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Hlutverk Landgræðslu ríkisins er að hafa 
fyrir hönd stjórnvalda yfirumsjón með 
stöðvun gróður- og jarðvegseyðingar, endur-
reisa virkni vistkerfa og tryggja að landnýt-
ing sé með sjálfbærum hætti . Árið 2013 var 
viðburðaríkt og unnust margir áfangasigrar . 
Erfiðir veðurkaflar ullu þó tjóni, s .s . á tugum 
kílómetra af girðingum á Norðausturlandi . 
Mikið moldar- og sandfok, einkum á Suður-
landi, minna okkur á að ekki má slaka á í 
landgræðslustarfinu .

Til að ná árangri í stöðvun jarðvegseyð-
ingar og endurheimt landkosta er áríðandi 
að þjóðin standi einhuga að baki því starfi . 
Til að auðvelda sem flestum að taka þátt og 

auka skilvirkni starfsins rekur Landgræðslan 5 héraðssetur . Um 530 þátttakend-
ur tóku þátt í samstarfsverkefninu Bændur græða landið og 52 aðilar hlutu styrki til 
margvíslegra verkefna úr Landbótasjóði Landgræðslunnar . 

Gróðurverndarstarfið er mikilvægt, og þarf að efla . Gróðureftirlitið leiddi í ljós 
að talsvert er um ofbeitta hrossahaga . Bæta þarf þekkingu þeirra sem landið nýta 
og á árinu var gefinn út leiðarvísir fyrir hestamenn til að lesa sitt land og meta 
ástand þess . Fræðsla og ráðgjöf eru farsælustu leiðirnar til að bæta landnýtingu, 
hvort heldur sem er sauðfjár- eða hrossabeit .

Landgræðslustarfið er viðamikið en fjárveitingar til landgræðslu héldu áfram 
að dragast saman að raungildi . Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar eru hins 
vegar ákvæði um að stórefla landgræðslu, skógrækt og aðra eflingu gróðurlenda 
og draga þar með úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda . 

Rannsóknir og þróun skapa nýja þekkingu, bæta starfsaðferðir og auka árang-
ur . Niðurskurður á framlögum til stofnunarinnar hefur þó dregið mjög úr getu 
hennar til að sinna þessu sem skyldi . Einkum er bagalegt að fjármunir hafa ekki 
fengist til að halda áfram mælingum á kolefnisbindingu á landgræðslusvæðum . 
Á árinu var unnið áfram við rannsóknir á nýtingu lífræns úrgangs til land-
græðslu . Unnið var að undirbúningi innlendra og norrænna samstarfsverkefna 
um leiðir til að draga úr áhrifum náttúruhamfara með uppbyggingu vistkerfa .

Í alþjóðlegu tilliti stendur Landgræðslan afar vel og nýtur þar víðtækra tengsla 
sem byggst hafa upp á undanförnum árum . Hæst ber starf Landgræðsluskóla Há-
skóla Sameinuðu þjóðanna, sem stofnunin rekur í samstarfi við Landbúnaðarhá-
skóla Íslands sem hluta af þróunarsamstarfi Íslands . Í lok maí stóð Landgræðslan 
í samvinnu við innlenda og alþjóðlega samstarfsaðila fyrir alþjóðlegri ráðstefnu 
um bindingu kolefnis í jarðvegi . Um 200 þátttakendur frá um 40 löndum sóttu 
ráðstefnuna og hún hlaut víðtæka alþjóðlega athygli . Landgræðslan er aðili að 
stóru fjölþjóðlegu rannsóknaverkefni um vernd og endurreisn jarðvegs, RECARE, 
sem Evrópusambandið veitti stóran 5 ára styrk 2013 . Einnig leiðir Landgræðslan 
norrænt verkefni, EvRest, sem miðar að því að efla mat á árangri vistheimtarað-
gerða . Ljóst er að Landgræðslan hefur mikinn hag af alþjóðlega samstarfinu, því 
fylgir gagnkvæm miðlun þekkingar og reynslu .

