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LANDGRÆÐSLA RÍKISINS  



Inngangur 

Landbótasjóður Landgræðslunnar er sjóður á vegum Landgræðslu ríkisins sem leggur honum 

til fé til úthlutunar, auk þess sem 

aðrir aðilar geta lagt sjóðnum til 

fjármuni. Landgræðsla ríkisins 
úthlutar árlega styrkjum úr 

sjóðnum, en tilgangur þeirra er að 

færa ábyrgð og framkvæmd land-

græðsluverkefna heim í héruð og 

veita landeigendum, sveitar-

félögum, félagasamtökum og 
öðrum umráðahöfum lands, styrki 

til landbótaverkefna. Upphæð ein-

stakra styrkja getur numið allt að 

2/3 hluta kostnaðar við vinnu, tæki 

og kaup á aðföngum, en þó ekki 

meiru en sem nemur 10% þess fjár sem til úthlutunar er hverju sinni.  

Árlega er auglýst eftir  umsóknum um styrki úr sjóðnum og við ákvörðun um styrkveitingar 

er einkum lögð áhersla á eftirfarandi:  

ü Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar 

ü Endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis. 

ü Að landnýting verði sjálfbær. 

ü Bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi. 

Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fimm ára, enda fylgi umsókn tímasett kostnaðar- 
og verkáætlun.   Við mat umsókna er lögð áhersla á að umsækjandi hafi gert bindandi land-

bótaáætlun til a.m.k. 3ja ára. 

Umsóknir  

Alls bárust Landbótasjóði 62 umsóknir en árið 2010 voru umsóknir 70 og 71 árið 2009. Allar 

umsóknir bárust innan tilsetts umsóknarfrests og voru metnar gildar.  Yfirlit yfir fjölda um-

sókn árin 2007-2011 er í töflu 1.   

 

 

 

 

 

Árið 2010 var umsóknarferli breytt nokkuð.  Umsækjendur gerðu þá í umsókn sinni grein 

fyrir umfangi þeirra verkefna sem þeir sóttu um, en gerðu ekki sjálfir eiginlega kostnaðar-

áætlun.  Á grundvelli upplýsinga í umsóknum og staðalkostnaðar sem útreiknaður var af 

Í Skerjum í Öræfasveit 

Tafla 1. Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2007-2011.

2007 2008 2009 2010 2011

Fjöldi umsókna 68 80 71 70 62

Veittir styrkir 49 60 60 61 56

Synjað 19 20 9 9 6



Landgræðslunni, var kostnaður við verkefnin metinn.  Með þessu var kostnaður verkefna reiknaður 

eins fyrir alla umsækjendur, en með þessu fyrirkomulagi er unnt að gæta meira gagnsæis og jafn-

ræðis milli umsækjenda en með því fyrirkomulagi sem áður var. Þessu verklagi hefur verið haldið 

áfram árið 2011 enda hefur það 
gefist vel.   

Undanfarin ár hefur við úthlutun 

styrkja úr Landbótasjóði, verið 

lögð vaxandi áhersla á að um-

sóknum fylgdi landbótaáætlun 

þannig að við ákvörðun um styrk-
veitingu væri unnt að hafa yfirsýn 

yfir viðkomandi verkefni og meta 

betur en annars væri, hugsanlegan 

árangur af verkefninu. Aðeins 

fjórar af þeim umsóknum sem 

bárust árið 2011 voru án land-
bótaáætlunar. Í samræmi við vinnulag sem tekið var upp árið 2010, var umsóknum mismunað eftir 

því hvort þeim fylgdi landbótaáætlun eða ekki.  Einnig var þá ákveðið að gera greinarmun á um-

sóknum sem studdar vor landbótaáætlun eftir því hvort þær væru liður í gæðastýringu í sauðfjár-

rækt eða ekki.  Miðað við reiknaða kostnaðaráætlun voru úthlutunarhlutföll í ár sem hér segir: 

 

 

 

Við yfirferð umsókna kom í ljós að sex umsóknir voru ýmist þess eðlis að þau verkefni sem um var 

sótt féllu ekki eða illa að starfsreglum sjóðsins eða upplýsingar um verkefnin voru þannig að ekki 

var unnt að taka tillit til þeirra. Alls hlutu því 56 verkefni styrk að þessu sinni og var reiknuð kostnaðaráætlun þeirra 

80,4 mkr.  

Fjármögnun 

Í Landbótasjóði voru til ráðstöfunar árið 2011 32,5 mkr., en árið 2010 nam þessi upphæð 32,0 mkr.  

