRJ
inn í landið, en mestur er Steingrímsfjörður og svo
+U~WDIM|UèXUYLèERWQ+~QDÀyDHQ+U~WDIMDUèDUi
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sem rennur í fjarðarbotninn af Holtavörðuheiði lokar
hringnum.

Eitt landgræðslusvæði er í sýslunum, í Holti í
gQXQGDU¿UèL
6WUDQGDVêVOD. Strandasýsla er um 3.510 km2 að
ÀDWDUPiOLRJQ UIUi*HLUyOIVJQ~SLi6WU|QGXP
að sýslumörkum við Vestur-Húnavatnssýslu í
Hrútafjarðarbotni og Holtavörðuheiði. Hólmavík
er stærsti þéttbýlisstaðurinn en einnig er þéttbýli
á Drangsnesi. Engin landgræðslusvæði eru í
Strandasýslu.
Á öllu þessu svæði er hefðbundinn landbúnaður
aðalatvinnuvegur í dreifbýli, einkum sauðfjárrækt,
en hún hefur síðustu áratugina verið að þoka
fyrir annarri atvinnustarfsemi s.s. ferðaþjónustu
og stóriðju. Víða, einkum á Snæfellsnesi og
Vestfjörðum er útgerð stunduð og utanvert á
Snæfellsnesi er Snæfellsjökulsþjóðgarður, alls um
170 km2. Í þjóðgarðinum er enginn hefðbundinn
búskapur stundaður.
Berggrunnur svæðisins er að upplagi blágrýti, en
PyEHUJRJKUDXQIUiQ~WtPDHUDè¿QQDiKiOHQGLQX
og hálendisbrúninni, einkum í nágrenni Langjökuls.
Frá Norðurárdal og vestur um Snæfellsnes að
6Q IHOOVM|NOLHUHLQQLJDè¿QQDU|èYLUNUDHOGVW|èYD
með móbergsmyndunum og nútímahraunum. Þar
eru einnig samfelldustu auðnirnar og rofsvæðin á
láglendi, s.s. í Hítardal.
Vesturland er meðal best grónu hluta landsins, en
EHUìyPHUNLODQGKQLJQXQDURJYtèDPi¿QQDURIGtOD
og jarðsil í annars grónum hlíðum dala og fjalla.
Áður hefur verið minnst á rofsvæðin í Hítardal og
allvíða eru melar áberandi þar sem land ætti að geta
verið gróið. En að öðru leyti er láglendi Vesturlands
og Vestfjarða vel gróið og gróðurfar þess í ýmsu
frábrugðið því sem þekkist t.d. í grennd við megin
gosbeltið. Mestu auðnirnar á hálendi eru á svæðum
vestan- og sunnan við Langjökul og þar gætir
víða töluverðs rofs. Í ritinu Jarðvegsrof á Íslandi
kemur fram að á Vesturlandi er hlutfall svæða með