Ísland er viðkvæmt land og umgengni okkar um landið er ekki alltaf sem 
skyldi . Mörg af okkar djásnum þola aðeins tiltölulega fáa ferðamenn og mistök 
í skipulagi landsins geta haft varanlegar afleiðingar . Stjórnleysi ríkir í kortlagn-
ingu og birtingu upplýsinga um vegi og slóða, sem Landgræðslan hefur ítrekað 
bent á . Með síaukinni umferð er hluti þessara ferðaleiða að breytast í skurðakerfi . 
Akstur utan vega er viðvarandi vandamál og æ fleiri gönguleiðir eru að spillast 
vegna aukins álags af völdum ferðamanna . 

Með hraðvaxandi ferðaþjónustu er hætta á víðtækum landspöllum . Hér er um 
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stór gróður- og jarðvegsverndarmál að ræða, sem Landgræðslan hyggst láta meira 
til sín taka . Þau falla vel að hlutverki stofnunarinnar skv . lögum og skipulag starf-
seminnar auðveldar slíka vinnu, m .a . vegna héraðssetra Landgræðslunnar, sem 
auka nálægð við þau viðfangsefni sem þarf að sinna .

Búfjárbeit er langstærsti áhrifavaldurinn á ástand lands . Öll landnýting verður 
að vera sjálfbær, þ .e . með þeim hætti að hún hvorki gangi á gæði landsins né hamli 
framvindu gróðurs þar sem vistkerfi eru í slæmu ástandi . Ríkisvaldið ver háum 
fjárhæðum til stuðnings við sauðfjárrækt . Hluti slíkra greiðslna er háður því að 
bændur geti m .a . vottað að landnýting sé sjálfbær . Á árinu náðist góður áfangi í 
tengslum við framkvæmd slíkrar gæðastýringar í sauðfjárrækt . Ný reglugerð var 
sett og hún gerir mun meiri kröfur vegna landnýtingar en undanfari hennar, svo 
sem m .t .t . jarðvegsrofs og beitar á auðnum . Einnig eru þar ákvæði sem eiga að 
draga úr þeim möguleika að sauðfjárbændur geti fengið greiðslur fyrir afurðir 
sem verða til við beit á annarra löndum án heimildar . Á árinu 2014 mun koma í 
ljós hvernig til tekst með framkvæmd reglugerðarinnar . 

Viðhorf til landnýtingar og mat á landkostum út frá landnýtingar þörfum eru 
að breytast ört í kjölfar breytinga á búsetu- og atvinnuháttum þjóðarinnar . Æ 
meiri kröfur eru gerðar til þess að landbúnaður sé stundaður með sjálfbærum 
hætti . Þar rekast skammtímahagsmunir vegna búfjárbeitar hins vegar víða á 
umhverfissjónarmið og hagsmunir vegna annarra landnýtingarþarfa . Dæmi þar 
um frá árinu 2013 eru harkalegar deilur um tímabundna beitarfriðun Almenn-
inga, og ágangur búfjár, þar sem sauðfjárbændur beita annarra lönd án heimildar . 
Mikil vægt er að bændur axli ábyrgð og skipi sér í framvarðarsveit sem vörslu-
menn landsins, í náinni samvinnu við stjórnvöld . 

Verndun landgæða er mál okkar allra, við eigum þar öll hagsmuna að gæta og 
hlutverki að gegna . Landgræðslan hefur það að leiðarljósi að efla þátttöku hags-
munaaðila jafnt sem almennings í slíku starfi .

GRÆÐUM ÍSLAND
Sveinn Runólfsson,
landgræðslustjóri
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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 land-
nýtingu og gróðurvernd, en heimamenn á hverjum stað eru æ meir beinir þátt-
takendur í uppgræðsluverkefnum . 

Landgræðsla ríkisins var stofnuð með lögum árið 1907 . Stofnunin heyrir undir 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið .

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 

landnýtingar þörf .
•	 Að öll landnýting verði sjálfbær .
•	 Að binda kolefni í gróðri og jarðvegi til mótvægis við losun gróðurhúsa-

lofttegunda .

