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Útgefandi: Landgræðsla ríkisins.
Umbrot og útlit: Landgræðsla ríkisins.
Prentun: Pixel prentþjónusta.

Forsíðumyndir: Uppgræðsla á Landeyjasandi í nágrenni Landeyjahafnar.
Ljósmyndari forsíðumynda: Gústav M. Ásbjörnsson.
Á árabilinu 2006-2012 hefur verið sáð í rífl ega 400 hektara lands í nágrenni Landeyjahafnar og er þar að mestu um að ræða melgresi en 
einnig hefur túnvingli, vallarsveifgrasi, beringspunti og lúpínu verið sáð í einhverjum mæli. Húsdýraáburður hefur komið að góðum notum, 
auk mikils magns af tilbúnum áburði því sandurinn er afar næringarsnauður. Heyrúllur hafa verið notaðar til að stýra vetrarvatni og bægja 
því frá uppgræðslunni. Markmiðið er að það gróðurlendi sem verður til verði sem mest sjálfbært svo umsjón og viðhald þess verði í lágmarki 
og náttúruleg framvinda ráði sem mestu. Reynsla Landgræðslunnar sýnir að votlendisgróður muni nema land á hluta svæðisins þ.e. fjærst 
fjörunni. Með sanni má segja að það verði endurheimt votlendis því þegar grafi ð er í sandinn, nokkuð frá fjörunni kemur upp mýrarjarðvegur, 
sem hefur orðið sandinum að bráð á liðnum öldum. Ljóst er að fylgja þarf árangrinum eftir enn um sinn eða þar til sú sjálfbærni sem stefnt er 
að hefur náðst.
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Tíð var gróðri hagstæð lengst af á árinu 2012. Árið byrjaði þó með miklum umhleypingum 
og illviðrum sem milduðust þegar á leið. Um mánaðamótin mars/apríl skipti mjög um 
veðurlag og við tóku norðlægar áttir sem voru lengst af ríkjandi það sem eftir lifði ársins. 
Óvenjulega harkalegt hríðarveður gerði á Norðurlandi snemma í september og olli það 
miklum fjárskaða, eyðileggingum á hundruðum kílómetra af girðingum, rafmagnsleysi 
og samgöngutrufl unum. Illviðrasamt var framan af nóvember og víða urðu fokskaðar. 
Snjóþungt var Norðanlands í nóvember og desember. Mikla snjófl óðahrinu gerði á 
Vestfjörðum og sums staðar Norðanlands í miklu illviðri síðustu daga ársins. Sunnanlands 
var oftast milt veðurfar um haustið og fram á vetur. Vor og sumar voru þurr og sólrík 
bæði nyrðra og syðra. Þurrkar háðu jarðargróðri víða um norðan- og norðvestanvert 
landið langt fram eftir sumri og reyndar líka á Suðurlandi. Þetta kom sér illa fyrir gróður 
sérstaklega á afréttum. Snjóleysið á Suðurlandi að vetrinum er þó slæmt fyrir gróður 
á rýru landi. Umhleypingar, frost og þíða leiða til frostlyftingar á auðri jörð sem slítur 
sundur nýjar plöntur sem eru að nema land á lítt grónum svæðum. Það dró úr árangri 
landgræðsluframkvæmda og víða komu slæmir moldroksdagar, sérstaklega í Vestur-
Skaftafellssýslu þar sem askan frá Grímsvatnagosinu bættist við uppfokið, sérstaklega frá 
Eldhrauni. Árið var mjög hlýtt, sérstaklega um landið vestanvert. Ekkert lát virðist vera á 
hlýindunum miklu sem hófust skömmu fyrir aldamót. 

Jarðvegsvernd
Ein er sú auðlind sem er fjöregg og megingrundvöllur mannlífs á jörð. Framleiðsla á 
rífl ega 90% af fæðu mannkyns er komin undir hinum takmarkaða jarðvegsforða, örþunnu 
lagi af lífrænum og ólífrænum efnasamböndum á yfi rborði jarðar sem gróður hefur 
myndað í tímans rás. Þessi viðkvæma auðlind hefur ekki einungis áhrif á ástand vistkerfa, 
líffræðilegan fjölbreytileika og vatnsforða jarðar heldur einnig loftslag í heiminum. Vegna 
ógætilegrar landnýtingar hefur gróðri og jarðvegi hins vegar hnignað með ógnvænlegum 

Fylgt úr hlaði

Sveinn Runólfsson, landgræðslustjóri. Mynd: Hinrik Bjarnason.
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hraða víða um heim á undanförnum 
áratugum. Jarðvegseyðing hefur 
áhrif á um þriðjung þurrlendis 
jarðar og hefur áhrif á lífsskilyrði 
meir en eins milljarðs manna og er 
því tvímælalaust mesta ógn jarðar. 
Afl eiðingar jarðvegseyðingar eru 
m.a. hungur, vatnsskortur og stríð 
í baráttunni um vatn og jarðnæði. 
Jarðvegur er mikilvægasta auðlind 
Íslendinga því án hans væri Ísland 
óbyggilegt, aðeins klappir, hraun 
eða nakin jökulurð. Lífræni hluti 
jarðvegsins er undirstaða vistkerfa landsins, en hefur hrakað mikið. Gífurlegt magn 
jarðvegs, sem myndast hefur frá lokum ísaldar hefur glatast á undanförnum öldum. 
Hagræn áhrif gróðurs- og jarðvegseyðingar eru mikil og birtast í mörgum myndum.
En það er ekki aðeins jarðvegseyðing sem mótar ásýnd landsins og rýrir hagsæld okkar. 
Landið er mótað af samspili landnýtingar við ýmsa samverkandi þætti, svo sem eldvirkni og 
veðurfar. Mörg gróðurlendi eru bein afl eiðing þess að góðar beitarplöntur hafa orðið undir 
í samkeppni við plöntur sem fénaður sneiðir hjá. Mikil útbreiðsla fjalldrapa, þursaskeggs 
og fl eiri lélegra beitarplantna endurspeglar t.d. fyrst og fremst áhrif skógeyðingar og 
beitar í aldanna rás.
Við heyrum æ oftar að útlendingum þyki svo gaman að horfa á auðnir landsins og að 
okkur beri að gæta þess að auðnir verði ekki í útrýmingarhættu. Þeir hinir sömu virðast 
ekki skilja, frekar en margir landsmenn að jarðvegsvernd er fólgin í því að skapa aðstæður 
fyrir gróðurhulu er verndar þessa auðlind fyrir óblíðum náttúruöfl um og slæmri umgengni 
okkar mannanna.
Við verðum að auka rannsóknir sem skýra betur tengsl landheilsu og landnýtingar. Þær 
eiga að auka skilning á eyðingarvandanum, og þær þurfa að auka umræðu og skilning á 
því hve víða landkostir eru í hróplegu ósamræmi við raunveruleg gróðurskilyrði í landinu. 
Þessu er þó ekki að heilsa almennt hjá landnotendum eins og nýlegar kannanir meðal 
þeirra sýna og baráttan við að semja um beitarfriðun auðnanna á Almenningum er dæmi 
um.

Sjálfbær landnýting
Land og landgæði eru þeir frumþættir náttúrunnar sem allt mannlíf byggist á. Skipting 
landgæðanna og aðlögun okkar að eðli þeirra ræður farsæld þjóða. Fyrir löngu er orðið 
tímabært að þjóðin marki sér langtímastefnu um það hvernig hún getur deilt með sér landi 
og landgæðum og nýtt þau á farsælan hátt með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi. 
Leggja þarf áherslu á að þróa aðferðir sem byggja á sjálfbærri framleiðslu afurða landsins 
og binda eins mikið af kolefni í jarðvegi og gróðri og mögulegt er.
Landnýting, þ.e. not af landi, er afar fjölþætt og viðhorf þeirra sem sækjast eftir afnotum 
af landi eru mjög breytileg. Þörf fyrir samræmdar áætlanir um umhverfi svernd og 
landnýtingu og bætt lagasetning þar að lútandi fer því mjög vaxandi. Í nærfellt þrjá 
áratugi hefur mönnum orðið tíðrætt um þörfi na á samræmdri landnýtingaráætlun fyrir 
allt landið. Viðhorf til landnýtingar og mat á landkostum út frá landnýtingarþörfum 

Jóna María Eiríksdóttir og Sveinn Runólfsson taka á móti 
gestum í Sagnagarði. F.v. Jóna María Eiríksdóttir, Sveinn 
Runólfsson, Magnús Skúlason, Ólöf Árnadóttir og Guðmundur 
Benediktsson. Mynd: Almar Sigurðsson.
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eru að breytast ört í kjölfar breytinga á 
búsetu- og atvinnuháttum þjóðarinnar. 
Fleiri þjóðfélagshópar gera kröfu til 
að hafa áhrif á ástand landsins út frá 
sínum þörfum. Í viðhorfum til nýtingar 
sameiginlegra auðlinda, t.d. afrétta, rekast 
skammtímahagsmunir oft harkalega 
á langtímahagsmuni þjóðfélagsins 
og náttúrunnar samanber deiluna um 
tímabundna friðun Almenninga. Vaxandi 
kröfur eru gerðar um bann við lausagöngu 
búfjár, sérstaklega frá þeim sístækkandi 
hópi ræktunarfólks sem leggur stund á 
skógrækt og aðrar landbætur og sættir 
sig ekki við að þurfa að verja landbætur 
sínar með girðingum gegn ágangi búfjár. 
Mikilvægt er að bændur eigi frumkvæði, 
axli ábyrgð og skipi sér í framvarðarsveit 
sem vörslumenn landsins, í náinni 
samvinnu við stjórnvöld.
Gerð aðalskipulags sveitarfélaga og 

deiliskipulags þéttbýlissvæða á að vera stórt skref fram á við í áætlunum um landnýtingu, 
en því fer fjarri að viðhorf jarðvegs- og gróðurverndar skipi þar verðugan sess. Mun 
skýrari ákvæði vantar um afnotarétt og ráðstöfunarrétt á landi, t.d. afréttum, og skýrari 
löggjöf um gróður- og jarðvegsvernd til þess að alhliða landnýtingaráætlun geti orðið 
raunhæf og framkvæmanleg.
Landgræðslan fagnaði á sínum tíma umhverfi stengingu búvörusamnings um framleiðslu 
sauðfjárafurða og þeim áföngum sem náðust þá í að færa beitarnýtingu nær sjálfbærri 
landnýtingu. Á sl. ári fóru fram miklar og jákvæðar viðræður við forsvarsmenn 
sauðfjárbænda um að gera landnýtingarþáttinn raunhæfari og ásættanlegri varðandi 
sauðfjárbeitina. Landgræðslan vill veita þeim bændum, sem þurfa að bæta enn frekar sitt 
land til að öðlast vottun, leiðbeiningar, fræðslu og aðstoð til að þeir uppfylli þær kröfur 
sem verklagsreglurnar munu væntanlega setja. 
Örlagasaga gróðurs og jarðvegs hefur ætið verið samofi n högum Íslendinga, og allt fram 
undir okkar tíma hefur náið samhengi ríkt á milli velferðar lands og þjóðar. Með aukinni 
þekkingu og velmegun ber okkur skylda til að ná miklu lengra í átt til sjáfbærrar nýtingar 
landkosta. 

Binding kolefnis með landgræðslu
Landgræðslan leggur áherslu á að halda ítarlegt bókhald yfi r það hvað uppgræðsluaðgerðir 
hennar, bænda og annarra samstarfsaðila binda mikið kolefni. Þetta er mjög mikilvægt 
til þess að við getum verið enn virkari þátttakendur í öfl ugri alþjóðaumræðu um þessi 
mál. Við eigum að leggja okkar af mörkum á alþjóðlegum vettvangi til þess að binda eins 
mikið af koltvísýringi í gróðri og við framast getum. Á sama tíma eigum við að sjálfsögðu 
að draga úr losun koltvísýrings út í andrúmsloftið með öllum tiltækum ráðum.

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri og Eydís Indriða-
dóttir oddviti Ásahrepps handsala samning um
mótvægisaðgerðir við Sporðöldulón.
Mynd: Almar Sigurðsson.
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Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna, UNU - LRT
Á sl. ári lauk sjötta ári Landgræðsluskólans og þriðja árinu sem hluti af Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna. Það voru alls tíu nemendur sem útskrifuðust eftir sex mánaða dvöl í námi og 
starfsþjálfun hér á landi. Mikið og náið samstarf er við Landbúnaðarháskóla Íslands sem 
veitir skólanum fjárhagslega forstöðu og utanríkisráðuneytið sem fer með yfi rumsjón 
skólans sem þátt í þróunaraðstoð Íslendinga.
Ljóst er að með þrotlausri vinnu við efl ingu landgæða í meira en heila öld höfum við margt 
fram að færa af reynslu og þekkingu til þeirra þjóða sem enn standa í bernskusporum 
baráttunnar gegn eyðingu gróðurs og myndun eyðimarka.  