ÈVWDUIVVY èLKpUDèVVHWXUVLQVi+YDQQH\ULHUX
iWWDVêVOXU
%RUJDUIMDUèDURJ0êUDVêVOD Borgarfjarðarog Mýrasýsla er rúmlega 5.600 km2 að stærð.
Suðurmörk sýslunnar eru í Hvalfjarðarbotni
en norðurmörk við Haffjarðará. Stærsti
þéttbýliskjarninn er í Borgarnesi en aðrir
þéttbýlisstaðir eru Hvanneyri og Bifröst auk
nokkurra smærri þéttbýla. Helstu landgræðslusvæði
eru á Hafnarmelum, á Grjóteyrarhæðum og í
Hítardal.
6Q IHOOVQHVRJ'DODVêVOXU Snæfellsnes- og
'DODVêVOXUQi\¿UXPNP2 svæði frá
Haffjarðará að Gilsfjarðarbotni. Stykkishólmur
er stærsti þéttbýlisstaðurinn, en næstir koma
Ólafsvík og Grundarfjörður. Aðrir þéttbýlisstaðir
eru Hellissandur, Rif og Búðardalur auk nokkurra
smærri þéttbýla. Helstu landgræðslusvæði eru
melasvæði milli Hellissands og Rifs og Stórholt í
Helgafellssveit.
$XVWXURJ9HVWXU%DUèDVWUDQGDUVêVOXU AusturRJ9HVWXU%DUèDVWUDQGDUVêVOXUQi\¿UXPNP2
svæði frá Gilsfjarðarbotni að Arnarfjarðarbotni.
Stærstu þéttbýlisstaðir eru Patreksfjörður,
Tálknafjörður og Bíldudalur en aðrir þéttbýlisstaðir
eru Reykhólar og einnig er nokkurt þéttbýli á
Birkimel á Barðaströnd. Helsta uppgræðslusvæðið er
í Sauðlauksdal.
9HVWXURJ1RUèXUËVDIMDUèDUVêVOXUVestur- og
Norður-Ísafjarðarsýslur eru samtals um 3.130 km2
DèÀDWDUPiOLRJQiIUi$UQDUIMDUèDUERWQLI\ULU
Ísafjarðardjúp og að Geirólfsgnúpi á Ströndum.
Ísafjörður er langstærsti þéttbýlisstaðurinn en
næst kemur Bolungarvík. Aðrir þéttbýlisstaðir eru
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdalur og Súðavík.
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PLNOXHèDPM|JPLNOXUR¿iELOLQXPLQQVW
í Dalasýslu en mest í Mýrarsýslu en hlutfall auðna
og fjalla er frá því að vera 20% í Dalasýslu og upp í
32% í Borgarfjarðarsýslu.
Á Vestfjarðakjálkanum er mikið um brattar
hlíðar með urðum og jarðsili og rofdílar eru
útbreiddir á heiðalöndum. Undirlendi er víða
lítið miðað við aðra landshluta og því er hlutfall
gróins lands þar sem lítið rof á sér stað minna
HQYtèDDQQDUVVWDèDUÒWIUiURIÀRNNXQtULWLQX
Jarðvegsrof á Íslandi og gróðurfari má skipta
Vestfjarðakjálkanum upp í vestur- og austurhluta.
Sá vestari, en til hans teljast Ísafjarðarsýslurnar
tvær og Vestur-Barðastrandarsýsla, er almennt
brattlendari og þar er minna undirlendi en í þeim
austari. Í ritinu Jarðvegsrof á Íslandi kemur
fram að í vesturhlutanum er hlutfall svæða með
PLNOXHèDPM|JPLNOXUR¿iELOLQXPHVWt
V-Ísafjarðarsýslu en hlutfall auðna og fjalla er á
bilinu 63-65% í sýslunum þremur. Til austurhlutans
teljast Strandir og Austur-Barðastrandarsýsla. Þar
er mikið eða mjög mikið rof einungis á um 1%
svæðisins en auðnir og fjöll um 30% í Strandasýslu
en 43% í A-Barðastrandasýslu.
Veðurfar er talsvert breytilegt eins og við er
að búast á margbreytilegu svæði. Út við ströndina
getur víða verið úrkomusamt, en þurrara og hlýrra
inn til dala, s.s. í Borgarfjarðardölum en einnig
kaldara að vetrarlagi. Á Vestfjarðakjálkanum er
WLOW|OXOHJD~UNRPXPLQQDt3DWUHNV¿UèLRJ7iONQD¿UèL
en úrkoma eykst eftir því sem norðar dregur. Á
norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum eru sumur
stutt og svöl.

allt vestur að Haffjarðará á Snæfellsnesi. Í
Borgarbyggð er rekinn mikill hefðbundinn búskapur.
Ferðaþjónusta er mjög vaxandi atvinnugrein
og frístundabyggðir hafa vaxið upp víða í
sveitarfélaginu. Skráðir þátttakendur í Bændur græða
landið voru 52 árið 2014. Helstu landgræðslusvæði
eru Grjóteyrarhæðir og í Hítardal.