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Landgræðslustjóri

Fagmálastjóri 
Alþjóðamál

Almannatengsl

Rekstrarsvið Þróunarsvið Landverndarsvið

Skipurit Landgræðslu ríkisins

Landgræðsla ríkisins



10 Ársskýrsla 2013 

Starfsstöðvar
Höfuðstöðvar Landgræðslunnar eru í Gunnarsholti á Rangárvöllum en að auki 
starfrækir Landgræðslan  héraðssetur  á Hvanneyri, Sauðárkróki, Húsavík, Egils-
stöðum og í Gunnarsholti og skrifstofu að Keldnaholti í Reykjavík . 

Starfsfólk
Við árslok 2013 voru starfsmenn Landgræðslunnar 51, þar af 18 konur og 33 karlar .  
Stöðugildi í árslok voru 50 .  Alls  störfuðu 68 starfsmenn hjá Landgræðslunni árið 
2013, en sumarstarfsmenn voru 9 . Ársverk voru 52 .  

Á árinu 2013 var samþykkt ný jafnréttisáætlun til þriggja ára . Einnig var gengið 
frá náms- og starfsþróunarstefnu þar sem starfsmenn eru hvattir til að halda við 
þekkingu sinni og sinna starfsþróun eftir persónulegum þörfum sem og þörfum 
Landgræðslunnar .

Grænt bókhald og vistvæn innkaup
Landgræðslan skilaði grænu bókhaldi til Umhverfisstofnunar fyrir árin 2012 og 
2013 fyrir vísana pappír, ræstingar, rafmagn og heitt vatn, eldsneyti og úrgang . 
Ætlunin er að í framhaldinu verði þróað víðtækara grænt bókhald sem tekur tillit 
til fleiri starfsþátta stofnunarinnar en nú er gert .
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Umhverfis- og auðlindaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, veitti landgræðslu-
verðlaunin í Sagnagarði í Gunnarsholti 29 . nóvember 2013 . Verðlaunin eru árlega 
veitt einstaklingum, félagasamtökum og skólum sem unnið hafa að landgræðslu 
og landbótum . Verðalaunahafar árið 2013 voru: Guðmundur Þorvaldsson og 
Kristín Guðrún Gísladóttir, Bíldsfelli II og Árni Þorvaldsson og Sigrún Hlöðvers-
dóttir, Bíldsfelli III, Grímsnes- og Grafningshreppi, og Hafnarfjarðarbær .

Ábúendur að Bíldsfelli II og III í Grímsnes- og Grafningshreppi, hófu þátt-
töku í Heimalandaverkefni Landgræðslu ríkisins, sem síðar varð Bændur græða 
landið, árin 1991 og 1992 . Landgræðsla á Bíldsfelli á sér þó mun lengri sögu, eða til 
áranna upp úr 1960 þegar farið var með húsdýraáburð, moð og annað sem til féll 
á búinu í rofabörð í Bíldsfellinu . Síðar voru fjölskyldudagar haldnir í áraraðir þar 
sem stórfjölskyldan kom saman til að græða landið . Landgræðslustarfinu á Bílds-
fellsbæjunum hefur verið sinnt af áhuga og kostgæfni og alls hefur verið unnið 
að landgræðslu á um 360 hekturum . Jörðin er nú að mestu gróin og víða kominn 
birkiskógur þar sem áður var örfoka land .

Hafnarfjarðarbær hefur lengi unnið ötullega að landgræðslu og gróður-
verndarmálum . Sveitarfélagið kom á sínum tíma upp beitarhólfi á landi sínu í 
Krýsuvík fyrir sauðfé bæjarbúa . Hafnarfjarðarbær gaf þar öðrum sveitarfélögum 
gott fordæmi og hvatningu sem varð til þess að með uppsetningu fleiri beitar-
hólfa náðist það langþráða takmark að banna lausagöngu búfjár á öllum Reykja-
nesskaga . Hafnarfjarðarbær hefur varið miklum fjármunum til að endurreisa 
landkosti í Krýsuvík frá því uppgræðslustarfið hófst um 1990, einkum innan 
sauðfjárbeitarhólfsins . Hafnarfjarðarbær hefur einnig lagt áherslu á uppgræðslu 
utan beitarhólfsins og þá mest með lífrænum áburði . 