Hver á að gæta velferðar landsins? 
Það erum við öll – þjóðin – en þó fyrst og fremst allir þeir sem landið nýta, hvort heldur 
sem er til yndis og ánægju eða til að hafa tekjur af því, t.d. í  landbúnaði, ferðamennsku, eða 
orkuvinnslu. Verndun lands þarf að byggjast á þeirri siðfræði að við séum öll gæslumenn 
landsins, að okkur sé öllum sjálfsagt og tamt að gæta þeirra verðmæta sem felast í fegurð 
Íslands og að við lítum á okkur sem ráðsmenn sem eiga að varðveita og bæta landkosti frá 
einni kynslóð til annarrar. Velferð landsins er mál okkar allra, við eigum þar öll mikilla 
hagsmuna að gæta og hlutverki að gegna.

Framtíðarsýn
Landgræðslufólk stendur tæknilega og þekkingarlega nokkuð vel að vígi í uppgræðslu 
lands þrátt fyrir afar takmarkaðar fjárveitingar. Hvað varðar sjálfbæra landnýtingu eigum 
við hins vegar langa og grýtta leið fyrir höndum, m.a. til að standa við ýmsar alþjóðlegar 
samþykktir um umhverfi smál sem Íslendingar eru aðilar að. Sama gildir um gildistöku 
stefnumiða og lagasetningu stjórnvalda um jarðvegsvernd og vistvæna landnýtingu. Þrátt 
fyrir bankahrunið erum við rík þjóð sem býr yfi r mikilli þekkingu en við nýtum enn 
viðkvæm vistkerfi  landsins ótæpilega og völdum þeim oft á tíðum nær óbætanlegum 
skaða.

Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna útskrifaði tíu sérfræðinga úr árlegu sex mánaða námi 
skólans fi mmtudaginn 4. október 2012. Mynd: Sigmundur Helgi Brink.
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Landgræðsla ríkisins er þekkingar- og þjónustustofnun sem vinnur að stöðvun jarðvegs- 
og gróðureyðingar, gróðureftirliti, gróðurvernd og landbótum. Hún sinnir einnig vörnum 
gegn landbroti af völdum fallvatna. Landgræðslan þróar nýjar uppgræðsluaðferðir og 
veitir ráðgjöf og leiðbeiningar um sjálfbæra landnýtingu og gróðurvernd, en heimamenn 
á hverjum stað eru æ meir beinir þátttakendur í uppgræðsluverkefnum. 
Landgræðsla ríkisins var stofnuð með lögum árið 1907. Stofnunin heyrir undir umhverfi s- 
og auðlindaráðuneytið.

Tilgangur.
Megintilgangur landgræðslustarfsins er:
• Að stöðva hraðfara jarðvegsrof og gróðureyðingu og fyrirbyggja frekari eyðingu 
 og landsspjöll.
• Að byggja upp gróður og jarðveg í samræmi við gróðurskilyrði og landnýtingarþörf.
• Að öll landnýting verði sjálfbær.
• Að binda kolefni í gróðri og jarðvegi til mótvægis við losun gróðurhúsalofttegunda.

Aðsetur.
Höfuðstöðvar Landgræðslunnar eru í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Þar er aðalskrifstofa 
og aðsetur þjónustusviða stofnunarinnar. Þar starfrækir Landgræðslan frævinnslustöð 
og einnig fer þar fram megnið af rannsókna- og þróunarstarfi  stofnunarinnar. Starfsemi 
Landgræðslunnar er víðsvegar um landið og hún starfrækir einnig skrifstofu í Reykjavík 
og héraðssetur á Hvanneyri í Borgarfi rði, Sauðárkróki, Húsavík, Egilsstöðum og í 
Gunnarsholti.

Starfsmenn.
Starfsmenn Landgræðslunnar á árinu 2012 voru samtals 63 þegar þeir voru fl estir, yfi r 
sumarmánuðina. Þar af voru 9 starfsmenn ráðnir tímabundið. Yfi r vetrarmánuðina eru 
starfsmenn jafnan nokkru færri. Fastir starfsmenn á árinu 2012 voru 54 en ársverk voru 
56 (voru 66 árið 2011).

Landgræðsla 
ríkisins

Höfuðstöðvar Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti. Mynd: Mats Wibe Lund.
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SkipuritUmhverfi s- og auðlindaráðuneyti

Landgræðslustjóri

Almannatengsl

Rekstrarsvið Þróunarsvið Landverndarsvið

Fagmálastjóri, alþjóðamál

Meginhlutverk:
Umsjón með rekstri, umsýsla eigna og stoð-
þjónusta fyrir starfsemi Landgræðslunnar.
Helstu verkþættir:
• Fjármál: Rekstraráætlanir,
 fjárlagatillögur, fjárreiður og bókhald.
• Starfsmannamál: Starfsmannahald,  
 launabókhald, stofnanasamningar  
 og starfsmenntamál.
• Tölvur og fjarskipti: Kerfi sumsjón,  
 gagnagrunnar, vélbúnaður,
 síma- og netumsjón.
• Frævinnsla: Fræöfl un, fræverkun,  
 birgðahald og fræsala.
• Eignaumsjón: Jarðeignir, húseignir,  
 bifreiðar, vinnuvélar og tæki.
• Ýmis þjónusta: Lögfræðiþjónusta,  
 skjalavistun, gagnavarsla s.s.  
 bóka- og ljósmyndasafn, síma- og  
 póstþjónusta, mötuneyti og þrif.

Meginhlutverk:
Rannsókna- og þróunarstarf, söfnun 
og varðveisla landupplýsinga, miðlun á 
niðurstöðum rannsókna og annarri þekkingu 
um landgræðslu til að efl a faglegann grunn 
landgræðslustarfsins.
Helstu verkþættir:
• Umsjón með skráningu, varðveislu og  
 miðlun landupplýsinga- og fjarkönnunar- 
 gagna.
• Kortlagning og öfl un grunnupplýsinga um  
 landgræðslusvæði.
• Rannsóknir á uppgræðsluaðferðum,  
 landgræðslutegundum, frægæðum og  
 ræktun fræakra.
• Rannsóknir á uppbyggingu vistkerfa og  
 framvindu á röskuðum svæðum.
• Þróun aðferða til að meta árangur upp- 
 græðslu.
• Mælingar á bindingu kolefnis á
 landgræðslusvæðum.

Meginhlutverk:
Jarðvegs- og gróðurvernd og uppbygging 
vistkerfa m.a. með því að stuðla að sjálfbærri 
nýtingu þeirra. Starfræksla héraðssetra, gerð 
og eftirfylgni landgræðslu- og héraðsáætlana, 
landgræðsluframkvæmdir, eftirlit með land-
nýtingu og varnir gegn landbroti. Umsjón með 
styrkveitingum og árangri landbótaverkefna.
Helstu verkþættir:
• Stöðva jarðvegsrof: Sá í rofsvæði með  
 hraðfara jarðvegsrofi .
• Efl a gróður: Græða upp land í slæmu  
 ástandi með áburðargjöf, sáningu eða
 gróðursetningu harðgerðra plantna. Friða  
 rýrt land fyrir búfjárbeit til að stuðla að fram- 
 vindu og sjálfgræðslu gróðurs sem fyrir er.
• Gróðureftirlit: Fylgjast með meðferð og  
 ástandi lands og bregðast við sé úrbóta  
 þörf.
• Samstarfsverkefni: „Bændur græða
 landið“ og verkefni styrkt af Landbótasjóði  
 Landgræðslunnar.
• Ráðgjöf og fræðsla til landnotenda um  
 hagkvæma og sjálfbæra landnýtingu.
• Samstarf við bændur, sveitarfélög,
 opinberar stofnanir, hagsmuna- og
 félagasamtök.
• Aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón á landi  
 og mannvirkjum vegna landbrots af
 völdum fallvatna.

Meginhlutverk:
Fræðsla um Landgræðsluna og landgræðslustarfi ð 
og mikilvægi gróður- og jarðvegsverndar.
Helstu verkþættir:
• Umsjón með vefsíðu Landgræðslunnar.
• Útgáfa fræðsluefnis og landgræðslufræðsla í   
 skólum og meðal almennings.
• Námskeiðshald, m.a. í samstarfi  við aðrar
 stofnanir og félagasamtök.
• Undirbúa ráðstefnur og stærri fundi.
• Umsjón með landgræðslustarfi  áhugafólks og   
 afhendingu landgræðsluverðlauna.

Meginhlutverk:
Þróun stærri þverfaglegra verkefna, alþjóðleg 
samskipti og tengsl og samskipti við ráðuneyti og 
stofnanir.
Helstu verkþættir:
• Stefnumótun fagmála og samskipti við aðra aðila  
 á þessu sviði.
• Innleiðing alþjóðlegra sáttmála og samninga og  
 rækja tengsl við erlendar stofnanir
• Vinna að framgangi Landgræðsluskóla
 Sameinuðu þjóðanna.
• Ýmis samskipti við ráðuneyti, stofnanir og
 fyrirtæki.
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Landgræðsluverðlaunahafar árið 2012. Með þeim á myndinni eru Svandís Svavarsdóttir, umhverfi s- og 
auðlindaráðherra og Andrés Arnalds, fagmálastjóri Landgræðslunnar. Mynd: Almar Sigurðsson.

Landgræðslu-
verðlaun 2012

Umhverfi sráðherra, Svandís Svavarsdóttir, veitti landgræðsluverðlaunin við hátíðlega  
athöfn í Félagsheimilinu Hofgarði í Öræfum, í 20 ára afmælisfagnaði Landgræðslu-    
félags Öræfi nga. Verðlaunin eru árlega veitt einstaklingum, félagasamtökum eða 
skólum sem unnið hafa að landgræðslu og landbótum. Með þessari viðurkenningu vill 
Landgræðsla ríkisins vekja athygli þjóðarinnar á fórnfúsu starfi  fjölda þjóðfélagsþegna 
að landgræðslumálum og jafnframt hvetja aðra til dáða. Eftirtaldir hlutu landgræðslu-
verðlaunin og í umsögn Landgræðslunnar um störf verðlaunahafa segir m.a. þetta:
Arnór Benediktsson og Ingifi nna Jónsdóttir, bændur á Hvanná II á Jökuldal.
Þau Arnór og Ingifi nna hafa unnið af miklum dugnaði að því að bæta jörð sína. Þau hjón 
hafa verið þátttakendur í samstarfsverkefni bænda og Landgræðslunnar „Bændur græða 
landið“ frá árinu 1994 og hafa þau breytt um 85 hekturum af illa förnu landi í gróið 
nytjaland. Landkostir á Hvanná II hafa stóraukist í tíð þeirra hjóna.
Benedikt Arnórsson og Guðrún Agnarsdóttir, bændur á Hofteigi á Jökuldal.
Benedikt og Guðrún hafa tekið þátt í samstarfsverkefninu „Bændur græða landið“ 
frá árinu 1994. Einnig hafa þau stundað uppgræðslu með styrk frá Landbótasjóði 
Landgræðslunnar. Benedikt og Guðrún hafa unnið að uppgræðslu á um 100 hekturum 
lands og því bætt stórlega landgæði á jörð sinni. Þau hafa m.a. kortlagt gróðurfar og 
ástand lands á jörð sinni og skilgreint nýtingarmöguleika á grunni þeirrar vinnu. Benedikt 
hefur verið einn meginverktaki í uppgræðsluverkefnum Landbótasjóðs N-Héraðs og þar 
kemur staðkunnátta, áhugi og reynsla Benedikts sér vel.
Ungmenni í Öræfum.
Ungmenni í Öræfum hafa frá árinu 1993 unnið mikilvægt uppgræðslustarf í Öræfum 
og borið hita og þunga af starfi  Landgræðslufélags Öræfi nga. Það er óvenjulegt en afar 
áhugavert við þetta starf að unglingarnir geta byrjað í landgræðsluvinnunni árið sem þau 
verða 10 ára. Öll ungmenni sem eru á svæðinu, þó að þau séu ekki búsett þar, fá að 
taka þátt í landgræðslustarfi nu til jafns við þá sem eiga heima í Öræfum. Hóparnir hafa 
sýnt einstakan dugnað og metnað, oft við erfi ðar aðstæður og í misjöfnum veðrum. Á 
stundum hafa þau orðið að ganga í um klukkutíma með bakkaplöntur, áburð og verkfæri á 
vinnusvæðið, þar sem sumt af þessu landi er mjög erfi tt yfi rferðar og ekki fært vélknúnum 
ökutækjum. Starf ungmennanna í Öræfum er afar áhugaverð fyrirmynd á landsvísu, 
verðugt dæmi um hvernig hægt er að kveikja varanlegan áhuga á velferð landsins.
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Á árinu 2012 voru um 20 virk rannsóknar- og kortlagningarverkefni á þróunarsviði 
Landgræðslu ríkisins. Þar við bætist svo þjónusta við önnur svið stofnunarinnar og 
þátttaka í ýmsum öðrum verkefnum. Unnið var að eftirfarandi verkefnum á árinu.