Ë6Q IHOOVQHVRJ'DODVêVOXPHUXVH[VYHLWDUIpO|J
(\MDRJ0LNODKROWVKUHSSXU (383 km2 Q UIUi
Haffjarðará og vestur að sveitarfélagsmörkum
Snæfellsbæjar við Lágafellsháls og Stakkhamarsnes.
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið voru
þrír árið 2014. Ekkert landgræðslusvæði er í Eyja- og
Miklaholtshreppi.
6Q IHOOVE U (684 km2 HU\VWi6Q IHOOVQHVLRJQ U
frá sveitarfélagsmörkum Eyja- og Miklaholtshrepps
við Lágafellsháls og Stakkhamarsnes vestur um
nesið að Búlandshöfða við sveitarfélagsmörk
Grundarfjarðarbæjar. Einn þátttakandi var
skráður í Bændur græða landið árið 2014. Helsta
landgræðslusvæðið er svæði við Hellissand og Rif
þar sem Landbóta- og skógræktarfélagið undir Jökli
hefur unnið síðan á áttunda áratug síðustu aldar.
*UXQGDUIMDUèDUE U (148 km2 Q UIUi
sveitarfélagsmörkum Snæfellsbæjar við
Búlandshöfða að sveitarfélagsmörkum
+HOJDIHOOVVYHLWDUYLè*MDIDP~ODt+UDXQV¿UèL
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið
voru þrír árið 2014. Helsta landgræðslusvæðið er
Bárarháls, þar sem Landgræðslufélag Eyrarsveitar
hefur í bígerð að vinna að endurheimt vistkerfa.
Helgafellssveit (243 km2 Q UIUi*MDIDP~ODYLè
Hraunsfjörð að sveitarfélagsmörkum Dalabyggðar
Ë%RUJDUIMDUèDURJ0êUDVêVOXHUXìUM~
YLè.iUVVWDèDKiOVtÈOIWD¿UèL6NUièLUìiWWWDNHQGXU
VYHLWDUIpO|J
í Bændur græða landiðYRUX¿PPiULè+HOVWD
+YDOIMDUèDUVYHLW (482 km2 Q UIUi+YDOIMDUèDUERWQL landgræðslusvæðið er Stórholtsgirðing, 600 ha svæði
sem girt var árið 1991.
og norður undir Skarðsheiði og Hafnarfjall. Í
6W\NNLVKyOPVE U (10 km2 VWHQGXUiXWDQYHUèX
Hvalfjarðarsveit er rekinn blómlegur hefðbundinn
landbúnaður, bæði mjólkur- og sauðfjárframleiðsla,
Þórsnesi í Helgafellssveit. Ekkert landgræðslusvæði
en þar eru líka tvær stórar verksmiðjur, álver
er í landi Stykkishólmsbæjar.
og járnblendiverksmiðja. Skráðir þátttakendur í
Dalabyggð (2.421 km2 Q U\¿UDOOD'DODVêVOXIUi
VYHLWDUIpODJVP|UNXPYLè+HOJDIHOOVVYHLWtÈOIWD¿UèL
Bændur græða landið voru átta árið 2014. Helsta
og norður í Gilsfjarðarbotn að sýslumörkum við
landgræðslusvæðið er Hafnarmelar, um 2.400 ha
Austur-Barðastrandarsýslu. Skráðir þátttakendur
svæði sunnan Hafnarfjalls.
6NRUUDGDOVKUHSSXU (216 km2 +HIèEXQGLQQ
í Bændur græða landið voru 22 árið 2014. Ekkert
búskapur er mjög á undanhaldi í Skorradalshreppi,
landgræðslusvæði er í Dalabyggð.
en í sveitarfélaginu er mikil frístundabyggð og
umtalsverð skógrækt. Skráðir þátttakendur í Bændur Ë$XVWXURJ9HVWXU%DUèDVWUDQGDUVêVOXPHUX
græða landið voru þrír árið 2014. Í Skorradalshreppi ìUM~VYHLWDUIpO|J
eru engin landgræðslusvæði.
5H\NKyODKUHSSXU (1.090 km2 Q UIUi
2
%RUJDUE\JJè (4.926 km Q U\¿UPHVWDQKOXWD
Gilsfjarðarbotni og vestur að sveitarfélagsmörkum
9HVWXUE\JJèDUYLè6NLSWit.MiOND¿UèL6NUièLU
sýslunnar eða frá Skarðsheiði og Hafnarfjalli
9HVWXUODQGRJ9HVW¿UèLU
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þátttakendur í Bændur græða landið voru sex árið
2014. Ekkert landgræðslusvæði er í Reykhólahreppi.
9HVWXUE\JJè (1.339 km2 Q UIUi6NLSWit.MiOND¿UèL
norður að sýslumörkum við Vestur-Ísafjarðarsýslu á
Steinanesi í botni Arnarfjarðar. Skráðir þátttakendur
í Bændur græða landið voru sjö árið 2013. Helsta
landgræðslusvæði er um 320 ha svæði í Sauðlauksdal
sem enn er hart leikið af sandfoki. Einnig var unnið
að sandgræðslu í Breiðuvík og Kollsvík.
7iONQDIMDUèDUKUHSSXU (176 km2 HUt7iONQD¿UèL
milli Patreksfjarðar og Arnarfjarðar. Ekkert
landgræðslusvæði er innan hreppsins.