Hér er því um að ræða hækkunin milli ára um 0,5 mkr eða 1,6%.  Landgræðslan leggur sjóðnum til 
í ár 27,25 mkr. en Landsamtök sauðfjárbænda 5,25 mkr. skv. samningi sem gerður var við 

samtökin árið 2010, en samningurinn gildir fram til ársins 2014.  Ljóst er að ráðstöfunarfé 

Landbótasjóðs hefur á undanförnum árum rýrnað m.v. almenna verðlagsþróun, en þó sérstaklega ef 

miðað er við þróun áburðarverðs. Yfirlit um ráðstöfunarfé Landbótasjóðs árin 1997-2011 er í töflu 

2. 

 

 

 

 

Unnið að Landbótasjóðsverkefnum á Flóa– og Skeiðamannaafrétti 

Umsóknir með landbótaáætlun vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt 60%
Umsóknir með landbótaáætlun 40%
Umsóknir án landbótaáætlunar 20%



 

 

 

 

 

 

Úthlutun 

Landbótasjóður hefur undanfarin ár lagt mikla áherslu á að styrkja landbótaverkefni sem tengjast 

gæðastýringu í sauðfjárrækt og svo var 

einnig árið 2011.  Gert var ráð fyrir að 
21,9 mkr. rynni til verkefna þar sem unnið 

er eftir samþykktum landbóta- og landnýt-

ingaráætlunum tengdum gæðastýringu í 

sauðfjárrækt.  Þetta eru um 68,0% af ráð-

stöfunarfé sjóðsins.  Í töflu 3 er yfirlit yfir 

skiptingu ráðstöfunarfjár sjóðsins. 

Alls var því gert ráð fyrir að veittir yrðu 

styrkir til 56 aðila að upphæð alls 32,2 

mkr. Í viðauka 1 er yfirlit yfir úthlutun 

árið 2011.  

Í lok árs 2011 höfðu verið veittir styrkir 

að upphæð alls 31,6 mkr. til 55 aðila.  

 

 

 

Framtíð Landbótasjóðs 

Landbótasjóður er líkt og verkefnið Bændur græða landið afar virk leið til að virkja landnotendur 

til landgræðslustarfa, auka þekkingu og reynslu þeirra og skýra ábyrgð hvers og eins á varðveislu 

og eflingu landkosta. Því er mikilvægt að efla sjóðinn á ný því eins og tafla 2 ber með sér er fram-
kvæmdageta þess fjármagns sem veitt var úr sjóðnum árið 2011 innan við helmingur þess sem var 

árið 2007, þrátt fyrir að fjármagn til ráðstöfunar hafi aukist um 30%. Þetta stafar að sjálfsögðu 

fyrst og fremst af því hversu gífurlega verð á áburði hefur hækkað, en það hefur hækkað um 186%  

Við Reykholt á Flóa– og Skeiðamannaafrétti 

Tafla 2. Ráðstöfunarfé Landbótasjóðs 2007-2011 (þús. kr.)

2007 2008 2009 2010 2011

Verðlag hvers árs 25.000 26.000 21.000 32.000 32.500

2007 =100 100 104 84 128 130

Vístala neysluverðs 25.000 23.127 16.679 24.115 23.551

2007 =100 100 93 67 96 94

Vísitala áburðar 25.000 12.054 9.016 12.076 11.359

2007=100 100 48 36 48 45

Tafla 3. Skipting ráðstöfunarfjár Landbótasjóðs árið 2011.

Fjöldi Styrkur Meðalst. Af heild

umsókna mkr. þús. kr. %

Umsóknir með landbótaáætlun vegna 

gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu 24 21,9 913 68,0

Aðrar umsóknir með landbótaáætlun 28 9,5 339 29,5

Umsóknir án landbótaáætlunar 4 0,8 200 2,5

Samtals 56 32,2 524 100,0



 

 

meðan almennar verðlagshækkanir eru „aðeins“ um 38%. Hugsanlega verður að beina fjármunum Land-

bótasjóðs á aðrar brautir, t.d. lífrænan á-
burð, landgræðslu með belgjurtum, annars 

konar endurheimt en uppgræðslu, eða stór-

auka fjárframlög til sjóðsins, eigi hann að 

geta staðið undir nafni. Þá væri æskilegt að 

aðrir en Landgræðslan legði sjóðnum til 

fjármuni, líkt og Landsamtök sauðfjár-
bænda hafa gert, enda er ábyrgðin á varð-

veislu gróðurs og jarðvegs á ábyrgð okkar 

allra. 

 

 

 

 

Kostnaður við rekstur Landbótasjóðs árið 2011 

 

Í töflu 4 er yfirlit yfir heildarkostnað við rekstur Landbótasjóðs árið 2011. 

 

 

 

Í Næfurholti, uppgræðsla rofabarða og verndun birkiskógar 

Tafla 4. Heildarkostnaður við Landbótasjóð Landgræðslunnar árið 2011.