Landupplýsingar
Hlutverk landupplýsingadeildar er í stórum dráttum tvíþætt: Annars vegar söfnun og 
varðveisla landupplýsinga um aðgerðir Landgræðslunnar. Hins vegar þjónusta við aðra 
þætti í starfseminni m.a. með úrvinnslu landupplýsinga, kortagerð o.fl .

Helstu kortlagningarverkefni á árinu voru:
- Úttekt á landbroti við Lagarfl jót
- Kortlagning jarðvegsrofs í Kringilsárrana
- Kortlagning á sandsvæðum í Eldhrauni
- Kortlagning á landgræðslusvæðum í Atley, Merkurnesi, Sænautaseli, Fossabrúnum,  
 Rugludalsbrúnum og Grímsstöðum á Fjöllum
- GPS mælingar á landamerkjum jarðeigna Landgræðslunnar

Jafnframt var unnið að aðlögun 
gagnaskráningar á landfræðilegum 
gögnum skv. nýjum staðli ÍST 
120:2012 um skráningu og fl okkun 
landupplýsinga, í samræmi við 
lög um grunngerð fyrir stafrænar 
landupplýsingar.

Rannsóknir

Rannsóknir á eyðingu lúpínu. Mynd: Jón Ragnar Björnsson.

Elín Fjóla Þórarinsdóttir vinnur við skráningar og mat
á landbroti á bökkum Lagarfl jóts. Mynd: Sigurjón Einarsson.
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Rannsóknarverkefni - námsverkefni
Rannsóknastarf dróst nokkuð saman á árinu 2012 sökum fjárskorts, líkt og önnur 
verkefni stofnunarinnar. Rannsóknir á kolefnisbindingu á landgræðslusvæðum hafa verið 
langstærsta verkefnið á undanförnum árum. Fyrsta áfanga þess lauk árið 2011 þegar lokið 
var við að safna sýnum úr um það bil 600 mælireitaneti sem lagðir hafa verið út á öllum 
landgræðslusvæðum sem stofnsett hafa verið frá og með árinu 1990. Árið 2012 átti að 
byrja á endurmælingu þessara reita en því var frestað sökum fjárskorts. Á árinu var unnið 
við forvinnslu og greiningu sýna sem þegar hafði verið safnað og úrvinnslu gagna.

Fjölþættum rannsóknum á lúpínu, sem var lýst í Ársskýrslu 2011, var haldið áfram á 
árinu. Í verkefninu „Kortlagning alaskalúpínu á Íslandi“ er verið að þróa aðferðir til 
að kortleggja útbreiðslu lúpínu á landsvísu. Til þess hafa RapidEye gervitunglamyndir 
verið notaðar auk þess sem gögnum var safnað á vettvangi og af nýlegum loftmyndum. 
Verkefnið er samstarfsverkefni Landgræðslu ríkisins, Háskóla Íslands, Landmælinga 
Íslands og Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Lokið var vettvangsvinnu við verk-
efnið „Áhrif lúpínu á endurheimt 
birkivistkerfa“  þar sem er verið að kanna 
langtímaáhrif lúpínu á lifun og vöxt 
birkis og langtímabreytingar á þéttleika 
lúpínu, gróðurfari og jarðvegi. Þessar 
rannsóknir voru gerðar í tilraunareitum 
sem voru settir upp sumarið 1995. 
Rannsóknirnar staðfestu fyrri athuganir 
þar sem fram kom að trjágróður ætti 
erfi tt með að nema land inni í þéttum 
lúpínubreiðum. Þetta er meistaraverkefni 
Ingu Völu Gísladóttur við LbhÍ.

Magnús Þór Einarsson leggur út reiti á Landeyjasandi. Mynd: Jóhann Thorarensen.

Alaskalúpína (Lupinus nootkatensis). Á árinu 2012 voru 
þróaðar aðferðir við kortlagningu lúpínu með fjarkönnun. 
Mynd: Arna Björk Þorsteinsdóttir.
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Verkefnið „Skordýrabeit í landgræðsluskógum og lúpínubreiðum“ hófst sumarið 2010 
og þá voru lagðir út reitir til að ákvarða áhrif skordýrabeitar á lúpínu. Einnig er unnið að 
ýmsum rannsóknum á vistfræði ertuyglu. Mælingar á púpum frá 5 stöðum sunnan- og 
suðvestanlands sýndu að stærð og lífslíkur púpunnar eru mismunandi eftir stöðum. Óvíst 
er af hverju þetta stafar, en ef til vill hefur fæðuskortur síðsumars hamlað vexti og því hafi  
lirfur á sumum svæðum púpað sig áður en fullum þroska væri náð. Hugsanlega hefur þetta 
áhrif á stofnstærð ertuyglu næsta sumar. Þetta er doktorsverkefni Brynju Hrafnkelsdóttur 
við LbhÍ. Þessi áður talin þrjú verkefni hafa notið styrks úr Minningarsjóði Hjálmars R. 
Bárðarsonar og Else S. Bárðarson.

Verkefnið „Eyðing alaskalúpínu með plöntueitri“ hófst árið 2007. Þá var lögð út stór 
tilraun í nágrenni Gunnarsholts þar sem lúpína var úðuð með missterkum skömmtum af 
plöntueitri á mismunandi tímum. Síðasta úttekt var sumarið 2012. Ýmsar niðurstöður hafa 
nú þegar verið birtar úr verkefninu, m.a. á Fræðaþingi landbúnaðarins og í námsritgerðum 
við Háskóla Íslands og Landbúnaðarháskóla Íslands. Merki um eyðinguna sjást enn 
glöggt, en ungar lúpínuplöntur eru hvarvetna að stinga upp kollinum. 

Með hækkandi áburðarverði er vaxandi 
áhersla á áburðarrannsóknir. Lagðar 
hafa verið út nokkrar áburðartilraunir á 
undanförnum árum þar sem verið er að 
rannsaka áhrif mismunandi skammta 
og samsetningar áburðar í landgræðslu. 
Á árinu var unnið við eina af þessum 
rannsóknum; „Lífrænn áburður til 
uppgræðslu“. Gerðar voru mælingar 
á þekju gróðurs í tilraunareitum og 
staðfesta þær fyrri niðurstöður um 
hagstæð langtímaáhrif  lífræns áburðar. 

Lúpínutilraun á Hafnarmelum. Í forgrunni er lúpínureitur sem hefur verið varinn fyrir ertuyglu. Allt umhverfi s 
er lúpínan uppétin. Mynd: Brynja Hrafnkelsdóttir

Oft nægir lítil áburðargjöf á rýrt land til að koma gróður-
framvindunni af stað. Mynd: Magnús H. Jóhannsson.
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Rannsóknir á endurheimt vistkerfa og framvinduferlum eru snar þáttur í rannsóknastarfi nu. 
Verkefnið „Landbót-Vistland“ hófst sumarið 1999 þegar var sett upp stór tilraun með 
mismunandi uppgræðsluaðferðum á Geitasandi á Rangárvöllum. Allt frá upphafi  hefur 
verið fylgst með framvindu vistkerfa eftir mismunandi endurheimtaraðgerðir og unnið að 
fjölda rannsóknarverkefna innan tilraunareitanna. Sumarið 2012 var gerð úttekt á ástandi 
reita á svæðinu, borið á reiti samkvæmt tilraunaskipulagi, sáð i varnarbelti til að hefta 
sandburð inn í tilraunareiti og unnið að heftingu lúpínu. Verkefnið „Gróðurframvinda 
við hörfandi jökla“ hófst árið 2003 þegar rannsóknir á gróðurframvindu á Skeiðarársandi   
hófust í þeim tilgangi að rannsaka ferli og mynstur framvindu við náttúrulegar aðstæðar. 
Þarna eru einstakar aðstæður vegna einsleitni og víðáttu sandsins en skilningur á 
þessum ferlum er mikilvæg undirstaða landgræðslu, sem gengur oft út á að örva og 
stýra gróðurframvindu. Sumarið 2012 voru gróðurmælingar gerðar í tæplega 50 föstum 
rannsóknareitum á efri hluta Skeiðarársands en þeir voru síðast mældir 2005. Þá var 
birkireklum safnað haustið 2012 en fylgst hefur verið með landnámi birkis síðan 2004 
og fræframleiðslu og spírunarhæfni birkifræs á sandinum frá árinu 2008. Mikil aukning 
hefur orðið á blómgun birkis á þessu tímabili, fl eiri plöntur bera rekla og reklum hefur 

einnig fjölgað á einstökum plöntum. 
Spírunarprósenta birkifræs á Skeiðarársandi 
hefur verið mjög lítil og miklu minni en 
framan við Skaftafellsjökul sem hefur verið 
samanburðarsvæði. Ekki er ljóst hvað veldur 
þessari litlu fræspírun. Verkefnið „Hlutverk 
mosa í hálendisvistkerfum“ hófst sumarið 
2011 og er þetta meistaraprófsverkefni 
Ágústu Helgadóttur við Háskóla Íslands. 
Í verkefninu kannar Ágústa hvaða áhrif 

mosaþekja hafi  annars vegar á ólífræna og lífræna jarðvegsþætti og hins vegar á vöxt 
fjögurra háplantna með mismunandi vaxtarform í ólíkum gróðurlendum. Rannsóknin 
fer fram í tveimur hálendisgróðurlendum norðan Blöndulóns, annars vegar í óröskuðum 
fjalldrapamóa þar sem hraungambri (Racomitrium lanuginosum) er ríkjandi mosategund 

Varnarbelti við tilraunasvæðið á Geitasandi á Rangárvöllum. Mynd: Kristín Svavarsdóttir.

Landnám birkis norðan þjóðvegar á Skeiðarársandi.
Mynd: Sveinn Runólfsson.
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og hins vegar á 30 ára gömlu landgræðslusvæði þar sem móasigð (Sanionia uncinata) er 
ríkjandi mosategund. Til viðmiðunar er örfoka mosalaust svæði. 

Árið 2011 hófst verkefnið „Akstur utan vega“ sem Nýsköpunarsjóður námsmanna styrkti 
það ár. Verkefnið var tvískipt, annars vegar ætlað að þróa fl okkunarkerfi  til að meta 
rofhættu afl agðra slóða og aksturs utan vega og hins vegar að þróa aðferðir við vistheimt 
lands vegna slíkra skemmda. Tveir nemendur, Anna Sigríður Valdimarsdóttir og Helgi 
Guðjónsson unnu við verkefnið og hlutu þau sérstaka viðkenningu fyrir verkefnið og 
voru tilnefnd til Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands 2012. Vorið 2012 hóf Anna Sigríður 
frekari rannsóknir í vistheimtarhlutanum sem meistaraprófsverkefni við LbhÍ. 

Í kjölfar eldgosanna í Eyjafjallajökli 
og Grímsvötnum hefur verið unnið að 
rannsóknum á áhrifum þeirra á vistkerfi  
öskufallssvæða og undirbúningi að 
gerð hættumats vegna eldgosa á Íslandi. 
Rannsóknir sýna að áhrif gjósku á gróður og 
vistkerfi  voru mikil og fok gjósku í stormum 
hefur haft mikil áhrif á loftgæði á landinu. 
Á árinu var unnið að skýrslu um endurheimt 
vistkerfa og efl ingu viðnámsþróttar þeirra 
sem forvörn gegn áhrifum eldgosa, undir 
ritstjórn Önnu Maríu Ágústsdóttur. 

Fyrst ekur einn - er þá komin lögleg vegslóð fyrir aðra til að aka? Landgræðslan leggur áherslu á að mótun á 
framtíðarvegakerfi  landsins sé skipulagsmál. Kort og gagnagrunnar sýna fjölmargar leiðir sem ekki standast 
slíkar forsendur. Mynd: Andrés Arnalds.

Lággróður skógarins sprettur upp gegnum öskuna. 
Mynd: Hreinn Óskarsson.
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Bændur græða landið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og bænda um uppgræðslu 
heimalanda sem staðið hefur yfi r allt frá árinu 1990. Tilgangur þess er að styrkja bændur 
til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný 
til landbúnaðar eða annarra nota. Skilyrði fyrir þátttöku er að það land sem græða á upp 
sé í upphafi  lítið eða ekkert gróið og að beitarálag sé hófl egt. Landgræðslan leggur til 
faglega ráðgjöf og eftirlit með verkefnum allt þar til þeim telst formlega lokið, greiðir 
um 85% áburðarkostnaðar og lætur í té grasfræ þar sem þess er talin þörf. Bændur annast 
útvegun áburðar og bera á. Þeir greiða hluta áburðarins og þegar verki hvers árs er lokið 
og Landgræðslan hefur tekið það út er styrkurinn greiddur.

Styrkveitingar
Árið 2012 nam styrkur Landgræðslunnar til 
BGL verkefna kr. 64.600 kr. á tonn en var 
kr. 63.300 árið 2011. Vegna mikilla hækkana 
á áburði undanfarin ár hefur styrkupphæðin 
hækkað mikið, eða úr kr. 22.500 á tonn árið 
2007 í kr. 64.600 árið 2012, þ.e. um 187%.