%ROXQJDUYtNXUNDXSVWDèXU (109 km2 Q UIUi
Óshlíð og vestur fyrir Skálavík og afmarkast
af sveitarfélagsmörkum við Ísafjarðarbæ á
báða bóga. Ekkert landgræðslusvæði er í
Bolungarvíkurkaupstað, en þar var unnið að
sandgræðslu á fyrri hluta síðustu aldar. Þar er nú
golfvöllur.
6~èDYtNXUKUHSSXU (749 km2 Q UIUi%U~èDUKDPUL
í Súðarvíkurhlíð að mörkum við Strandabyggð í
Ísafjarðarbotni innst í Ísafjarðardjúpi. Tveir skráðir
þátttakendur voru í Bændur græða landið árið 2014.
Ekkert landgræðslusvæði er í Súðavíkurhreppi.

Ë9HVWXURJ1RUèXUËVDIMDUèDUVêVOXPHUXìUM~
VYHLWDUIpO|J
ËVDIMDUèDUE U (2.379 km2 Q UIUi
sýslumörkum í botni Arnarfjarðar að mörkum við
Bolungarvíkurkaupstað við Skálavík og Óshlíð
og að mörkum Súðavíkurhrepps við Brúðarhamar
í Súðavíkurhlíð. Til Ísafjarðarbæjar teljast einnig
eyðibyggðirnar í Jökulfjörðum og á Hornströndum
við norðanvert Ísafjarðardjúp. Mörk þess svæðis
eru að sunnanverðu við Strandabyggð í botni
Kaldalóns og að norðanverðu við Árneshrepp við
Geirólfsnúp vestan Skjaldabjarnarvíkur. Skráðir
þátttakendur í Bændur græða landið voru 12 árið
2014. Helsta landgræðslusvæði er um 110 ha svæði
YLèÀXJY|OOLQQt+ROWLtgQXQGDU¿UèL