Landgræðslu - 
verðlaunin 2013

Verðlaunahafar landgræðsluverð-
launa 2013 ásamt landgræðslustjóra 
og umhverfis- og auðlindaráðherra.
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Landgræðslan vinnur að fjölbreyttum rannsóknum sem flestar eru langtíma-
verkefni, enda er vistheimt langtímaferli . Unnið er að þessum rannsóknum víða 
um landið, oft í samvinnu við aðrar rannsóknastofnanir . Í rannsóknastofu Land-
græðslunnar í Gunnarsholti er unnið að ýmsum verkefnum, s .s . spírunarpróf-
unum á fræi, framleiðslu jarðvegssmits og úrvinnslu jarðvegs- og gróðursýna .

Landupplýsingadeild Landgræðslunnar skráir aðgerðir Landgræðslunnar, s .s . 
sáningar, girðingar, staðsetningu rannsóknasvæða og aðrar landupplýsingar . 
Einnig er unnið að úrvinnslu landupplýsinga, fjarkönnun og kortagerð m .t .t . 
gróðurþekju, jarðvegsrofs og mats á árangri aðgerða . Helstu kortlagningarverk-
efni á árinu voru á uppgræðslusvæðum við Hengil, á Grímsstöðum á Fjöllum og 
í Krýsuvík . Þá var jarðvegsrof og áfok í Kringilsárrana kortlagt og unnið gróður-
mat á Skógeyjarsvæðinu við Hornafjörð .

Landgræðslan tekur einnig þátt í fjölþættu alþjóðlegu rannsóknasamstarfi 
sem byggir á grunni þess öfluga tengslanets sem byggt hefur verið upp á undan-
förnum árum . Má þar nefna evrópska Recare verkefnið, evrópsk Cost verkefni og 
norrænu samstarfsverkefnin Aichi, Evrest og Ermond . 

COST SENSFOR
Landgræðslan hefur tekið þátt í evrópska COST verkefninu Enhancing the resili-
ence capacity of SENSitive moun tain FORest ecosystems under environmental change 
(SENSFOR) síðan haustið 2012 . COST áætlunin er hluti af vísinda samstarfi Evr-
ópusambandsins og er vettvangur fyrir vísindamenn til að bera saman bækur 
sínar og efla samstarf .

Verkefnið fjallar um jaðarskógavistkerfi, leiðir til að meta ástand þeirra, þær 
ógnir sem að þeim steðja og hvernig má auka þol þeirra gagnvart ýmiskonar 
raski . Sérstök áhersla er lögð á að efla þátttöku þeirra sem eiga hagsmuna að gæta 
innan jaðarskógavistkerfa .

Viðfangsefni verkefnisins eru á margan hátt hliðstæð því sem Landgræðsla 
ríkisins fæst við, þ .e . endurheimt og efling vistkerfa sem eru á ýmiskonar jaðar-
stigum, áhrif beitar á slík vistkerfi sem og áhrif annarrar landnýtingar . (Sjá nán-
ar: http://www .sensfor-cost .eu/) .

Eldgosavá og gróður
Nýleg eldgos árin 2010 og 2011 hafa minnt á þá hættu sem stafað getur af eldvirkni . 
Unnið er að gerð hættumats vegna eldgosa á Íslandi . Þar er lagt mat á tjónmætti 

Rannsóknir

eldgosa, tjónnæmi samfélagsins gagnvart þeim og þróaðar mótvægisaðgerðir . 
Sam félag sem býr að þekkingu um náttúruvá og undirbýr sig til að takast á við slík 
áföll stendur betur að vígi að mæta slíkum atburðum . Í verkefninu er stuðst við 
hættumatsramma Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar og Sameinuðu þjóðanna . 