Bændur græða
landið (BGL)
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Frá Varmalæk í Borgarfi rði, gamalt uppgræðslu-
svæði. Mynd: Sigríður J. Brynleifsdóttir.

BGL uppgræðslusvæði á Hofteigi á Jökuldal. Mynd: Guðrún Schmidt.
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Hlutfallslegur fjöldi þátttakenda og hlutfallsleg notkun áburðar og fræs eftir héraðssetrum.

Framkvæmd verkefnisins
Undanfarin fi mm ár hefur fjöldi 
skráðra þátttakenda aukist lítillega, 
en virk þátttaka dregist nokkuð 
saman. Árið 2012 breyttist þetta 
nokkuð. Fjöldi skráðra þátttakenda 
dróst lítillega saman m.v. árið 2011, 
fjöldi virkra þátttakenda jókst en 
áburðarnotkun minnkaði talsvert eða um tæp 14%. Þessar breytingar má, a.m.k. að hluta, 
rekja til sparnaðarráðstafana Landgræðslunnar, en undanfarin ár hefur áburðarnotkun 
verið nokkuð stöðug eftir að úr henni dró í kjölfar mikilla verðhækkana á áburði árið 
2008.

Að því gefnu að dreift sé um 200 kg af áburði á hvern ha má áætla að árlega vinni BGL 
bændur að uppgræðslu á um 5.500 - 6.000 ha.

Þátttaka í BGL
Þátttaka bænda í BGL dreifi st nokkuð jafnt um 
allt land, þó forsendur og framkvæmd verkefna 
geti verið með nokkuð breytilegum hætti eftir 
landshlutum. Þátttaka bænda er að tiltölu 
minni á þeim svæðum þar sem jarðvegsrof og 
gróðureyðing er meiri, enda er þátttaka þeirra í 
landgræðslustarfi  ekki bundin við BGL í sama 
mæli og á þeim landssvæðum þar sem minna 

er um jarðvegsrof. Á sama hátt má t.d. skýra mismikla frænotkun með staðbundnum 
aðstæðum. Bændur á Vesturlandi og Vestfjörðum eru í meiri mæli að fást við uppgræðslu 
stöðugra mela sem hafa að geyma fræmagn og jafnvel strjálan gróður, en bændur 
Norðurlandi græða í meiri mæli örfoka land þar sem aðstæður eru með öðrum hætti.

Ingibjörn Kristinsson á Hofströnd, Borgarfi rði 
eystra í BGL uppgræðslunni.
Mynd: Guðrún Schmidt.

  Áburður, (tonn) Fræ, (kg)
 Hérðassetur Þátttakendur Heild Á hvern Heild Á hvern 
 Hvanneyri 132 207 1,6 1.061 8,0
 Sauðárkrókur 123 235 1,9 2.507 20,4
 Húsavík 98 256 2,6 3.280 33,5
 Egilsstaðir 58 99 1,7 800 13,8
 Gunnarsholt 120 201 1,7 1.235 10,3
 Samtals 531 999 1,9 8.883 16,7

Bændur græða landið árið 2012

             Þátttakendur í BGL
 Ár Alls  Virkir Áburður, (tonn) Fræ, (kg)
 2008 643  587 1.246 9.973
 2009 634  549 1.182 9.843
 2010 640  539 1.160 10.357
 2011 656  514 1.160 8.584
 2012 640  531 999 8.883
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Kortlagning 
Síðan árið 2010 hefur verið unnið markvisst að kortlagningu á uppgræðslusvæðum 
þátttakenda í BGL. Það sem m.a. hefur áunnist með kortlagningunni er að skýrari 
mynd hefur fengist af umfangi aðgerðanna, auk þess sem hún auðveldar árangursmat. 
Samkvæmt þeim upplýsingum sem fengist hafa með kortlagningunni hafa um 30 þúsund 
ha verið græddir upp í BGL verkefninu.

Þátttakendur í BGL árið 2012

Frá Borg í Reykhólasveit sumarið 2012. BGL svæði 
sem hefur tekið vel við sér og verður vonandi
útskrifað að ári. Mynd: Sigríður J. Brynleifsdóttir.

Erfi tt BGL svæði í Breiðuvík á Vestfjörðum.
Mynd: Sigríður J. Brynleifsdóttir. 

BGL svæði á ásnum milli Víðikers og Svartárkots en þessir bæir eru ofarlega, austan megin í Bárðardal. 
Á myndinni má sjá Tryggva Harðarsson í Svartárkoti til vinstri og Pál Kjartansson frá Víðikeri til hægri.
Mynd: Stefán Skaftason.
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Varnir gegn
landbroti (VGL)

Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga nr. 91/2002 um varnir gegn 
landbroti. Tilgangur laganna er að draga úr eða koma í veg fyrir landbrot eða annað 
tjón á landi, landkostum eða mannvirkjum með fyrirhleðslum gegn ágangi vatna. 
Landgræðslunni er einnig heimilt að styrkja framkvæmdir við fyrirhleðslur sem ætlað er 
að vernda mannvirki eða land í eigu einkaaðila. Auglýsa skal eftir umsóknum um slíka 
styrki á opinberum vettvangi, en hámarksupphæð styrkja er 3.000.000 kr.

Umsóknir 2012
Ekki var auglýst eftir styrkumsóknum árið 2012, en engu að síður bárust sex umsóknir. 
Hjá Landgræðslunni er langur biðlisti umsókna víðsvegar að af landinu. Sú ákvörðun 
var tekin í upphafi  árs að vinna eingöngu að verkefnum af þessum lista, auk verkefna 
tengdum eldgosum og öðrum bráðaaðgerðum. Árið 2011 barst alls 71 umsókn.

Verkefni
Verkefnum má í meginatriðum 
skipta í tvo fl okka; bakka-
varnir og varnargarða. Í 
undantekningartilvikum er 
um önnur verkefni að ræða, 
s.s. tilfl utning farvega eða 
annað slíkt. Lögð er áhersla 
á bakkavarnir fremur en aðrar 
tegundir framkvæmda, enda 
má fullyrða að bakkavarnir 
hafa í fl estum tilvikum engin 
eða sáralítil áhrif á fi skgengd 
í ám, afkomu fi skstofna, aðstæður til veiði eða lífríki vatnsins að öðru leyti. Árið 2012 var 
unnið að alls 35 verkefnum, en verkefni ársins voru að talsverðum hluta verkefni tengd 
gosunum úr Eyjafjallajökli 2010 og Grímsvötnum 2011. 

Landbrot í landi Ytri-Bakka í Norður Þingeyjarsýslu,
Hafrafell í baksýn. Mynd: Daði Lange Friðriksson.

Unnið við varnargarð í Jökulsá á Fjöllum við Skjálftavatn sumarið 2012. 
Mynd: Daði Lange Friðriksson.
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Auk þessara verkefna var 
unnið að grjótnámi við Svartá 
í Skagafi rði og ána Klifandi í 
Vestur-Skaftafellssýslu, mokstri 
úr farvegum þriggja vatnsfalla 
undir Eyjafjöllum og farvegur 
Leirár á Álftavatnsafrétti var 
færður til fyrra horfs þó sú aðgerð 
bæri takmarkaðan árangur. Þá 
lét Landgræðslan í samvinnu við Vegagerðina og Rangárþing eystra gera fl óðalíkan með 
áherslu á hvort og hvernig væri heppilegast að breyta legu varnargarða í Markarfl jóti ef 
takast þyrfti aftur á við fl óð lík þeim sem komu úr Eyjafjallajökli 14. og 15. apríl 2010.

Verkefni í VGL 2012

Landbrot í Djúpá fyrir landi Holtasels í
Austur-Skaftafellssýslu. Mynd: Sigurjón Einarsson.

Landbrot í Ytri-Rangá í landi Húsagarðs 
í maí 2011. Mynd: Sigurjón Einarsson.

Bakkavörn í Ytri-Rangá í landi Húsagarðs 
í maí 2012. Mynd: Sigurjón Einarsson.

Landbrot í Norðurá í Borgarfi rði fyrir landi 
Glitsstaða. Mynd: Sigurjón Einarsson.

Laxá í Laxárdal fyrir landi Hafragils á
Norð-Vesturlandi. Mynd: Sigurjón Einarsson.

                      Bakkavarnir              Varnargarðar
  Fjöldi Lengd, (m) Fjöldi Lengd, (m) 
 Vesturland og Vestfi rðir 4 583 1 60
 Norðurland vestra 2 310 1 200
 Norðurland eystra 20 0 1 555
 Austurland 2 700 0 0
 Suðurland 11 3.579 7 3.311
 Samtals 19 5.172 10 4.126
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Landgræðsla ríkisins starfrækir Landbótasjóð Landgræðslunnar og leggur honum til fé 
til úthlutunar, auk þess sem aðrir aðilar geta lagt sjóðnum til fjármuni. Landgræðslan 
úthlutar árlega styrkjum úr sjóðnum, en tilgangur þeirra er að færa ábyrgð og framkvæmd 
landgræðsluverkefna heim í héruð og veita landeigendum, sveitarfélögum, félaga-
samtökum og öðrum umráðahöfum lands styrki til landbótaverkefna. Upphæð einstakra 
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: 

 • Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar.
 • Endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis.
 • Að landnýting verði sjálfbær.
 • Bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi.

Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fi mm ára, enda fylgi umsókn tímasett 
kostnaðar- og verkáætlun.   Við mat umsókna er lögð áhersla á að umsækjandi hafi  gert 
bindandi landbótaáætlun til a.m.k. 3ja ára.

Umsóknir og styrkveitingar
Í Landbótasjóði voru 33,0 milljónir króna til ráðstöfunar árið 2012, en árið 2011 nam 
þessi upphæð 32,5 milljónum króna. Landgræðslan lagði sjóðnum til 27,5 milljónir króna 
en Landssamtök sauðfjárbænda 5,5 milljónir króna samkvæmt samningi sem gerður var 
við samtökin árið 2010, en samningurinn gildir fram til ársins 2014.  

Alls bárust Landbótasjóði 
66 umsóknir árið 2012 en 
62 árið 2011. Undanfarin ár 
hefur við úthlutun styrkja 
úr Landbótasjóði verið lögð 
áhersla á að umsóknum fylgi landbótaáætlun til að betur væri hægt að hafa yfi rsýn yfi r 
viðkomandi verkefni og meta betur en annars væri hugsanlegan árangur af verkefninu við 
styrkveitingu. Einungis tvær umsóknir sem bárust árið 2012 voru án landbótaáætlunar.

Landbótasjóður
Landgræðslu
ríkisins

Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2007 - 2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Fjöldi umsókna 68 80 71 70 62 66
 Veittir styrkir 49 60 60 61 56 59
 Synjað 19 20 9 9 6 7

Áburðargjöf undirbúin á Hrunamannaafrétti. Landgræðslufélag Hrunamanna vinnur að landgræðslu og nýtur 
styrks úr Landbótasjóði Landgræðslunnar. Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.
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Úthlutun
Landbótasjóður hefur undanfarin ár lagt mikla áherslu á að styrkja landbótaverkefni 
sem tengjast gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu og svo var einnig árið 2012. Úthlutað 
var 21,9 m.kr. sem runnu til verkefna þar sem unnið var eftir samþykktum landbóta- 
og landnýtingaráætlunum tengdum gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu.  Þetta eru tæp    
68,0% af ráðstöfunarfé sjóðsins.

 Fjöldi Styrkur Meðaltal Af heild
 umsókna m.kr. þús. kr. %
Umsóknir með landbótaáætlun vegna
gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu 25 22 879 67,7
Aðrar umsóknir með landbótaáætlun 32 9,9 311 30,5
Umsóknir án landbótaáætlunar 2 0,6 275 1,8
Samtals 59 32,5 550 100,0

Í lok árs 2012 höfðu verið veittir styrkir að upphæð alls 31,0 m.kr. til 56 aðila.

Skipting ráðstöfunarfjár Landbótasjóðs árið 2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Á verðlag hvers árs 25.000 26.000 21.000 32.000 32.500 33.000
 2007 = 100 100 104 84 128 130 132
 Miðað við vísitölu neysluverðs 25.000 23.127 16.679 24.115 23.551 23.552
 2007 = 100 100 93 67 96 94 94
 Miðað við vísitölu áburðarverðs 25.000 12.054 9.016 12.076 11.359 11.359
 2007 = 100 100 48 36 48 45 45

Ráðstöfunarfé Landbótasjóðs 2007 - 2012 (þús. kr.)