Ë6WUDQGDVêVOXHUXìUM~VYHLWDUIpO|J
ÈUQHVKUHSSXU (707 km2 HUQ\UVWLKUHSSXU
Strandasýslu og nær frá sýslumörkum við
Geirólfsgnúp vestan Skjaldabjarnarvíkur og suður að
mörkum við Kaldrananeshrepp við fjallið Kaldbak
norðan Kaldbaksvíkur. Skráðir þátttakendur í
Bændur græða landið voru þrír árið 2014. Ekkert
landgræðslusvæði er í Árneshreppi.
.DOGUDQDQHVKUHSSXU (387 km2 Q UIUiP|UNXP
Árneshrepps við Kaldbak suður að mörkum við
6WUDQGDE\JJèYLè6HOiUyVDt6WHLQJUtPV¿UèL7YHLU
skráðir þátttakendur voru í Bændur græða landið í
hreppnum árið 2014. Ekkert landgræðslusvæði er í
Kaldrananeshreppi.
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6WUDQGDE\JJè (1.906 km2 Q UIUiËVDIMDUèDUERWQL
innst í Ísafjarðardjúpi og norður að botni Kaldalóns
annarsvegar og hinsvegar frá mörkum við
.DOGUDQDQHVKUHSSYLè6HOiUyVDt6WHLQJUtPV¿UèLRJ
að mörkum við Bæjarhrepp við mynni Bitrufjarðar
að sunnanverðu. Skráðir þátttakendur í Bændur
græða landið voru tveir árið 2014. Ekkert
landgræðslusvæði er í Strandabyggð.
Bæjarhreppur (513 km2 YDUIMyUèDVYHLWDUIpODJLèt
Strandasýslu, en telst nú til Húnaþings vestra eftir
sameiningu sveitarfélaga.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID
Á Vesturlandi og Vestfjörðum er þátttaka í
samstarfsverkefninu Bændur græða landið
EXUèDUiVLQQtXSSJU èVOXVWDU¿QXÈULèYRUX
þátttakendur í verkefninu alls 131 á Vesturlandi
og Vestfjörðum, þar af 97 á Vesturlandi og 34 á
Vestfjörðum. Virkni þátttakenda í verkefninu er
almennt góð. Þá tóku sex bú á Vesturlandi þátt í
landnýtingarþætti Gæðastýringar í hrossarækt árið
2014.
Landbótasjóður Landgræðslunnar styrkti árið
2014 tvö landbótaverkefni á svæðinu, uppgræðslu
á melasvæðum milli Hellissands og Rifs og
uppgræðslu á afréttarsvæði Kolbeinsstaðahrepps hins
forna í Hítardal.
Starfsmenn héraðssetursins hafa haft umsjón með
uppgræðsluverkefnum sem unnin hafa verið með
tilstyrk Landsnets hf. á rofnum svæðum á hálendinu

norðan Skjaldbreiðar. Ennfremur sinnir héraðsfulltrúi
Landgræðslunnar á Hvanneyri verkefnum
í Bæjarhreppi hinum forna sem hefur verið
sameinaður Húnaþingi vestra. Af öðrum verkefnum
má nefna uppgræðslu á áraurum Miðár í Dölum
og Hafnarmelum og Grjóteyrarhæðum í og við
Hafnarfjall og Skarðsheiði sem Landgræðslufélagið
við Skarðsheiði hefur staðið að með tilstyrk
Pokasjóðs og Landgræðslunnar.
5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir
VYHLWDUIpO|JXPRJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLU
því hve brýnt er metið að ráðist verði í aðgerðir til
DèVW|èYDUR¿èRJJU èDODQGLèìHPM|JEUêQW
brýnt og ekki brýnt. Við forgangsröðunina er, auk
rofs, metið hvernig aðgengi er að svæðinu, hvernig
\¿UERUèìHVVHUPWWìHVVKYHUQLJHUDèIDUDXP
VY èLèRJKYHUVXKiWWìDèOLJJXU\¿UVMyëHVVLU
þættir eru metnir eftir kvarða sem nær frá 1 til 5,
þar sem 1 er best (ekkert/lítið rof, gott aðgengi,
DXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY HQHUYHUVW PM|JPLNLè
URIPM|JHU¿WWDèJHQJLRVIUY ËPHèI\OJMDQGL
ÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVLÀRNNXQIUDPQDIQ
svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort svæði er í
HLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDUìMyèOHQGXU
5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 +YHUULW|ÀXI\OJLU
kort sem sýnir legu svæðisins.
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+HOVWXURIVY èLi9HVWXUODQGLRJ9HVWIM|UèXP
7DÀD+YDOIMDUèDUVYHLW VMiNRUW 
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0\QG9LUNURIVY èLt+tWDUGDO0HODUURIDE|UèRJiIRNLQQiJUyèXUOHQGL/MyVP-yKDQQëyUVVRQ

7DÀD%RUJDUE\JJè VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ(NNLEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
/HLUiUGDOLU
9HVWDQ*HLWODQGVKUDXQV
1RUèDQ(LUtNVM|NXOV
6YHLQDWXQJD
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+tWDUiU
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.RUW9DOLQURIVY èLt%RUJDUE\JJèVEUW|ÀXURJ6YHLQDWXQJD6tèXIMDOOt+YtWiUVtèX+iOVt+iOVDVYHLWYHVWDQ
*HLWODQGVKUDXQVRJQRUèDQ(LUtNVM|NXOV