Kr. %

Styrkir til bænda og landeigenda 31.620.000 84,4

Laun og launtengd gjöld 2.366.450 6,3

Bifreiðakostnaður 373.626 1,0

Gagnagrunnsvinna 79.500 0,2

Auglýsingar 50.000 0,1

Kostnaður á héraðssetrum 1.183.225 3,2

Umsjón, bókhald o.fl. 1.783.640 4,8

Samtals 37.456.441 100,0



 
Landgræðsla ríkisins    

Úthlutun styrkja úr Landbótasjóði 2011    

     

Verkefni Umsækjandi Sýsla Úthlutun 

Uppgræðsla á nokkrum jörðum kringum Fagraskógarfjall Afr.m.fél. Hrófbjargarstaðafjalls Snæfells- og Hnappadalssýsla 150.000 

Uppgræðsla í Goðdalafjalli ofan Grensborgar í Skagafirði Lionsklúbbur Skagafjarðar Skagafjarðarsýsla 650.000 

Uppgræðsla flagmóa á jörðinni Þröm í Skagafirði Eyþór Einarsson Skagafjarðarsýsla 300.000 

Uppgræðsla mela, flagmóa, friðun og endurheimt votlendis í landi Ásgarðs Sveinn Ragnarsson Skagafjarðarsýsla 300.000 

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla á Leirdalsheiði Grýtubakkahreppur Suður-Þingeyjarsýsla 400.000 

Uppgræðsla rofabarða á heiðinni milli Svartárkots og Víðikers Páll Kjartansson Suður-Þingeyjarsýsla 150.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða við Íshólsvatn á Vesturafrétti Fnjóskdæla Þingeyjarsveit Suður-Þingeyjarsýsla 650.000 

Uppgræðsla við Grjót og svæði við Réttartorfu á austurafrétti Bárðdæla Jón Gústafsson Suður-Þingeyjarsýsla 550.000 

Uppgræðsla með gor í Kasthvammslandi og á Reykjaheiði Norðlenska Suður-Þingeyjarsýsla 150.000 

Uppgræðsla mela í landi Skarðaborgar og Einarsstaða á Reykjaheiði Sigurður Á. Þórarinsson Suður-Þingeyjarsýsla 700.000 

Uppgræðsla rofabarða í landi Gautlanda í austanverðu Sandfelli Félagsbúið Gautlöndum Suður-Þingeyjarsýsla 100.000 

Stöðvun jarðvegseyðingar og styrking gróðurframvindu í landi Baldursheims Félagsbúið Baldursheimi ehf Suður-Þingeyjarsýsla 550.000 

Uppgræðsla á austurafrétti Mývetninga og í Gæsafjöllum Skútustaðahreppur Suður-Þingeyjarsýsla 1.700.000 

Uppgræðsluverkefni austan Húsavíkurfjalls Norðurþing Suður-Þingeyjarsýsla 800.000 

Uppgræðsla og gróðurstyrking á Mánárheiði og við Gyðuhnjúk Búnaðarfélag Tjörnesinga Norður-Þingeyjarsýsla 600.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Ferjubakka, Bjarnastaða og Smjörhóls Gunnar Jóhannsson Norður-Þingeyjarsýsla 600.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða á Stórási í landi Bjarnastaða Halldór S. Olgeirsson Norður-Þingeyjarsýsla 250.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða við gömlu Hafursstaði Jón H. Guðmundsson Norður-Þingeyjarsýsla 300.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Austaralands Austaraland ehf Norður-Þingeyjarsýsla 600.000 

Uppgræðsla mela við Hvammagil og austur með Öxarnúpum í landi Þverár Benedikt Kristjánsson Norður-Þingeyjarsýsla 200.000 

Uppgræðsla mela austan Sandfells í landi Sandfellshaga Félagsbúið Sandfellshaga Norður-Þingeyjarsýsla 400.000 

Uppgræðsla mela og gróðurstyrking á landi við Axlir í landi Sandfellshaga Urðir ehf. Norður-Þingeyjarsýsla 300.000 

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla á Öxafjarðarheiði Landgr.félag Öxarfjarðarhrepps Norður-Þingeyjarsýsla 2.800.000 

Uppgræðsla og á Dals- og Hvammsheiðum, í Súlnafjallgarði, Borgum og Víkum Landgr.félag Svalbarðshrepps Norður-Þingeyjarsýsla 600.000 

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla mela og rofabarða við Grjótfjöll Gunnar Einarsson Norður-Þingeyjarsýsla 500.000 

Uppgræðsla mela, moldarflaga og flagmóa í landi Brekknakots Bergþóra Stefánsdóttir Norður-Þingeyjarsýsla 200.000 

Uppgræðsla milli Kinnar og Húshólsfells á Möðrudal Möðrudalur ehf. Norður-Múlasýsla 300.000 



 