Framtíð Landbótasjóðs Landgræðslu ríkisins
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 efl ingu 
landkosta. Framkvæmdageta þess 
fjármagns sem veitt var úr sjóðnum 
árið 2012 var innan við helmingur 
þess sem var árið 2007 ef miðað 
er við verð á áburði, þrátt fyrir að 
fjármagn til ráðstöfunar hafi  aukist um 
32% á sama tímabili. Þetta stafar að 
sjálfsögðu fyrst og fremst af því hversu 
gífurlega verð á áburði hefur hækkað, 
en það hefur hækkað um 170% meðan 
almennar verðlagshækkanir eru 
„aðeins“ um 45%. Fyrirhugaðar eru 
skipulagsbreytingar á Landbótasjóði 
árið 2013. Þær munu þó ekki breyta 
þeirri staðreynd að auka þarf framlög 
til sjóðsins eigi að vera unnt að halda 
í horfi nu hvað varðar uppgræðsluaðgerðir. Þá væri æskilegt að aðrir en Landgræðslan 
legðu sjóðnum einnig til fjármuni, líkt og Landssamtök sauðfjárbænda hafa gert, enda er 
ábyrgðin á varðveislu gróðurs og jarðvegs okkar allra.

Landbótasjóðsverkefni á bæjunum Næfurholti og Hólum 
í Rangárvallasýslu. Góður árangur í að stöðva eyðingu 
birkiskógar og græða upp land.
Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.
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Með gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu er átt við framleiðslu sauðfjárafurða samkvæmt 
kröfum sem settar eru fram í reglugerð nr. 10/2008 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 
Sauðfjárframleiðendur sem uppfylla skilyrði sem sett eru í reglugerðinni, eiga á tímabilinu 
1. janúar 2008 til 31. desember 2013 rétt til sérstakra álagsgreiðslna úr ríkissjóði skv. 
samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar 2007. Meðal þeirra skilyrða 
sem uppfylla þarf eru atriði er lúta að aðbúnaði og meðferð sauðfjár, merking búfjár, 
skýrsluhald, heilbrigðisþættir og nýting lands.
Matvælastofnun fer með framkvæmd gæðastýringarinnar en Landgræðsla ríkisins annast 
framkvæmd landnýtingarþátta reglugerðarinnar samkvæmt stjórnsýslusamningi milli 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðaneytis, Matvælastofnunar og Landgræðslu ríkisins frá 
12. ágúst 2010.

Fjöldi þátttakenda
Fjöldi þátttakenda í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu árið 2012 var tæplega 1.600 en árið 
2008 voru þeir um 1.400.

Framkvæmd landbótaáætlana
Haft var eftirlit með framkvæmd alls 65 
landbótaáætlana um allt land sem skiptast 
þannig að 24 áætlanir voru vegna afrétta 
og 41 áætlun vegna heimalanda. Í einu 
tilviki kom í ljós við eftirlit, að ekki var unnið eftir landbótaáætlun fyrir afrétt og var það 
tilkynnt til Matvælastofnunar.

Gæðastýring
í sauðfjár-
framleiðslu

  2009 2010 2011 2012
 Afréttir 21 21 24 24
 Heimalönd 45 45 41 41
 Samtals 66 66 65 65

Fjöldi landbótaáætlana sem eftirlit
er haft með 2009 - 2012.

Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.
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Mat á nýjum umsækjendum
Landnýting 88 nýrra umsækjenda um 
þátttöku í gæðastýringunni var metin 
og hlutu þeir allir staðfestingu án 
athugasemda. Í fl estum tilvikum var 
um að ræða jarðir og afrétti sem áður 
höfðu komið til mats á landnýtingu og 
landbótaáætlun þegar verið gerð. 

Eftirlit með þátttakendum
Almennt eftirlit með þátttakendum er einkum með tvennu móti. Annars vegar er um að 
ræða 2% úrtak þátttakenda sem valið er af handahófi . Í úrtakinu voru 32 aðilar og var 
landnýting þeirra könnnuð m.t.t. ástands beitilands og viðmiða um sjálfbæra landnýtingu 
skv. reglugerð 10/2008. Ekki kom upp tilvik þar sem ástæða þótti til að gera formlega 
athugasemd en allvíða er ástæða til að hafa sérstakt eftirlit með landnýtingu á einstökum 
heimalöndum.  
Hins vegar er um að ræða eftirlit samhliða öðrum störfum Landgræðslunnar sem og 
viðbrögð við ábendingum sem berast um að landnýtingu kunni að vera ábótavant.

  2009 2010 2011 2012
 Samþykkt án aths. 68 53 64 88
 Samþykkt með aths. 2 0 0 0
 Hafnað 0 0 0 0
 Samtals 70 53 64 88

Nýjar umsóknir sem metnar voru
árin 2009 - 2012.

Fé á beit í gróðursnauðu landi á Landmannaafrétti. Mynd: Sveinn Runólfsson.

Kindur í kjarri austan Hvannfells, Suður-Þingeyjar-
sýslu. Mynd: Andrés Arnalds.

Í Reykjaréttum.
Mynd: Almar Sigurðsson.
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Gæðastýring
í hrossarækt

Árið 2000 komu  Fagráð í hrossarækt og Félag hrossabænda á fót 
gæðastýringu í skýrsluhaldi, landnýtingu og heilbrigði hrossa. 
Fagráðið fékk Landgræðslu ríkisins til að semja reglur og móta verk-
lag varðandi úttekt á sjálfbærri landnýtingu hrossabænda og jafnframt 
að annast úttektina. Til grundvallar landmatinu voru lagðar reglur 
með einkunnastiga, sem Borgþór Magnússon, gróðurvistfræðingur 
og samstarfsfólk hans hafa þróað. Reglurnar byggjast á landlæsi, þ.e. 
sjónmati á ástandi landsins og greinanlegum gróður- og rofeinkennum. 
Gæðastýringin er þýðingarmikill liður í vöktun Landgræðslunnar á 
meðferð og nýtingu beitarlands.  Fyrstu jarðirnar voru vottaðar árið 
2000 og fékk þá 21 bú viðurkenningu fyrir vistvæna landnýtingu. 
Árið 2012 voru búin orðin 45, þ.a. voru 13 bú af upphafl egu þátttöku-
búunum enn með í landnýtingarþættinum.

Úttektir árið 2012  
Alls stóðust 45 bú úttektar-
kröfur árið 2012. Flestar 
úttektirnar fóru fram í septem-
ber og október, að sprettutíma 
loknum. Nauðsynlegt er að 
úttektum ljúki meðan jörð er 
auð og auðvelt að komast um 
land. Endurúttektir voru gerðar á 26 jörðum, frumúttektir á 2 og 17 jarðir þurfti ekki að 
skoða þetta árið sem er skv. reglum verkefnisins.

Tilgangurinn með gæðastýringarkerfi  hrossaræktarinnar er m.a. sá að auka fagmennsku 
í meðferð beitilands og bæta velferð á hrossabúum. Þetta hefur tvímælalaust tekist hvað 
varðar meðferð lands. Þátttaka í landnýtingarþættinum þarf þó að aukast til þess að 
útbreiða enn frekar landlæsi og markvissari beitarstýringu á hrossabúum. Nauðsynlegt er 
að efl a kynningu á landnýtingarþættinum meðal hrossabænda og æskilegt væri að fjöldi 
þátttökubúa tvöfaldaðist á næstu árum.

 Ár Fjöldi
  þátttökubúa
 2000 21
 2001 38
 2002 37
 2003 40
 2004 41
 2005 41
 2006 41
 2007 44
 2008 46
 2009 43
 2010 43
 2011 44
 2012 45

Gæðastýring í hrossarækt eftir landshlutum 2007 - 2012.
Fjöldi búa.
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Vesturland 2 2 2 3 5 6
 Norðurland vestra 23 23 21 21 20 19
 Norðurland eystra 6 6 5 5 5 5
 Suðurland 13 15 15 14 14 15
 Samtals 44 46 43 43 44 45

Víða má sjá land sem er of mikið beitt. Gæðastýring í hrossarækt stuðlar að bættu beitarskipulagi og betri 
meðferð beitarlands. Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.
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Með gróðureftirliti er leitast við að framkvæma reglubundið eftirlit með beitilöndum, 
bæði heimalöndum og afréttum með það að markmiði að bæta meðferð lands, stemma 
stigu við gróður- og jarðvegseyðingu og stuðla að sjálfbærri landnýtingu.
Gróðureftirlitið er framkvæmt með ýmsu móti. Í sumum tilvikum eru svæði sem 
héraðsfulltrúar Landgræðslunnar telja landnýtingu ábótavant, skráð og metin ýmist í 
samvinnu við eigendur eða án þess að sérstaklega sé haft samráð við eigendur, enda 
í sumum tilvikum óhægt um vik að fi nna út hver eigandinn er. Þetta á einkum við um 
beitarhólf í byggð. Í öðrum tilvikum fara héraðsfulltrúar og fulltrúar upprekstraraðila inn 
á afrétti, meta ástand gróðurs og taka síðan sameiginlega ákvörðun um hvenær heimila 
skuli upprekstur á viðkomandi afrétt. Þá hefur Landgræðslan beitt sér fyrir upplýsingum 
og fræðslu um landnýtingu, m.a. með greinaskrifum, fundahaldi og fyrirlestrum. Þá hefur 
stofnunin annast úttektir á beitilandi bæjarfélaga, hestamannafélaga og hjá öðrum aðilum, 
gert athugasemdir við landnýtingu þar sem það á við og veitt leiðbeiningar um hvernig 
megi bæta úr þar sem þess hefur verið talin þörf. Árið 2012 var 21 afréttur skoðaður í 
hefðbundinni vor- eða snemmsumarsskoðun til að ákveða hvenær óhætt væri að hefja 
upprekstur á viðkomandi afrétt. Árið 2011 voru slíkar skoðanir 26 talsins. Þá voru 15 
aðrir afréttir skoðaðir þó ekki væri til að meta heppilegan upprekstrartíma, heldur til að 
meta ástand viðkomandi afrétta yfi rleitt, s.s. sprettu, ástand gróðurs og dreifi ngu fjár.
Auk hinna hefðbundnu gróðureftirlitsverkefna eru ýmis önnur verkefni unnin hjá 
Landgræðslunni sem í eðli sínu eru gróðurverndarverkefni. Má þar einkum nefna 
gæðsstýringu í sauðfjárframleiðslu og gæðastýringu í hrossarækt, en bæði Bændur græða 
landið, Landbótasjóður og fl eiri verkefni mætti einnig nefna í þessu sambandi.

Gróðureftirlit

Of mikil beit rýrir gæði lands.
Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.

Illa farið land eftir langvarandi ofnýtingu.
Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.

Mismunandi landnýting milli bæja. 
Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.
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Landgræðslan ver árlega talsvert stórum hluta ráðstöfunarfjár síns til áburðarkaupa og 
áburðarverkefna. Þannig fara öll framlög til bænda og landeiganda í verkefninu Bændur 
græða landið til áburðarkaupa, stærstur hluti styrkja sem veittir eru úr Landbótasjóði og 
svo kaupir Landgræðslan talsvert magn tilbúins áburðar, ýmist til samvinnuverkefna eða 
eigin verkefna.

Innkaup 2011
Vegna umfangs viðskiptanna ber Landgræðslunni að bjóða áburðarkaup sín út á Evrópska 
efnahagssvæðinu (EES). Heimilt hefur verið að gera kaupsamninga í kjölfar útboðs í allt 
að þrjú ár, og Landgræðslan ákvað að nýta sér þessa heimild við áburðarkaup fyrir árið 
2012. Samningur við Skeljung hf. um áburðarkaup ársins 2012 var undirritaður þann 19. 
desember 2011. Samningurinn hljóðaði upp á kaup á samtals 550 tonnum af áburði, 490 
tonn af tegundinni Spretti 25 5 og 60 tonn af Spretti 27% N. 
Auk þessara áburðarkaupa keypti Landgræðslan alls 151 tonn vegna uppgræðsluaðgerða 
í kjölfar gosanna í Eyjafjallajökli árið 2010 og í Grímsvötnum árið 2011. Samtals voru 
því keypt 701 tonn af tilbúnum áburði árið 2012.

Þróun innkaupa á áburði
Innkaup Landgræðslunnar hafa dregist talsvert saman í kjölfar verulegra hækkana á 
áburðarverði og sú þróun hefði haldist óbreytt ef ekki hefðu komið til sérstök áburðar-    
kaup vegna náttúruhamfara undanfarin ár. Í töfl unni hér að neðan er sýnd þróun 
áburðarkaupa á tímabilinu 2007 - 2012. Í töfl unni er einnig sýnt það magn áburðar sem 
styrkir voru veittir til kaupa á í BGL og gera má ráð fyrir að hafi  verið keypt vegna 
Landbótasjóðsstyrkja, m.v. meðalverð á áburði.

*Önnur kaup eru eingöngu vegna áburðardreifi ngar í kjölfar eldgosanna 2010 og 2011.

Tilbúinn áburður

Keyptur áburður 2007 - 2012, (tonn).