Styrkir til rannsókna á eldgosavá
Veðurstofa Íslands leiðir starf stýrinefndar sem ætlað er að hafa yfirumsjón með 
heildarhættumati vegna eldgosa á Íslandi . Náttúruvárstjóri Veðurstofunnar 
er formaður nefndarinnar, en auk hans sitja í nefndinni vegamálastjóri, land-
græðslustjóri, deildarstjóri Almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra og deildar-
forseti jarðvísindadeildar Háskóla Íslands . Á undanförnum árum hefur Ofan-
flóðasjóður varið 105 mkr . í rannsóknir og upplýsingaöflun um eldfjallavá á Ís-
landi, en aðrir aðilar hafa einnig styrkt verkefnið . Unnið er að áætlun til næstu 
þriggja ára og Landgræðslan hefur lagt til að þar bætist við tvö ný verkefni sem 
tengjast landgræðslustarfinu . Þau eru: Efling vistkerfa til varna gegn eldgosavá og 
Forgreining ástands varnargarða vegna jökulhlaupa samfara eldgosum . 

Eldgosahættumat
Í heild er gert ráð fyrir að hættumat taki um 15–20 ár og mun fjöldi stofnana og 
fyrirtækja koma að því á mismunandi stigum þess . Í fyrsta áfanga eldgosahættu-
matsins er náið samstarf milli Almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, Jarðvís-
indastofnunar Háskóla Íslands, Landgræðslu ríkisins og fleiri stofnana . Unnið er 
að fjórum verkefnum: Úttekt á þekkingu á íslenskum eldstöðvum, Forgreining  hættu 
vegna flóða samfara eldgosum, Forgreining á sprengigosum á Íslandi og Forgreining eld-
gosa sem valdið geta miklu eignatjóni, þ .e . eldgosa nálægt þéttbýli og alþjóðlegum 
flugvöllum á Íslandi .

Landgræðslan tekur þátt í verkefninu Forgreining á sprengigosum á Íslandi . Í því 
eru könnuð áhrif mjög stórra sprengigosa (magn gjósku > 1 km3) á innviði, at-
vinnulíf, búsetu o .s .frv . Einnig hvaða áhrif slík gos geta haft á flugumferð og dreif-
ingu gosösku/gass til annarra landa . Að verkefninu standa auk Landgræðslunnar, 
Háskóli Íslands, Almannavarnir, Embætti landlæknis og Veðurstofa Íslands .

Hluti af hættumati felur einnig í sér þróun mótvægisaðgerða til að lágmarka 
skaða að völdum eldgosa . Með uppgræðsluaðgerðum má byggja upp gróskumikil 
vistkerfi, sem geta dregið úr afleiðingum eldgosa . Slíkt er afar mikilvægt fyrir 
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eldgosa, tjónnæmi samfélagsins gagnvart þeim og þróaðar mótvægisaðgerðir . 
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að fjórum verkefnum: Úttekt á þekkingu á íslenskum eldstöðvum, Forgreining  hættu 
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samfélagið, ekki síst m .t .t . vistfræðilegra, efnahagslegra og heilsufarslegra þátta . 
Landgræðslan stýrði vinnuhópi þar sem fjallað var um áhrif gjósku á gróður og 
mikilvægi rannsókna og mótvægisaðgerða til að lágmarka skaða samfélagsins 
vegna gjóskufoks .

Auk Landgræðslunnar sátu fulltrúar frá Almannavörnum, Bændasamtökum 
Íslands, Hekluskógum, Landbúnaðarháskóla Íslands, Skógrækt ríkisins og Veð-
urstofu Íslands í vinnuhópnum . Niðurstöður voru kynntar í ritinu Gróður og eld-
gosavá. Forvarnargildi gróðurs gegn hamförum af völdum eldgosa og eldfjallagjósku í rit-
stjórn Önnu Maríu Ágústsdóttur, Landgræðslu ríkisins en þetta rit er hið fyrsta í 
nýrri ritröð Landgræðslunnar .

Í kjölfar þessarar vinnu varð til verkefnið Vistheimt gegn náttúruvá (ERMOND), 
sem Landgræðsla ríkisins leiðir . Verkefnið er hluti af formennskuáætlun Íslands 
í Norrænu ráðherranefndinni 2014–2016, Gróska og lífskraftur . 