.RUW9DOLQURIVY èLt%RUJDUE\JJèVEUW|ÀXURJ/HLUiUGDOLU
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.RUW9DOLQURIVY èLt%RUJDUE\JJèVEUW|ÀX*UMyWH\UDUK èLU

7DÀD6Q IHOOVE U VMiNRUW 
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7DÀD*UXQGDUIMDUèDUE U VMiNRUW 
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.RUW9DOLQURIVY èLt*UXQGDUIMDUèDUE VEUW|ÀX%iUDUKiOV

7DÀD+HOJDIHOOVVYHLW VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ%UêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
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7DÀD'DODE\JJè VMiNRUW 
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.RUW9DOLQURIVY èLt9HVWXUE\JJèVEUW|ÀX%UHLèDYtNRJ6DXèODXNVGDOXU

7DÀDËVDIMDUèDUE U VMiNRUW 
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0\QG6DXèODXNVGDOXUÈIRNVDQGVLQQiJUyèXUOHQGLVHPN ¿UJUyèXURJYHOGXUUR¿/MyVP6XQQDÈVNHOVGyWWLU

/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna á sér víða
stað á þessu stóra svæði og hefur Landgræðslan
unnið að vörnum gegn landbroti við margar
ár. Má þar nefna Hvítá og Norðurá í Mýra- og
Borgarfjarðarsýslum og Miðá og Haukadalsá í
Dalasýslu, en minna landbrot er í mörgum öðrum
ám.
/DQGQêWLQJ. Landnýting á Vesturlandi og
Vestfjörðum hefur breyst þó nokkuð í áranna
rás. Hefðbundinn búskapur er þó víða stundaður
í svipuðum mæli og verið hefur, en búum hefur
fækkað og þau sem eftir eru stækkað. Búfjárfjöldi
á Vesturlandi og Vestfjörðum virðist hafa haldist
nokkuð svipaður sl. áratug, þó hefur sauðfé heldur
fækkað og afréttarbeit minnkað í landsfjórðungnum.
Árið 2004 var ástand upprekstrarlanda
innan heimalanda og á afréttum metið vegna
Gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu. Landbótaog landnýtingaráætlanir þurfti að gera á þremur
bújörðum í Borgarbyggð og gerð var samþykkt um
breytt fyrirkomulag sauðfjársleppinga á einn afrétt,
einnig í Borgarbyggð. Stærri hrossabúum hefur
fjölgað, bæði ræktunar- og ferðaþjónustubúum.
Útiganga hrossa allt árið um kring er því talsverð
með og án útigjafar. Búskapur með holdagripi fer
vaxandi, þar sem gripir ganga úti á jörðum allt árið
með útigjöf.
Ferðaþjónusta af öllu tagi færist mjög í vöxt

og byggðir frístunda- og sumarhúsa hafa aukist að
umfangi, sér í lagi á Vesturlandi.
Tvö landshlutaverkefni í skógrækt eru starfrækt
á svæðinu, Vesturlandsskógar og Skjólskógar á
Vestfjörðum. Innan vébanda Vesturlandsskóga starfa
um 110 landeigendur að skóg- og skjólbeltarækt og
rúmlega 50 undir merkjum Skjólskóga.
Landnotkun hefur breyst samfara breytingu
á búskaparháttum. Skógrækt, uppbygging
sumarhúsasvæða og önnur landnýting en verið hefur,
gerir auknar kröfur um landnýtingaráætlanir þar sem
horfa verður til framtíðar og sjálfbærrar nýtingar.
+HLPLOGLU:
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ  Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Reykjavík.
ëRUOHLIXU(LQDUVVRQ  Myndun og mótun lands.
Mál og Menning, Reykjavík.
Þórður Kárason, Kristján Guðbjartsson og Leifur Kr.
-yKDQQHVVRQ ULWQHIQG   Byggðir Snæfellsness.
Búnaðarsamband Snæfellinga, Snæfellsnesi.
Auk þess margvísleg gögn Landgræðslunnar,
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar,
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum
staðkunnugum.
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