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Kaup samkvæmt útboði 1.368 894 878 800 850 550  
 Önnur kaup* 0 0 0 150 154 151  
 Samtals 1.368 894 878 950 1.004 701
 
 Bændur græða landið 1.250 1.246 1.182 1.160 1.156 999  
 Landbótasjóður 861 558 333 458 424 408
 Áburður alls 3.479 2.698 2.393 2.568 2.584 2.108

 Áburðardreifi ng vegna gróðurstyrkingarverkefnis á vegum 
Landsvirkjunnar við Hálslón. Mynd: Guðrún Schmidt.
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Verðþróun
Verð á áburði hefur hefur tekið verulegum hækkunum frá árinu 2007. Árið 2007 greiddi 
Landgræðslan um kr. 28.500 á tonnið en árið 2012 nær kr. 90.000. Hækkunin er því um 
172%. Á sama tíma hefur vístala neysluverðs hækkað um 45%, vísitala byggingarkostnaðar 
um 56% og gengi erlendra gjaldmiðla (GBP) um 60%. Verð á áburði á verðlagi ársins 
2007 hefur hækkað um 113%. Hækkanir á áburði eru því margfaldar miðað við almennar 
verðlagshækknir. Í eftirfarandi töfl u er sýnd þróun meðaláburðarverðs hjá Landgræðsl-
unni frá árinu 2007 til ársins 2012, bæði á verðlagi hvers árs og á verðlagi ársins 2007.

Miklar verðsveifl ur skýrast, auk erlendra hækkanna á áburði, einkum af 
gengisbreytingum.

Framtíðin
Litlar líkur eru á að þær hækkanir sem orðnar eru á áburði muni ganga til baka. Því veldur 
m.a. aukin eftirspurn eftir matvælum og þar með áburði, hátt orkuverð auk innlendrar 
verðlagsþróunar og veiks gengis íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum. 
Árið 2011 varði Landgræðslan 112% hærri upphæð til áburðarverkefna en árið 2007, en 
magn áburðarins árið 2011 var tæpum 27% minna en árið 2007. Til að halda sama magni 
hefði fjármagn til áburðarverkefna þurft að vera 40-50% hærra. Með öðrum orðum dugir 
sá kostnaður sem þurfti til að bera áburð á einn ha árið 2007 aðeins til að bera á tæpan 
hálfan ha árið 2011. Það má því ljóst vera að þó oft hafi  verið þörf, þá er nú nauðsyn að 
leita annarra leiða. Rannsóknir og þróunarstarf á möguleikum til að nýta lífræn efni og 
aðferðir til landgræðslu verður að stórauka og markmiðið hlýtur að vera að þróa nýtanlega 
áburðarafurð til landgræðslu ásamt því að þróa fl eiri leiðir til notkunar á belgjurtum í 
landgræðslustarfi nu.. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Á verðlagi hvers árs, (kr.) 28.530 77.486 91.418 61.075 84.010 89.566
 Á verðlagi ársins 2007, (kr.) 28.530 68.924 72.609 46.025 60.878 61.702
 Gengisbreytingar, (GBP) 125,08 159,40 209,18 190,56 183,51 199,63
 Vísitala n.v. 2007=100 100,0 112,4 125,9 132,7 138,0 145,2

Þróun áburðarverðs og verðlags 2007 - 2012.

Landgræðslan hefur víða um land girt 
af svæði til að friða þau fyrir búfjárbeit.  
Girðingarnar eru bæði hefðbundnar 
net- og gaddavírsgirðingar og raf-
magnsgirðingar og þeim er ætlað að 
friða svæði sem Landgræðslan á eða 
hefur á sinni forsjá fyrir hönd ríkisins 
og svæði í eigu annarra þar sem 
unnið er að uppgræðslu, yfi rleitt eftir 
formlegum samningum þar um. Undir 
girðingastarfsemi Landgræðslunnar 

falla einnig upprif á eldri girðingum sem ýmist er talið að séu ekki lengur nauðsynlegar 
eða eru orðnar ónýtar og þarf því að fjarlægja.

Girðingar 

Áhrif friðunar, landgræðslugirðing á Leiðvelli. Girt á auðn 
1945 og myndin tekin 1956. Mynd: Björn Sigurbjörnsson.
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Framkvæmd og umsjón
Héraðssetur Landgræðslunnar hafa umsjón með girðingum hvert á sínu svæði og árið 2012 
annaðist Landgræðslan viðhald á 100 girðingum sem samtals nema um 772 km. Í miklu 
óveðri sem gerði um allt land, en þó einkum á Norðurlandi, eyðilögðust eða skemmdust 
a.m.k. 50-60 km af girðingum á Norð-Austurlandi. Sumt af þessum girðingum var gert 
við strax um haustið 2012, en annað látið bíða vorsins 2013. Engar nýjar girðingar voru 
girtar árið 2012, né eldri girðingar rifnar upp. Árið 2011 girti Landgræðslan 16,5 km af 
nýjum girðingum og fjarlægði auk þess 36 km af afl ögðum og ónýtum girðingum.

Eins og sjá má í ofangreindri töfl u þá tilheyra fl estar girðingar héraðssetrunum á Húsavík 
og í Gunnarsholti enda eru stærstu uppblásturssvæði landsins á starfssvæðum þessara 
tveggja héraðssetra. Á undanförnum árum hefur verið gert átak í upprifi  á girðingum 
og hafa frá árinu 2009 verið fjarlægðir 86 km af ónýtum og afl ögðum girðingum.  
Landgræðslan sér um smölun fjölda landgræðslusvæða og bændur og landeigendur annast 
þetta verk á öðrum landgræðslusvæðum.

50 - 60 km af girðingum skemmdust í miklu óveðri haustið 2012. Myndir: Daði Lange Friðriksson.

   Fj. Lengd, (km) Fj. Lengd, (km) Fj. Lengd, (km)
 Vesturland og Vestfi rðir 8 20 3 31 11 51
 Norðurland vestra  2 17 1 5 3 22
 Norðurland eystra  29 313 8 64 37 377
 Austurland  3 16 0 0 3 16
 Suðurland  21 144 25 162 46 306
 Samtals  63 510 37 262 100 772

         Rafmagn                      Net og gaddavír                 Samtals

Fjöldi girðinga, lengd (km) og tegund eftir héraðssetrum.
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Landgræðslan starfrækir fi mm héraðssetur, á Hvanneyri, Sauðárkróki, Húsavík, 
Egilsstöðum og í Gunnarsholti. Starfsmenn á héraðssetrunum eru tólf, þar af átta 
héraðsfulltrúar sem hafa umsjón með ákveðnum þáttum í starfsemi Landgræðslunnar 
hver á sínu svæði, einkum er lýtur að uppgræðslu, landnýtingu, gróðureftirliti og öðrum 
landbótaverkefnum, upplýsingum og ráðgjöf og samskiptum við landgræðslufélögin, 
sveitarstjórnir og við heimamenn almennt. Héraðsfulltrúar sinna einnig verkefnum í 
vörnum gegn landbroti.

Héraðssetrið á Vesturlandi tók til starfa árið 1995. 
Starfssvæði þess er Vesturland frá Hvalfjarðarbotni og 
Vestfi rðir að Hrútafjarðarbotni. Á starfssvæðinu eru 
m.a. 12 virk landgræðslusvæði. Unnið var að tveimur 
Landbótasjóðsverkefnum og skráðir þátttakendur í BGL 

voru 149 árið 2012. Starfsmenn eru tveir, þar af starfar annar eingöngu að vörnum gegn 
landbroti. Héraðssetrið er til húsa að Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.

Héraðssetrið á Norðurlandi vestra tók til starfa árið 1996. 
Starfssvæði þess er Húnavatnssýslur og Skagafjarðarsýsla. Á 
starfssvæðinu eru m.a. 14 virk landgræðslusvæði og árið 2012 
var unnið að áburðardreifi ngu á fi mm landgræðslusvæðum. 
Unnið var að þremur Landbótasjóðsverkefnum og skráðir 
þátttakendur í BGL voru 141 árið 2012. Einn starfsmaður 

starfar á setrinu. Héraðssetrið er til húsa að Aðalgötu 21, 550 Sauðárkrókur.

Héraðssetrið á Norðurlandi eystra tók til starfa árið 1993. 
Starfssvæði þess er Eyjafjarðarsýsla og Þingeyjarsýslur, 
þ.m.t. Langanesbyggð öll. Á starfssvæðinu eru m.a. 50 virk 
landgræðslusvæði og unnið var að áburðardreifi ngu á 21 
landgræðslusvæði. Unnið var að 24 Landbótasjóðsverkefnum 
og skráðir þátttakendur í BGL voru 119 árið 2012. Starfsmenn 

eru fjórir, tveir héraðsfulltrúar, einn sáningamaður og einn girðingamaður. Héraðssetrið 
er til húsa að Garðarsbraut 5, 640 Húsavík.

Héraðssetrið á Austurlandi tók til starfa árið 2000. Starfs-
svæði þess er Norður- og Suður-Múlasýslur. Á starfssvæðinu 
eru m.a. 35 virk landgræðslusvæði þar sem Landgræðslan 
kemur í fl estum tilvikum að uppgræðslustarfi nu, ýmist sem 
umsjónaraðili, með ráðgjöf eða sem framkvæmdaaðili.  
Unnið var að fi mm Landbótasjóðsverkefnum og skráðir 

þátttakendur í BGL voru 73 árið 2012. Einn starfsmaður starfar á setrinu. Héraðssetrið er 
til húsa að Miðvangi 2-4, 700 Egilsstaðir.

Héraðssetrið á Suðurlandi. Starfssvæði þess er Skafta-
fellssýslur, Rangárvallasýsla, Árnessýsla og Gullbringu- og 
Kjósarsýsla. Á starfssvæðinu eru m.a. 88 virk landgræðslusvæði 
og unnið var að áburðardreifi ngu á 29 landgræðslu-     
svæðum. Unnið var að 24 Landbótasjóðsverkefnum og virkir 
þátttakendur í BGL voru 111 árið 2011. Starfsmenn eru þrír. 

Héraðssetrið er til húsa í höfuðstöðvum Landgræðslunnar í Gunnarsholti, 851 Hella.

Héraðssetur 
Landgræðslunnar
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Landgræðslan tekur þátt í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi . Starfsmenn stofnunarinnar 
taka auk þess virkan þátt í fjölbreyttu vísindalegu samstarfi  og samvinnuverkefnum. 

Reno – Vistheimt á Norðurlöndum
Landgræðslan hefur frá 2009 leitt samstarf aðila á Norðurlöndunum 
um rannsóknir á norrænni vistheimt. Á árinu lauk verkefninu Reno – 

Restoration of damaged ecosystems in the Nordic countries en jafnframt fékkst styrkur til 
að halda því samstarfi  áfram. Nefnist þetta nýja verkefni EvRest – Evaluation of ecological 
restoration in the North. Fjallar það um mat á árangri vistheimtarverkefna. Þátttakendur 
eru frá öllum Norðurlöndunum, auk Skotlands og Kanada.

Taiex styrkir
Landgræðslan fékk á árinu 2012 tvo Taiex styrki frá Evrópusambandinu. Um var að ræða 
sérfræðiaðstoð, annars vegar til að skoða samstarfsverkefni eins og Bændur græða landið, 
Landbótasjóð Landgræðslunnar og Varnir gegn landbroti með tilliti til þess hvort þau 
væru gjaldgeng í styrkjakerfi  Evrópusambandsins. Hins vegar til að kynna sér þróun í 
gerð og notkun áburðar úr lífrænum úrgangi.

Dagana 27. - 29. nóvember 2012 var hér í heimsókn 
sérfræðingur frá Eistlandi og kynnti sér aðstæður   
til uppgræðslu lands, hitti fulltrúa Landgræðsl-
unnar og skoðaði styrkjaverkefni Landgræðsl-
unnar m.t.t. styrkjakerfa Evrópusambandsins. Þó 
það væri álit sérfræðingsins að skipulag þessara 
verkefna væri um margt eða fl est í ásættanlegu 
lagi, var það álit hans að rétt væri að endurskoða 
ákveðin atriði ef ætlunin væri að aðlaga verkefnin 
landbúnaðarstyrkjakerfi  Evrópusambandsins. 

Í lok heimsóknarinnar hitti sérfræðingurinn fulltrúa umhverfi s- og auðlindaráðuneytisins, 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og fulltrúa Landbúnaðarháskóla Íslands þar 
sem farið var yfi r helstu niðurstöður heimsóknarinnar, auk þess sem ýmis mál tengd 
heimsókninni og viðfangsefninu voru rædd.

Umhverfi sstofnun Evrópu  - European Environmental Agency 
Árlegur fundur landstengiliða vegna landbúnaðar og skógræktar var haldinn á vegum 
Umhverfi sstofnunar Evrópu í Kaupmannahöfn, 26. september 2012. Tengiliðir Íslands 
fyrir geira landbúnaðar og skógræktar eru Anna María Ágústsdóttir hjá Landgræðslunni og 
Arnór Snorrason hjá Skógræktinni og sótti Anna María fundinn að þessu sinni. Fundurinn 
fjallaði einkum um uppfærslu á stefnumálum Evrópusambandsins er varðar landbúnað og 
skógrækt, þ.e. stefnu um líffræðilega fjölbreytni (Biodiversity Strategy) og endurskoðun 
landbúnaðarstefnu (Common Agricultural policy). Meðal áherslna Umhverfi sstofnunar 
Evrópu er verndargildi náttúrunnar (High Nature Value) sem byggir á þeim skilningi 
að verndun líffræðilegrar fjölbreytni er háð því að viðhalda áframhaldandi lágnytjum í 
landbúnaði og skógum

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri útskýrir 
fyrir Tiinu Köster, sérfræðingi ESB, útskurð 
sem Alexander Robertson frá Nýfundnalandi 
skar út og gaf Landgræðslunni. Með þeim á 
myndinni er Guðmundur Stefánsson, sviðsstjóri 
landverndarsviðs Landgræðslunnar.