Framvindurannsóknir á Skeiðarársandi
Í samvinnu Landgræðslu ríkisins og Háskóla Íslands er unnið að rannsóknum á 
ferlum frumframvindu og áhrifum raskana á gróðurmynstur á Skeiðarársandi og 
við hörfandi jökla . Aukinn skilningur á framvinduferlum í náttúrulegum vist-
kerfum er mikilvægur til að skilja betur þröskulda og takmarkanir í vistheimtar-
aðgerðum og bæta árangur í vistheimt . Í rannsóknunum er m .a . kannað hlutverk 
mosa í landnámi æðplantna og gerður samanburður á frægæðum og stofnvist-
fræðilegum þáttum birkis á Skeiðarársandi, í Bæjarstaðaskógi og á Skaftafells-
heiði . 

Gjóskufok í kjölfar eldgosa
Áhrif sandfoks í kjölfar eldgosa geta 
haft jafn mikil eða jafnvel meiri 
umhverfis áhrif en verða við öskufall í 
sjálfu gosinu . Mikið hvassviðri á heið-
um undir Eyjafjallajökli í september 
2010 olli gríðarlegu rofi og jafnvel talið 

að um hafi verið að ræða einhvern mesta efnisflutning sem mælst hefur á jörð-
inni . Slíkir stormar geta valdið skaða löngu eftir að eldgosi lýkur og mikilvægt er 
að öflug vistkerfi séu til staðar til að draga úr langvinnum áhrifum öskustorma . 
Niðurstöður mælinga Landgræðslu ríkisins og Landbúnaðarháskóla Íslands á 
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slíku gjóskufoki á Skógaheiði í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli 2010 voru birtar 
í greininni: An extreme wind erosion event of the fresh Eyjafjallajökull 2010 volcanic ash, 
í ritinu Scientific Reports sem gefið er út af Nature . 

Lífrænn úrgangur til uppgræðslu
Landgræðslan hefur unnið að rannsóknum á nýtingu lífræns úrgangs við upp-
græðslu síðan árið 2010 . Þær sýna glögglega að nær allar tegundir lífræns áburðar 
er hægt að nýta til uppgræðslu . Landgræðslan fékk árið 2012 TAIEX styrk frá 
Evrópusambandinu til að skoða möguleika á aukinni nýtingu lífræns úrgangs 
til uppgræðslu . Sérfræðingur á vegum Evrópusambandsins kom til landsins til 
að veita hagsmunaaðilum ráðgjöf um þá möguleika sem felast í nýtingu lífræns 
úrgangs og þá framtíðarsýn sem blasir við í þeim efnum . Nauðsynlegt er að halda 
áfram þróunarvinnu á þessu sviði þar sem umhverfislegur ávinningur af nýtingu 
lífræns úrgangs er fjölþættur . 

Norrænt samstarfsverkefni – Aichi markmið um endurheimt vistkerfa 
Norðurlöndin hafa gengist undir Aichi-markmiðin í samningi Sameinuðu þjóð-
anna um líffræðilega fjölbreytni (CBD), sem samþykkt voru í Nagoya í Japan árið 
2010 . Aichi markmiðin fela í sér endurheimt 15% hnignaðra vistkerfa fyrir árið 
2020 . Árið 2013 hófst norrænt samstarfsverkefni sem nefnist: How can the Nordic 
countries implement the CBD-target on restoration of 15% of damaged eco systems within 
2020? Í verkefninu eru þróaðar tillögur að útfærslu Norðurlandanna til að ná 
fram Aichi markmiðum um endurheimt hnignaðra vistkerfa . Verkið lýtur for-
ystu Norðmanna og er styrkt af Norrænu ráðherranefndinni . Landgræðsla ríkis-
ins tekur þátt í verkefninu fyrir hönd Íslands . 

