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6H\èLVIM|UèXU1HVNDXSVWDèXU(VNLIM|UèXU
5H\èDUIM|UèXU)iVNU~èVIM|UèXU6W|èYDUIM|UèXU
%UHLèGDOVYtNRJ'M~SLYRJXU+HOVWXDWYLQQXYHJLU
HUXVMiYDU~WYHJXUODQGE~QDèXUHLQNXP
VDXèIMiUU NWRJiP|UJXPVW|èXPVNyJU NW
IHUèDìMyQXVWDRJLèQDèXU
ëUtUÀyDUJDQJDLQQtQRUèDXVWXUVWU|QGLQD%DNNDÀyL
9RSQDIM|UèXURJ+pUDèVÀyLRJXSSIUiìHLPVWyULU
og grösugir dalir. Nyrstur er Vopnafjörður, en
Smjörfjöll skilja að hann og Fljótsdalshérað sem
HUEUHLèXUGDOXUXSSIUi+pUDèVÀyD)OMyWVGDOVKpUDè
skiptist í tvo megin dali, Jökuldal og Fljótsdal og
milli þeirra liggur Fljótsdalsheiði. Jökuldalur er
lengsti dalur í byggð á Austurlandi og norðan hans
er Jökuldalsheiði. Austan Fljótsdals er Skriðdalur,
en bæði Fljótsdalur og Skriðdalur greinast í Norður-

+pUDèVVHWXU
Héraðssetur Landgræðslunnar á Austurlandi
er á Egilsstöðum. Héraðssetrið var formlega
stofnað sumarið 2002, en áður var verkefnum
Landgræðslunnar á Austurlandi sinnt af
landgræðsluverði og öðrum starfsmönnum
stofnunarinnar. Starfssvæði setursins eru
Norður- og Suður-Múlasýslur. Að jafnaði
hefur verið einn starfsmaður á héraðssetrinu,
en einstökum verkefnum á starfssvæðinu er að
hluta einnig sinnt frá héraðssetrinu á Húsavík og
VWDUIVVW|èi+|IQt+RUQD¿UèL0HèDOYHUNHIQD
sem falla undir héraðssetrið er að sjá um
skipulag og eftirlit uppgræðsluverkefna, sinna
gróðureftirliti, umsjón með Bændur græða landið
á starfssvæðinu, veita upplýsingar og ráðgjöf og
YLQQDtVDPVWDU¿YLèVMiOIERèDOLèDIpODJDVDPW|N
fyrirtæki, sveitarstjórnir og aðra að ýmsum
landgræðsluverkefnum.
og Suðurdali. Um Fljótsdalshérað runnu áður tvær
lengstu og vatnsmestu ár Austurlands, Jökulsá
i%U~RJ/DJDUÀMyWVHPEièDUHLJDXSSW|NVtQt
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Vatnajökli, en með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar var
-|NXOVii%U~DèPLNOXOH\WLI Uè\¿Ut/DJDUÀMyW
Áður var Lögurinn eina stóra stöðuvatnið, en
með tilkomu virkjunarinnar hefur myndast stórt
uppistöðulón, Hálslón, norðan Brúarjökuls.
Sunnan Fljótsdalshéraðs gengur mikill fjallgarður
í norðaustur frá Vatnajökli, Austfjarðafjallgarður.
Þetta er elsti hluti Íslands og ströndin er öll mjög
vogskorin. Stærstur fjarðanna er Reyðarfjörður en í
Breiðdal er mesta undirlendið.
Blágrýti er aðalbergtegund en móberg er inn til
heiða og á öræfunum austan Jökulsár á Fjöllum.
Víða er einnig líparít, mest við Borgarfjörð.
Múlasýslur eru misvel grónar, allt frá vel grónum
láglendissvæðum til auðna eins og á Möðrudalsog Brúaröræfum. Samfelldastur er gróðurinn
á Héraði. Þar er m.a. stærsti skógur á Íslandi,
Hallormsstaðaskógur. Víða er ástand gróðurs á
láglendi gott, en mikið rof á grónu landi á sér þó
VWDèPDiDIUpWWXP9RSQ¿UèLQJD-|NXOGDOVKHLèL
og í dölum Brúaröræfa. Uppblástur frá
Dyngjufjallasvæðinu og Brúaröræfum sést í þurrum
suðvestanáttum allt til byggða á Austurlandi sem
dökkur moldarmökkur.
)Ui%RUJDU¿UèLWLO6H\èLVIMDUèDUHUXYtèDEUDWWDU
skriður með litlum gróðri. Hlíðar Austfjarðafjalla
eru víða lítt grónar og rof hefur verið mikið. Á þessu
svæði getur úrkoma orðið geysilega mikil á stuttum
tíma þannig að jarðvegi í þessum bröttu hlíðum er
PM|JK WWYLèUR¿6DPNY PWULWLQX-DUèYHJVURI
á Íslandi er mikið eða mjög mikið rof á 23% lands
í Norður-Múlasýslu en auðnir og fjöll eru á 43%
landsins. Í Suður-Múlasýslu er hlutfall auðna og
fjalla 33% en mikið eða mjög mikið rof er á 8%
landsins.
Veðurfar er breytilegt. Út við ströndina er frekar
þokugjarnt og úrkomusamt, en inn til landsins er
þurrara. Meðalársúrkoma á Skjaldþingsstöðum
t9RSQD¿UèLHUXPPPi+iQHIVVW|èXP
t6H\èLV¿UèLPPRJYLè.ROODOHLUXi
5H\èDU¿UèLPP0XQPLQQL~UNRPDHU
inn til landsins. Á Möðrudal er meðalársúrkoman
um 315 mm og 932 mm við Grímsárvirkjun í
Skriðdal. Á Fljótsdalshéraði geta sumur verið hlý
og staðviðrasöm, en vetur geta verið kaldir og
snjóþungir.
Helstu uppgræðslusvæði eru í Víðidal, á
Möðrudal, Vopnafjarðarheiði, Brúaröræfum,
Jökuldalsheiði, Jökuldal, Héraðssandi og
Húseyjarsandi. Landbrot er víða við ár á Austurlandi
og veitir Landgræðslan árlega styrki til varna gegn
landbroti.