Alþjóða samstarf
og ráðstefnur
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Verndun og sjálfbær nýting jarðvegsauðlinda – Soils, Governance and Sociey
Alþjóðlegur vinnufundur var haldinn hér á landi 4.-9. júní. Þar var fjallað um leiðir til 
að auka skilvirkni í stjórnun og verndun jarðvegs og annarra náttúruauðlinda. Fundurinn 
var ætlaður sem vettvangur skoðanaskipta milli vísindasamfélags, stjórnsýslu og 
framkvæmdaaðila og þátttakendur spönnuðu m.a. fagsvið laga, hagfræði, hegðunar, 
félagsvísinda, náttúruvísinda, menntavísinda, stefnumörkunar og stjórnmála. 
Landgræðslan var gestgjafi  fundarins sem haldin var í samstarfi  við University of New 
England í Ástralíu, Pennsylvania State University í Bandaríkjunum, Landgræðsluskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Global Soil Partnership. Í stjórn vinnufundarins voru 
Andrés Arnalds, Anna María Ágústsdóttir, Guðmundur Jónsson, Paul Martin og Ted 
Alter.

ECER-2012 – Near-natural Restoration 
Alþjóðleg ráðstefna Evrópudeildar alþjóðlegu vistheimtarsamtakanna (Society 
of Restoration International - SER) var haldin dagana 9.-14. september í 

borginni Česke Budéjovice í Tékklandi (http://www.ecer2012.eu/). Þrír Íslendingar sóttu 
ráðstefnuna og var Kristín Svavarsdóttir vistfræðingur hjá Landgræðslunni meðal þeirra. 

EcoSummit 2012 - Ecological Sustainability
Ráðstefnan „EcoSummit“ 
er haldin á fjögurra ára 
fresti og er henni ætlað 

að ná saman vísindafólki, ráðgjöfum, stefnumótandi aðilum og öðrum sem fjalla um 
umhverfi smál. Fjórða EcoSummit ráðstefnan var haldin í Columbus, Ohio í Bandaríkj-
unum 30. september til 5. október 2012. Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni var forseti 
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson. Á annað þúsund manns frá yfi r 70 löndum sóttu fundinn 
þar sem lögð var áhersla á umfjöllun um þjónustu vistkerfa og hvernig unnt er að viðhalda 
þeirri þjónustu og endurheimta þar sem þörf er á. Kristín Svavarsdóttir vistfræðingur hjá 
Landgræðslunni var meðal fundargesta.

Global Soil Week – Hnattræn vika jarðvegs
Dagana 18.-22. nóvember 2012 voru mikil fundarhöld í Berlín til 
að vekja athygli á vaxandi jarðvegsvanda jarðar og ræða mögulegar 
lausnir. Andrés Arnalds sat þennan fund fyrir hönd Landgræðslunnar. 

Fundinn sóttu meira en 400 mann frá 65 löndum. Að vissu leyti markaði þessi mikilvægi 
fundur tímamót, ein meginniðurstaða hans var að alþjóðlegir samningar, lög og reglur 
eru ekki að virka sem skyldi. Leita þurfi  fjölþættari lausna en ekki síst að leggja áherslu á 
aukna umhverfi svitund og vinna á úrbótum á öllum skalanum frá bændum til neytenda.

Global Soil Partnership – Alþjóðlegt samstarf um jarðveg
Töluverð samskipti voru við þennan upprennandi samstarfsvettvang 
um verndun jarðvegsauðlindarinnar. Verkefnið er vistað hjá FAO 
meðan verið er að gera það að sjálfstæðu alþjóðlegu afl i. Alþjóðlegur 
dagur jarðvegs er í undirbúningi og er stefnt að því að hann taki gildi 
2015.
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Alþjóðleg samtök
Landgræðslan er í tengslum við ýmis mikilvæg alþjóðleg samtök sem vinna að verndun 
landkosta. Andrés Arnalds er tengiliður við Alþjóðlegu jarðvegsverndarsamtökin (World 
Association of Soil and Water Conservation), og í stjórn Alþjóðlegu Landverndar-
samtakanna (Landcare International). Andrés og Anna María Ágústsdóttir eru tengiliðir 
Íslands við evrópsku jarðvegsverndarsamtökin (European Society for Soil Conservation). 
Anna María er einnig fulltrúi í European Soil Bureau Network.

Samstarf um rannsóknir
Landgræðslan tekur þátt í fjölþættu alþjóðlegu rannsóknasamstarfi . Á grunni þess öfl uga 
tengslanets sem byggt hefur verið upp á undanförnum árum tók stofnunin þátt í tveimur 
umsóknum vegna 7. rammaáætlunar ESB undir kallinu ENV.2013.6.2-4 Sustainable land 
care in Europe. Anna María Ágústsdóttir tók þátt í umsókninni „EcoScape, Ecological 
Approaches to Sustainable Land Care“, sem er með 17 samstarfsaðila og undir forystu frá 
Grikklandi. Jóhann Þórsson tók þátt í umsókninni „RECARE, Preventing and remediating 
degradation of soils in Europe through land care”, sem hefur 28 samstarfsaðila en stýrt frá 
Hollandi. Báðar umsóknirnar hlutu brautargengi upp úr fyrri fasa umsóknarferlisins og í 
kjölfar ítarlegri umsókna eru svör væntanleg í maí 2013.

Landgræðslan er aðili að verkefninu „COST ES1203 Enhancing the Resilience 
Capacity of Sensitive Mountain Forest Ecosystems under Environmental Change 
(SensFor)“ sem stofnað er til af „European Cooperation in Science and Technology“ 
stofnun Evrópusambandsins að frumkvæði fi nnskra og norskra vísindamanna. Fyrsti 
fundur verkefnisins var í nóvember 2012 og sótti hann Jóhann Þórsson fyrir hönd 
Landgræðslunnar. COST verkefni eru samráðsverkefni þar sem vísindamönnum gefst 
tækifæri til að funda og skipuleggja margvíslegt samstarf ásamt því að kynna verkefni 
og rannsóknaniðurstöður. SensFor verkefnið fjallar um þætti sem snúa beint að vistheimt 
og er stofnuninni því talsverður akkur í að hafa tækifæri til að taka þátt í þessu starfi . 
Vistferlar gróðurfarsbreytinga og landhnignunar eru hliðstæðir þeim ferlum sem eru 
ríkjandi í vistkerfum við skógarmörk. Því má ætla að breyttar umhverfi saðstæður vegna 
loftslagsbreytinga hafi  hliðstæð áhrif á endurheimtum svæðum og við skógarmörk. Þarna 
gefst stofnuninni því kostur á að taka þátt í vísindasamstarfi  á sviði sem henni er mikilvægt 
að fylgjast vel með og taka þátt í.

Þátttakendur í alþjóðlega vinnufundinum um betri 
stjórn á nýtingu jarðvegsauðlinda (Soil Governance 

& Society 4.-8. júní 2012) hlusta á rödd jarðar.
Mynd: Andrés Arnalds.
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Fræðsla og 
útgáfa

Landgræðsla á Austurlandi
Landgræðslan tók þátt í atvinnulífssýningunni „Okkar 
samfélag“ á Egilsstöðum í ágúst. Um  3000 manns sóttu 
sýninguna. Kynnt voru helstu landgræðsluverkefni í 
fjórðungnum, m.a. verkefnið „Bændur græða landið“, 
uppgræðsluverkefni á Héraðssandi og í Húsey, uppgræðslu-
starf Landbótasjóðs Norður Héraðs, uppgræðslufram-
kvæmdir við Hálslón á vegum Landsvirkjunar og ýmis 
verkefni sem unnin eru í samvinnu við landgræðslufélög og 
sveitarfélög á svæði héraðssetursins.

Vistheimt á Norðurlöndum
Gefi n var út lokaskýrsla verkefnisins Vistheimt á Norðurlöndum 
(ReNo) í ritröð Norðurlandaráðs, Tema Nord. Verkefnið var valið 
sem eitt af þemaverkefnum Íslands árið 2009, en þá fór Ísland 
með formennsku í Norðurlandaráði. Heildarstyrkur til verkefnisins 
var um 35 milljónir íslenskra króna. Þátttakendur komu frá öllum 
Norðurlöndunum að undanskildum Grænlandi og Álandseyjum. 
Alls tóku 12 norrænar stofnanir þátt í verkefninu en því var 
stýrt af  Landgræðslunni. Aðrar íslenskar þátttökustofnanir voru 

Landbúnaðarháskólinn, Hekluskógar og Umhverfi sstofnun. Aðalmarkmið verkefnisins 
var að taka saman yfi rlit um vistheimt á Norðurlöndum og er skýrslan Vistheimt á Íslandi, 
sem kom út 2011, hluti af því.  

Landheilsa – Loftgæði – Lýðheilsa
Landgræðsla ríkisins og Umhverfi sstofnun í samstarfi  við Embætti landlæknis héldu mál-
þing um loftmengun af völdum jarðvegsryks 16. nóvember. Á málþinginu var  augum beint 
að rykmengun með jarðefnauppruna, áhrifum hennar á heilsu og hvað hægt er að gera til að 
lágmarka hana. Málþingið var þverfaglegt og ætlað sem vettvangur milli náttúruvísinda, 
lýðheilsuvísinda, hagfræði, stjórnsýslu, landnotenda og framkvæmdaaðila. 

Guðrún Schmidt hérðasfulltrúi 
Landgræðslunnar á Austurlandi 
á atvinnulífssýningunni „Okkar 
samfélag“.

Loftmengun af völdum jarðvegsryks er alvarlegt vandamál víða á Íslandi. Mistur í nágrenni við
Kirkjubæjarklaustur. Mynd: Almar Sigurðsson.
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Áningarstaður á Biskupshálsi

Í júní var opnaður áningarstaður með upplýsingaskiltum við Biskupavörður á Biskupshálsi 
í Víðidal, en vörðurnar eru við þjóðleiðina um Möðrudalsöræfi . Biskupavörður standa á 
mörkum Norðlendingafjórðungs og Austfi rðingafjórðungs. Eftir að biskupsdæmi urðu tvö 
á Íslandi árið 1106, urðu þessi fjórðungamót jafnframt mörk þeirra. Biskupinn á Hólum 
hafði Norðlendingafjórðung undir en Skálholtsbiskup hina fjórðungana. Sagnir herma að 
biskuparnir hafi  forðum mælt sér mót á þessum stað. Karl Sigurbjörnsson biskup opnaði 
staðinn formlega. Landgræðslan tók þátt í framkvæmdum áningarstaðarins í samvinnu 
við Biskupsstofu, Vegagerðina og Fornleifavernd ríkisins. Frá áningarstaðnum er víðsýnt 
og margt að skoða, bæði sögulegar minjar og skýr ummerki um gríðarlegar breytingar á 
gróðurfari á umliðnum öldum.

Alþjóðlegur dagur jarðvegsverndar
Árið 1995 gerðu Sameinuðu þjóðirnar 17. júní að alþjóðlegum 
degi baráttu gegn landhnignun og myndun eyðimarka. Í tilefni 
jarðvegsverndardagsins var haldið málþing 18. júní í  Þjóðminjasafni 
Íslands þar sem fjallað var um ástand lands á Íslandi og leiðir til að 
greina  landheilsu. Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 
í samstarfi  við Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkisins 

héldu málþingið sem bar heitið „Ástand landsins – moldrok eða grænar hlíðar“. Þar var 
fjallað um  mat á ástandi úthaga og leiðir til að nýta þekkingu til að stuðla að sjálfbærri 
landnýtingu. Aðalfyrirlesari á málþinginu var Jeffrey Herrick en hann er sérfræðingur 
í mati á ástandi úthaga og starfar við Jornada rannsóknastöðina í Nýju Mexíkó, sem er 
leiðandi í þessum fræðum á heimsvísu. 

Má bjóða þér vatn?
Í tilefni af evrópsku ári vatnsins efndu umhverfi sráðuneytið, 
Umhverfi sstofnun, Veðurstofa Íslands, Landgræðsla ríkisins 
og Íslenska vatnafræðinefndin til hádegisfyrirlestra undir yfi r-
skriftinni „Má bjóða þér vatn?“ Þar var fjallað um vatn frá ólíkum 
sjónarhornum og m.a. um samspil vatns og jarðvegs og þýðingu 
jarðvegsverndar í tengslum við vatnsmiðlun og vatnsvernd. 

Biskup Íslands opnar áningastaðinn formlega. Mynd: Daði Lange Friðriksson.