Recare – Evrópskt samstarfsverkefni um vistheimt
Árið 2013 hófst evrópska verk efnið 
RECARE – Preventing and Remediating 
De grada tion of Soils in Europe through 
Land Care. Markmið þess eru að auka 
þekkingu á þeim ógnum sem steðja 
að jarðvegi í Evrópu, bæði með rann-

sóknum og miðlun upplýsinga . Verkefnið er til fimm ára og er styrkt af 7 . ramma-
áætlun Evrópusambandsins . Auk Landgræðslu ríkisins taka 27 stofnanir frá 16 
Evrópuríkjum þátt í verkefninu . Hluti rannsóknanna fer fram á Íslandi á vegum 
Landgræðslu ríksins . Vefsíða verkefnis er: http://www .recare-project .eu/

Sóley – Vöktun á langtímaáhrifum loftslagsbreytinga á Íslandi
Verkefnið Sóley er samstarfsverkefni Landgræðslu ríkisins, Háskóla Íslands 
og Landverndar . Þróuð hefur verið aðferðafræði við vöktun á blómgun níu æð-
plantna en blómgun er talin góður mælikvarði á svörun lífríkis við loftslags-
breytingum . Í verkefninu er lögð áhersla á að virkja heimafólk í vöktun á nátt-
úrunni . Starfsfólk náttúrustofa, Vatnajökulsþjóðgarðs og áhugafólk um plöntur 
tekur þátt í verkefninu á alls níu stöðum á landinu . 

Safn greina um vistheimt á norðurslóðum
Gefið var út safn greina um vistheimt á norðurslóðum í sérhefti vísindaritsins 
Ecology and Society . Greinarnar fjalla um fjölbreytt verkefni, allt frá endurheimt 
straumvatna í Svíþjóð, mómýra í Finnlandi, heræfingarsvæða í Noregi og til verk-
efnisins Bændur græða landið á Íslandi . Starfsfólk Landgræðslunnar kom að þrem-
ur greinum í sérheftinu . Greinarnar eru afrakstur alþjóðlegrar ráðstefnu sem 
haldin var á Selfossi árið 2011, á vegum norræns samstarfsverkefnis um vistheimt 
á Norðurlöndunum, ReNo .
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Kortlagning alaskalúpínu með fjarkönnun
Verið er að þróa aðferðafræði til að kortleggja útbreiðslu lúpínu með RapidEye 
gervitunglamyndum . Gagnasöfnun lauk árið 2013 og stefnt er að því að ljúka 
kortlagningunni árið 2014 . Verkefnið er samstarfsverkefni Landgræðslu ríkis-
ins, Háskóla Íslands, Landmælinga Íslands og Náttúrufræðistofnunar Íslands . 
Það fékk styrk úr Minningarsjóði Hjálmars R . Bárðarsonar og Else Bárðarson árin 
2012 og 2013 .

Námsverkefni
Landgræðslan vill stuðla að auknum og fjölbreyttum rannsóknum á fagsviði land-
græðslu og efla nýliðun á því sviði . Meðal annars hefur stofnunin hvatt námsfólk 
til að velja sér námsverkefni sem tengjast starfsemi og tilgangi stofnunarinnar . Á 
árinu var unnið að eftirtöldum námsverkefnum:

Vegslóðar – endurheimt staðargróðurs og bætt ásýnd. Námsverkefni (MS) 
Önnu Sigríðar Valdimarsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands felst í að þróa 
aðferðir við vistheimt staðargróðurs á aflögðum vegslóðum og eftir akstur utan 
vega . Lögð er áhersla á að aðgerðir falli að landslagsheild svæðis . Einnig var unnið 
að gerð bæklings um flokkun slóða m .t .t . vistheimtar í samstarfi við Landvernd . 
Verkefnið fékk styrk úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar árið 2013 . Leiðbein-
endur eru Kristín Svavarsdóttir, Landgræðslu ríkisins og Ása L . Aradóttir, Land-
búnaðarháskóla Íslands . 

Hlutverk mosa í hálendisvistkerfum. Nám sverkefni (MS) Ágústu Helgadóttur 
við Háskóla Íslands felst í rannsóknum á hlutverki mosa í fjalldrapamóa á Auð-
kúluheiði, gömlu landgræðslusvæði á Eyvindastaðaheiði og rofnu landi . Leiðbein-
endur eru Ingibjörg Svala Jónsdóttir, Háskóla Íslands, Kristín Svavarsdóttir, Land-
græðslu ríkisins og Rannveig Guicharnaud, Joint Research Centre .