6YHLWDUIpO|J. Í Múlaþingi eru átta sveitarfélög auk
þess sem hluti af Sveitarfélaginu Langanesbyggð er
í Norður-Múlasýslu, en um þann hluta er fjallað í
héraðsáætlun fyrir Norðausturland.
9RSQDIMDUèDUKUHSSXU (1.904 km2 ,QQDI
9RSQD¿UèLJDQJDìUtUPHJLQGDOLU6HOiUGDOXUVHP
er nyrstur, Vesturárdalur og Hofsárdalur. Mikið
XQGLUOHQGLHUt9RSQD¿UèLHQRIDQGDODQQDHUX
PLNODUKHLèDURJIMDOODJDUèDU)\ULUPLèMXP¿UèL
er tangi, Kolbeinstangi, þar sem Vopnafjarðarbær
stendur. Skráðir þátttakendur í í Bændur græða
landið voru 14 árið 2014. Uppgræðslusvæði eru á
Vopnafjarðarheiði og víðar í sveitarfélaginu.
)OMyWVGDOVKpUDè (8.884 km2 YDUèWLOiULèYLè
sameiningu Austur-Héraðs, Fellahrepps og NorðurHéraðs. Það er landmesta sveitarfélag Íslands.
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið voru 36
árið 2014. Helstu uppgræðslusvæði í sveitarfélaginu
eru á Möðrudal, Brúaröræfum, Jökuldalsheiði, víða á
Jökuldal, Héraðssandi og Húseyjarsandi. Í Víðidal er
einnig landgræðslusvæði, en umsjón með því heyrir
undir héraðssetrið á Húsavík.
)OMyWVGDOVKUHSSXU (1.516 km2 Q UIUiLQQVWDKOXWD
/DJDUÀMyWVDOOWLQQi9DWQDM|NXO(LQQìiWWWDNDQGL
var skráður í verkefnið Bændur græða landið árið
2014.
%RUJDUIMDUèDUKUHSSXU (441 km2 Q UIUi%ULPQHVL
í norðri og að Borgarnesi í suðri. Njarðvík er nyrsta
víkin og nær strandlínan suður fyrir Loðmundarfjörð.
Borgarfjörður er nyrsti fjörðurinn sem gengur inn í
Austfjarðarhálendið ásamt Njarðvík. Hann er þriggja
NPEUHLèXURJ¿PPNPODQJXU)MyULUìiWWWDNHQGXU
voru skráðir í verkefnið Bændur græða landið árið
2014.
6H\èLVIMDUèDUNDXSVWDèXU (213 km2 Q U
frá Dalatanga í suðri til Borgarness í norðri.
Seyðisfjörður er umlukinn háum fjöllum, langur
og djúpur og eru 17 km frá ystu nesjum inn í
fjarðarbotn.
)MDUèDE\JJè (1.165 km2 YDUèWLOYLè
sameiningu Fjarðabyggðar eldri, Austurbyggðar,
Fáskrúðsfjarðarhrepps og Mjóafjarðarhrepps og
er nú fjölmennasta sveitarfélagið í Múlasýslum.
Sveitarfélagið nær frá Dalatanga í norðri og
að Kambanesi í Suðri. Skráðir þátttakendur í
Bændur græða landið voru fjórir árið 2014. Veik
gróðurhula í bröttum fjallshlíðum eykur hættu á
MDUèYHJVUR¿(QJLQVNLOJUHLQGODQGJU èVOXVY èL
eru í sveitarfélaginu en þar er unnið að uppgræðslu
á gömlum malarnámum sem er samvinnuverkefni
Fjarðabyggðar, Landgræðslunnar og
Vegagerðarinnar.
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%UHLèGDOVKUHSSXU (452 km2 Q U\¿U%UHLèGDOHQ
hann er langmestur dala á Austfjörðum og skiptist í
Norður- og Suðurdal. Fjöllin rísa í kringum dalinn
t\¿UPK è7YHLUìiWWWDNHQGXUYRUXVNUièLU
í Bændur græða landið árið 2014. Eitthvað er um
jarðvegsrof í fjallshlíðum, en ástand í hreppnum
er nokkuð gott með tilliti til jarðvegsrofs og þar er
ekkert skilgreint landgræðslusvæði.
'M~SDYRJVKUHSSXU (1.133 km2 HUV\èVWD
sveitarfélagið í Múlasýslum. Sveitarfélagið
varð til árið 1992 við sameiningu þriggja
hreppa: Búlandshrepps, Berunesshrepps og
Geithellnahrepps. Þetta er víðfeðmt sveitarfélag og
Q UIUi6WUHLWLVKYDU¿tQRUèULWLO+YDOQHVVVNULèQDt
VXèULË'M~SDYRJVKUHSSLHUXìUtUVWyULU¿UèLURJHU
Berufjörður nyrstur, þá Hamarsfjörður og syðstur er
Álftafjörður. Skráðir þáttakendur í Bændur græða
landið voru sex árið 2014. Þó fjallshlíðar séu víða
ekki vel grónar er ástand í hreppnum nokkuð gott
með tilliti til jarðvegsrofs og þar er ekkert skilgreint
landgræðslusvæði.