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Kálffells og Arnarvatns á Vopnafjarðarheiði Uppr. og landbótafélag Vopnafjarðar Norður-Múlasýsla 1.100.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Burstarfells á Vopnafjarðarheiði Burstafellsbúið ehf Norður-Múlasýsla 100.000 

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla við Búfell í landi Hauksstaða Friðbjörn H. Guðmundsson Norður-Múlasýsla 200.000 

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla á melum á Efri-Brún í landi Fremri-Hlíðar Valur Guðmundsson Norður-Múlasýsla 300.000 

Uppgræðsluverkefni á Jökuldal og Jökuldalsheiði Landgræðslufélag Héraðsbúa Norður-Múlasýsla 1.000.000 

Gróðurstyrking á landi austan Hólmsár í landi Bakka, Borgar og Nýpugarða Rannveig Einarsdóttir Austur-Skaftafellssýsla 1.000.000 

Gróðurstyrking og plöntun birkis í Skerjum Landgræðslufélag Öræfinga Austur-Skaftafellssýsla 150.000 

Gróðurstyrking við Geldingadal, Eintúnaháls, Leiðólfsfell og Mörtungusker Fj.sk.deildir Austursíðu og Landbrots Vestur-Skaftafellssýsla 750.000 

Gróðurstyrking við Lambaskarðshóla, Þorsteinsgil og Álftavatnskrók Fjallskilanefnd Skaftártungu Vestur-Skaftafellssýsla 600.000 

Uppgræðsla á Atleyjarmelum og Atleyjarmoldum á Álftaversafrétti Búnaðarfélag Álftavers Vestur-Skaftafellssýsla 900.000 

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla á afrétti í Almenningum Búnaðarfélag Eyfellinga Rangárvallasýsla 250.000 

Uppgræðsla við Tröllagjá og á Einhyrningsflötum á Fljótshlíðarafrétti Uppgræðslufélag Fljótshlíðar Rangárvallasýsla 450.000 

Uppgræðsla sanda við Strandasýki meðfram þjóðvegi 1 í landi Lambhaga Lambhagabúið ehf Rangárvallasýsla 350.000 

Uppgræðsla í Fosslandi og við Hafrafell og Kerlingafjall á Rangárvallaafrétti Fjallskilasjóður Rangárvallaafréttar Rangárvallasýsla 1.100.000 

Endurheimt gróðurs á Hvítavikri í Bolholtslandi á Rangárvöllum Skógræktarfélag Rangæinga Rangárvallasýsla 100.000 

Stöðvun skógareyðingar í Fyllingarholti í landi Næfurholts, austan Rangár Ófeigur Ófeigsson Rangárvallasýsla 150.000 

Uppgræðsla og gróðurstyrking í Hrauntúni í landi Svínhaga á Rangárvöllum Vigfús G. Gíslason Rangárvallasýsla 100.000 

Uppgræðsla og gróðurstyrking í Heklumörk í landi Svínhaga á Rangárvöllum Viðar Guðjohnsen Rangárvallasýsla 350.000 

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla við Valafell á Landmannaafrétti Fjallskiladeild Landmannaafréttar Rangárvallasýsla 1.100.000 

Uppgræðsla á melum, moldum og rofabörðum við Köldukvísl og í Þóristungum Ásahreppur Rangárvallasýsla 900.000 

Uppgræðsla rofabarða, molda og vikra við Sandafell, Rauðá og í Skúmstungum Skeiða- og Gnúpverjahreppur Árnessýsla 500.000 

Stöðvun skógareyðingar á Tungufellsdal í landi Tungufells Félagsbúið Tungufelli Árnessýsla 150.000 

Stöðvun rofs og uppgræðsla í Gullfossgirðingu, Stóraveri, á Merarskeiði og við Skyggni Landgræðslufélag Hrunamanna Árnessýsla 1.300.000 

Uppgræðsla vikra og rofabarða við Reykholt í Þjórsárdal og í Vesturleit Afréttamálafél. Flóa og Skeiða Árnessýsla 550.000 

Uppgræðsla mela og rofabarða víða á Biskupstungnaafrétti Landgr.fél. Biskupstungna Árnessýsla 2.800.000 

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla á Hlöðuvöllum á Laugardalsafrétti Theodór Vilmundarson Árnessýsla 350.000 

Stöðvun rofs og uppgræðsla við Söðulhóla á Grímsnesafrétti Grímsnes- og Grafningshreppur Árnessýsla 200.000 

Endurheimt votlendis í landi Stokkseyrarsels  Ragnildur Sigurðardóttir Árnessýsla 200.000 

Uppgræðsla lands með lífrænum áburði á Mánagrundum við Keflavík Hestamannafélagirð Máni Gullbringu- og Kjósarsýsla 350.000 

    Samtals úthlutað árið 2011 32.150.000 