Mynd: Andrés Arnalds.
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Málþing um lúpínu
Málþing um alaskalúpínu var  haldið í Gunnarsholti 
17. apríl.  Þar voru kynntar fjölbreyttar rannsóknir 
á alaskalúpínu og vistfræði hennar, mælingar á 
útbreiðslu lúpínu, þróun gróðurfars í gömlum 
lúpínubreiðum, áhrif lúpínu á endurheimt birkis 
og áhrif skordýrbeitar á þróun lúpínuvistkerfa. 
Málþingið var fjölsótt og umræður lífl egar.

Málþing um Svein Pálsson
Umhverfi sráðuneytið, í samvinnu við Landgræðslu ríkisins, 
Læknafélag Íslands og Mýrdalshrepp hélt málþing í Reykjavík 
um ævi og störf náttúrufræðingsins og læknisins Sveins Pálssonar 
í tilefni af því að 250 ár voru liðin frá fæðingu hans. Árið 1998 
ákvað ríkisstjórn Íslands að gera fæðingardag hans, 25. apríl, að 
Degi umhverfi sins. Sveinn Pálsson var frumkvöðull í rannsóknum 
á náttúru landsins og á málþinginu var fjallað um verk hans og 
hugðarefni.

Ugluþing
Fræðslufundir Landgræðslunnar, Ugluþing, eru haldnir að jafnaði tvisvar í mánuði yfi r 
vetrartímann. Þar kynna starfsmenn ýmis verkefni og niðurstöður rannsókna. Einnig er 
gestafyrirlesurum boðið að fl ytja erindi um margvísleg efni. Í fl estum tilfellum eru erindin 
tekin upp og hægt er að nálgast þau á heimasíðu Landgræðslunnar, land.is

Dagur íslenskrar náttúru

Landgræðsla ríkisins, Landbúnaðarháskóli Íslands og Skógrækt ríkisins buðu almenningi 
til útifræðslu um söfnun og sáningu birkifræs á „Degi íslenskrar náttúru“ þann 16. 
september. Birkiskógurinn er eitt af lykilvistkerfum landsins og sérfræðingar stofnananna 
fræddu þátttakendur um ástæður og mikilvægi þess að auka útbreiðslu birkisins. 
Umhverfi sráðherra, Svandís Svavarsdóttir tók þátt í dagskránni og söfnun á birkifræi. 

Málþing í Gunnarsholti um lúpínu.
Mynd: Almar Sigurðsson.

Í tilefni af Degi íslenskrar náttúru stóð Starfsmannafélag Landgræðslunnar fyrir söfnun á birkifræi
í Gunnlaugsskógi. Fræinu var svo dreift samdægurs norðan við skóginn. Mynd: Almar Sigurðsson.
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Sagnagarður

Sagnagarður er fræðslu- og kynningarsetur Landgræðslu ríkisins. Í Sagnagarði, sem var 
opnaður 2011, er sögu gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi gerð skil í máli og myndum. 
Sagt er frá baráttu við eldgos og óblíð náttúruöfl  og frá frumherjum í landgræðslustarfi . 
Rifjuð eru upp viðhorf og vantrú almennings til landgræðslu á árum áður og rakin 100 ára 
saga landgræðslustarfs á Íslandi. Jafnframt er lýst landgræðslustarfi  nútímans og sagt frá 
helstu verkefnum í endurheimt landgæða og vistkerfa og þátttöku í alþjóðlegu samstarfi .

Vefsíðan www.land.is
Ný vefsíða Landgæðslunnar var tekin í notkun á árinu. Útlit var hannað frá grunni og 
skipulagi breytt. Efnisöfl un var auðveld þar sem gamla vefsíðan hafði að geyma mikið 
af fróðleik og var hægt að nýta beint stóran hluta af því efni. Vefsíða Landgræðslunnar 
hefur undanfarin ár fengið mjög góða einkunn hjá SKÝ sem hefur séð um mat á vefsíðum 
stofnana ríkisins og sveitarfélaga. Á síðasta ári var vefsíða Landgræðslunnar í 16. sæti af 
267 síðum sem mat var lagt á.

Listin og Landgræðslan
Tvö málverk eftir myndlistarkonuna Þuríði Sigurðar-
dóttur voru hengd upp í matsal Landgræðslunnar 
í Gunnarsholti á árinu en stofnunin fékk styrk úr 
Listskreytingasjóði ríkisins til kaupa á listaverkum.  
Einnig prýða verk eftir Þuríði aðrar starfsstöðvar 
Landgræðslunnar. Af þessu tilefni sagði hún frá 
myndunum og tilurð þeirra og lýsti ánægju sinni með 
að verk hennar myndu prýða veggi stofnunarinnar 
um ókomna framtíð. Fulltrúi Listskreytingasjóðs 

við listaverkakaupin var Markús Þór Andrésson, myndlistarmaður og sýningarstjóri. Í 
lögum um Listskreytingasjóð segir m.a. „Listskreytingasjóður ríkisins hefur það markmið 
að fegra opinberar byggingar og umhverfi  þeirra með listaverkum og stuðla þannig að 
listsköpun í landinu”.

Áttundi og níundi bekkur Hvolsskóla í Sagnagarði. Mynd: Almar Sigurðsson.
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Landbótafélag Gnúpverja vinnur að landbótum. Mynd: Sigþrúður Jónsdóttir.

Landgræðslu-
félög

Í landinu eru nú starfandi 15 landgræðslufélög, en þau starfa víða um land og vinna að 
fjölbreyttum landgræðsluverkefnum. Starfsemi þeirra og skipulag er með ýmsum hætti, 
en þau eiga það sameiginlegt að vera félög áhugafólks sem vinnur í sjálfboðavinnu að 
landgræðslustörfum. Sum félögin vinna eftir landbótaáætlunum, en starf annarra er ekki 
í eins föstum skorðum. Landgræðslufélögin hafa reynst vera afar gagnlegur farvegur 
því fólki sem hefur viljað verja kröftum sínum í þágu landgræðslustarfsins og á vegum 
landgræðslufélaganna hafa þúsundir hektara örfoka lands verið græddir upp, auk þess 
sem þau hafa gegnt ómetanlegu félagslegu ræktunarstarfi  sem reynst hefur þungt á 
metunum í uppgræðslustarfi nu.
Náið samstarf hefur ávallt verið með Landgræðslunni og landgræðslufélögunum og 
nánari upplýsingar eru um þau á vefsíðu Landgræðslunnar.

Landgræðslufélögin eru:
Landgræðslufélag við Skarðsheiði. Félagið var stofnað árið 2000 og meginviðfangs-
efni þess hefur verið að vinna að landbótum á örfoka landi við Hafnarfjall.
Landgræðslufélag Eyrarsveitar. Félagið var stofnað árið 2007. Meginviðfangsefni 
þess er uppgræðsla í Eyrarsveit.
Skógræktar- og landverndarfélag undir Jökli. Þetta félag hefur einkum ræktað upp 
sandsvæði milli Hellissands og Rifs.
Landgræðslufélag Skógarstrandar. Félagið var stofnað árið 2008. Markmið þess er að 
endurheimta landgæði á Skógarströnd.
Húsgull. Húsgull var stofnað árið 1988 og er grasrótarsamtök áhugafólks um 
gróðurvernd, umhverfi , landgræðslu og landvernd. Félagið beitti sér m.a. fyrir friðun 
Húsavíkurlands fyrir beit og það hefur unnið ötullega að friðun og uppgræðslu 
Hólasands.
Landgræðslufélag Reykjahlíðar. Félagið var stofnað árið 2004 og meginviðfangsefni 
þess er landgræðsla í landi Reykjahlíðar í Mývatnssveit, en Reykjahlíð er landstærsta 
jörð á Íslandi.
Landgræðslufélag Öxarfjarðarhrepps. Félagið var stofnað árið 2005 og hefur á 
undanförnum árum ræktað upp hundruð hektara af örfoka landi á Öxarfjarðarheiði.
Landgræðslufélag Svalbarðshrepps. Félagið var stofnað árið 2003 og tilgangur þess 
er uppgræðsla lands í Svalbarðshreppi þar sem gróður er á undanhaldi vegna sandfoks, 
landbrots af völdum vatnsfalla eða af öðrum ástæðum.
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Landgræðslu- og skógræktarfélagið Landbót. Félagið var stofnað árið 1993 en hefur 
ekkert starfað eftir 2008. Félagið vann að landgræðslu og skógrækt í Vopnafi rði, m.a. í 
landi Þorbrandsstaða og á Hraunum ofan Vopnafjarðarkaupstaðar.
Upprekstrar- og landbótafélag Vopnfi rðinga. Félagið er óformlegt félag sem varð 
til við samþykkt landbóta- og landnýtingaráætlunar fyrir Vopnafjarðarhrepp árið 
2005. Félagið hefur framfylgt áætluninni og unnið að landbótum á upprekstrarlöndum 
Vopnfi rðinga.
Landgræðslufélag Héraðsbúa. Félagið var stofnað árið 2001 til að vinna að stöðvun 
jarðvegs- og gróureyðingar, endurheimta og bæta landgæði til fjölþættra nytja og bæta 
ásýnd lands á Fljótsdalshéraði sem er starfssvæði félagsins.
Landgræðslufélag Öræfi nga. Félagið var stofnað árið 1992 og tilgangur þess er að 
koma á sem samfelldustum nytjagróðri á undirlendi Öræfasveitar og hefur félagið 
einkum unnið í 5.000 ha landgræðslugirðingu á Skerjum, milli Hofs og Hnappavalla.
Landgræðslufélag Skaftárhrepps. Félagið var stofnað árið 1994 og tilgangur þess er 
að stuðla að uppgræðslu lands og hindra jarðvegseyðingu í hreppnum, hvort sem er af 
völdum sandfoks eða landbrots vatna.
Landbótafélag Gnúpverja. Félagið var stofnað árið 2009 og vinnur að landbótum á 
Gnúpverjaafrétti og í Þjórsárdal.
Landgræðslufélag Hrunamanna. Félagið var stofnað árið 2008. Tilgangur þess er að 
stuðla að uppgræðslu lands og stöðva jarðvegs- og gróðureyðingu í Hrunamannahreppi. 
Landgræðslufélag Biskupstungna. Félagið var stofnað árið 1994. Starfssvæði þess 
er Biskupstungur og afréttir þeirra og félagið vinnur að uppgræðslu lands og stöðvun 
jarðvegs- og gróðureyðingar.

Vinnuskólinn á Fljótsdalshéraði að vinna við uppgræðslu í Arnórsstaðarmúla á Jökuldal.
Mynd: Guðrún Schmidt.



40
Ársskýrsla Landgræðslu ríkisins 2012

Rekstrar-
reikningur

 Reikningur Reikningur

 2012  2011

Tekjur
Framlag úr ríkissjóði ................................................. 632.300.000 624.100.000

Sértekjur .................................................................... 164.518.374 248.987.864

Aðrar rekstrartekjur ................................................... 8.281.814 8.281.814

Tekjur samtals ......................................................... 810.388.796 875.299.764

  

Gjöld
Almennur rekstur

Laun  ........................................................................ 346.517.085 392.132.229

Bændur græða landið, framlög ................................. 65.638.500 75.055.010

Landbótasjóður, framlög ........................................... 30.981.667 31.620.000

Áburðarkaup ............................................................. 62.487.387 84.845.538

Aðkeypt þjónusta ...................................................... 29.336.524 52.571.266

Rekstur bifreiða og véla ............................................ 29.476.513 39.738.502

Annað  ........................................................................ 110.219.963 115.933.109

Samtals almennur rekstur ...................................... 674.657.639 791.895.654

  

Varnir gegn landbroti (fyrirhleðslur) ......................... 93.810.694 73.200.381

Viðhald fasteigna ...................................................... 17.399.387 13.279.406

Stofnkostnaður, fasteignir og tæki ............................ 27.723.317 95.097.466

Gjöld samtals ........................................................... 813.591.037 973.472.907

Hagnaður/tap ársins ............................................... -3.202.241 -98.173.143
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 Reikningur Reikningur

 2012  2011

Eignir
Vörubirgðir.................................................................  73.400.990 94.403.771

Skammtímakröfur ......................................................  19.566.984 46.632.975

Handbært fé ................................................................  9.790.376 34.790.356

Eignir samtals ...........................................................  102.758.350 175.827.102

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

Höfuðstóll

Staða í ársbyrjun ........................................................  118.251.725 116.424.868

Hagnaður/tap ársins ...................................................  -3.202.241 -98.173.143

Höfuðstóll í árslok ....................................................  15.049.484 18.251.725

Annað eigið fé

Framlag til eignamyndunar ........................................  59.641.549 59.641.549

Eigið fé í árslok .........................................................  74.691.033 77.893.274

Skuldir

Skuld við ríkissjóð .....................................................  1.284.746 11.697.830

Skammtímaskuldir .....................................................  26.782.571 86.235.998

Skuldir samtals .........................................................  28.067.317 97.933.838

Skuldir og eigið fé samtals .......................................  102.758.350 175.827.102

Efnahags-
reikningur
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