stofnaður árið 2003 fyrir framlag Landsvirkjunar
til að vinna að endurheimt gróðurlendis. Helstu
uppgræðsluverkefni sjóðsins eru á Jökuldalsheiði,
Brúaröræfum og í Hrafnkelsdal, en einnig á áreyrum
Jöklu. Samsvarandi sjóður er í Fljótsdalshreppi og
hefur hann aðallega stutt bændur til uppgræðslu í
heimalöndum sínum. Einnig hefur Landsvirkjun
unnið að uppgræðslu á um 800 ha lands við Hálslón
ásamt uppgræðslu í Húsey í Hjaltastaðaþinghá.
Ë9RSQD¿UèLKHIXUYHULèXQQLèDèXSSJU èVOX
við Þorbrandsstaði og á Hrauni, fyrir ofan
kaupstaðinn. Við Kálfafell, Arnarvatn og Bæjaröxl á
Vopnafjarðarheiði hefur verið unnið að uppgræðslu
örfoka lands með tilstyrk Landgræðslunnar og
Pokasjóðs.
Á Fljótsdalshéraði hefur verið unnið
að uppgræðslu í landgræðslugirðingu við
Sænautasel og í Botnahrauni á Jökuldalsheiði, í
Arnórsstaðamúla, í Hjarðarhaga og á Klausturseli
á Jökuldal, á Héraðssandi, á Húseyjarsandi og víða
á jörðum á Fljótsdalshéraði. Héraðssandur var
friðaður með landgræðslugirðingu árið 1972 og
landgræðslugirðing var einnig sett upp árið 1997
í landi Húseyjar. Einnig er unnið að uppgræðslu í
Víðidal í samvinnu við Vegagerðina, en jörðin er í
eigu Landgræðslunnar. Landgræðslan hefur einnig
átt gott samstarf við Vinnuskóla Fljótsdalshéraðs.

*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID
Stór hluti uppgræðslu í Múlasýslum er hluti
af samstarfsverkefnum Landgræðslunnar og
annarra aðila. Alls voru 67 bændur í Múlaþingi
skráðir þátttakendur í Bændur græða landið
árið 2014 og Landbótasjóður Landgræðslunnar
YHLWWL¿PPDèLOXPVW\UNLWLOODQGEyWDYHUNHIQD
árið 2014. Landbótasjóður Norður-Héraðs var

5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
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PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHUPWW
þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það
OLJJXU\¿UVMyëHVVLUì WWLUHUXPHWQLUHIWLUNYDUèD
sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/lítið
URIJRWWDèJHQJLDèYHOW\¿UIHUèDURVIUY HQHU

YHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WWDèJHQJLRVIUY Ë
PHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVLÀRNNXQ
fram, nafn svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort
VY èLHUtHLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDU
ìMyèOHQGXU 5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 +YHUUL
W|ÀXI\OJLUNRUWVHPVêQLUOHJXVY èLVLQV
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/DQJLGDOXUPLOOLëMyèIHOOVRJìMyèYHJDU
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$UQyUVVWDèDP~OL
-|NXOGDOVKHLèLYtèD
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9DèEUHNNDRJ$èDOEyOYHVWDQ+UDIQNHOX
9Lè+iOVOyQ
+~VH\QRUèDXVWXUKOXWLMDUèDULQQDU
+pUDèVVDQGDU+MDOWDVWDèDìLQJKi
ÈUH\UDU-|NOXIUi)RVVY|OOXPRJ~WDèVMy
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/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna er víða í
Múlaþingi og Landgræðslan hefur unnið að vörnum
gegn landbroti við margar af helstu ánum. Má þar
QHIQD+RIVit9RSQD¿UèL-|NXOVii%U~t1RUèXU
Múlasýslu og Breiðdalsá og Norðurdalsá í SuðurMúlasýslu. Landbrot er einnig í öðrum ám, s.s. í
/DJDUÀMyWL*UtPVi)MDUèDUi0~ODi7XQJXGDOViRJ
Vesturdalsá auk þess sem minna landbrot er víðar.

/%+Ë ii /DQGÀRNNXQ1\WMDODQGViKWWSZZZ
nytjaland.is/
0DUNDèVVWRID$XVWXUODQGV ii 9HIVtèDXP
Austurland á http://east.is/
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ  Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Reykjavík.
Sif Friðleifsdóttir, 2001. Úrskurður
XPKYHU¿VUièKHUUDYHJQD.iUDKQM~NDYLUNMXQDU
8PKYHU¿VUièXQH\WLè5H\NMDYtN
Skúli Björn Gunnarsson og Þorsteinn P. Gústavsson
ULWVWMyUQ Glettingur, Jöklublað. Útgáfufélag
Glettings, Egilsstöðum.
Veðurstofa Íslands, 2011. Upplýsingar um
meðalársúrkomu á einstökum stöðum. Tölvupóstur,
Reykjavík.
:LNLSHGLD ii 1HWVtèDQ:LNLSHGLDiKWWSZZZ
ZLNLSHGLDRUJ

/DQGQêWLQJ. Eins og víða um land hefur sauðfé
í Múlaþingi fækkað á síðustu áratugum. Þar
með hefur beitarálag minnkað töluvert. Við
mat á ástandi upprekstrarheimalanda og afrétta
vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt árið 2004
stóðust sex svæði ekki þær kröfur sem gerðar
eru um ástand gróðurs og sjálfbærni beitarlanda í
gæðastýringunni. Í kjölfar þess voru gerðar landbótaog landnýtingaráætlanir sem nú er unnið eftir.
$QQDUVVWDèDUHUODQGQêWLQJ\¿UOHLWWKyÀHJRJRIEHLW
og önnur beitarvandamál fremur fátíð.
Á Austurlandi starfa Héraðs- og
Austurlandsskógar, sem er landshlutaverkefni í
skógrækt. Fjöldi bænda og annara landeiganda tekur
þátt í verkefninu.
Nokkur svæði innan Múlaþings eru innan marka
Vatnajökulsþjóðgarðs og einnig eru önnur svæði á
náttúrminjaskrá.

Auk þess margvísleg gögn Landgræðslunnar,
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar,
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum
staðkunnugum.

+HLPLOGLU:
ÈUPDQQ+DOOGyUVVRQ ULWVWM Sveitir og
jarðir í Múlaþingi. Búnaðarsamband Austurlands,
Egilsstöðum.
Ármann Halldórsson, Sigmar Magnússon &
ëRUVWHLQQ%HUJVVRQ ULWVWM Sveitir og jarðir
í Múlaþingi. Búnaðarsamband Austurlands,
Egilsstöðum.
Elín Fjóla Þórarinsdóttir, 2002. Húsey á NorðurHéraði. Greinagerð um verndargildi Húseyjar m.t.t.
landgræðslusjónarmiða. Landgræðsla ríkisins,
Gunnarsholti.
+DJVWRID ii 9HIVtèD+DJVWRIXQQDUiKWWS
hagstofa.is/
+DXNXU(LQDUVVRQ ULWVWMyUL 
Kárahnjúkavirkjun allt að 750 MW, mat á
XPKYHU¿ViKULIXP Landsvirkjun, Reykjavík.
Helgi Hallgrímsson, 2010. Náttúruminjaskrá
Fljótsdalshéraðs. Fljótsdalshérað, Egilsstöðum.
Hjörleifur Guttormsson, 1987. Ferðafélag Íslands
Árbók 1987. Norð-Austurland – hálendi og
eyðibyggðir. Ferðafélag Íslands, Reykjavík.
Landbúnaðarráðuneytið, 2008. Lögbýlaskrá 31.
desember 2007. Landbúnaðarráðuneytið, Reykjavík.
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