Anna Sigríður Valdimars-
dóttir meistaranemi við 

 Landbúnaðarháskóla Íslands.
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Dýralíf á landgræðslusvæðum. Brynja Davíðsdóttir varði meistararitgerð sína 
við Landbúnaðarháskóla Íslands um dýralíf á landgræðslusvæðum á árinu . Rit-
gerðin nefnist The effect of vegetation reclamation on birds and invertebrates. A comp-
arative study of barren land, restored heathland and land revegetated by Nootka lupin . 
Rannsóknin var gerð á 26 landgræðslusvæðum víðs vegar um land þar sem óupp-
grædd svæði voru borin saman við svæði þar sem mólendi/graslendi hafði verið 
endurheimt og svæði sem höfðu verið grædd upp með lúpínu . Helstu niðurstöður 
voru þær að fjöldi fugla og smádýra hafði aukist mikið við landgræðslu en teg-
undasamsetning fugla í lúpínu og endurheimtu mólendi/graslendi væri ólík . 
Aðalleiðbeinandi var Tómas Gunnarsson, Háskóla Íslands, en meðleiðbeinendur 
voru Bjarni D . Sigurðsson, Landbúnaðarháskóla Íslands og Guðmundur Halldórs-
son, Landgræðslu ríkisins .

Skordýrabeit í lúpínubreiðum og landgræðsluskógum. Doktorsverkefni 
Brynju Hrafnkelsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands felst í að kanna áhrif 
skordýrafaraldra á þróun lúpínubreiða og lifun og vöxt trjágróðurs í lúpínubreið-
um . Áætlað er að Brynja ljúki rannsóknum sínum á árinu 2014 og verji doktors-
ritgerð sína árið 2015 . Aðalleiðbeinandi er Guðmundur Halldórsson, Landgræðslu 
ríkisins en meðleiðbeinendur eru Halldór Sverrisson og Edda S . Oddsdóttir, Skóg-
rækt ríkisins og Jørgen Eilenberg frá Kaupmannahafnarháskóla . 

Landbætur á sandsvæðum. Meistaraverkefni Guðrúnar Stefánsdóttur við Land-
búnaðarháskóla Íslands felst í að skoða uppbyggingu lífræns efnis, jarðvegskolefnis 
og köfnunarefnis í misgömlum mellöndum . Rannsóknarsvæðin eru melsáningar í 
Leirdal norðvestan við Heklu og melhólar í Surtsey . Aðalleiðbeinandi er Ása L . Ara-
dóttir, Landbúnaðarháskóla Íslands, en meðleiðbeinendur eru Bjarni D . Sigurðsson, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og Guðmundur Halldórsson, Landgræðslu ríkisins .

Árangursmat í uppgræðslu. Meistaraverkefni Gústavs M . Ásbjörnssonar við 
Landbúnaðarháskóla Íslands fjallar um árangursmat í uppgræðslu . Ætlunin er að 
þróa aðferðir við árangursmat sem eru auðframkvæmanlegar, auðveldar í endur-
tekningu og skila fullnægjandi gögnum . Við val á þeim aðferðum sem verða próf-
aðar verður horft til þátta eins og kostnaðar, tíma, einstaklingsbundinna áhrifa 
á mælingar, krafna til kunnáttu og tæknibúnaðar . Aðalleiðbeinandi er Ása L . 
Aradóttir, Landbúnaðarháskóla Íslands en meðleiðbeinandi er Jóhann Þórsson 
frá Landgræðslu ríkisins .
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Að breyta viðhorfum og hegðun – áhrif umhverfis- og landbúnaðarstefnu 
á endurheimt raskaðra úthagavistkerfa og stýringu á sauðfjárbeit. Doktors-
verkefni Þórunnar Pétursdóttur, Landbúnaðarháskóla Íslands fjallar um þverfag-
legt árangursmat og mat á langtímaáhrifum stefnumiða stjórnvalda, sem tengj-
ast landgræðslu og landnotkun, á viðhorf og landnýtingu bænda og aðila innan 
stjórnsýslunnar sem á einn eða annan hátt koma að gerð umhverfis- og landbún-
aðarstefna eða eftirfylgni með þeim . Áætluð doktorsvörn er 2014 . Aðalleiðbein-
andi er Ása L . Aradóttir, Landbúnaðarháskóla Íslands en meðleiðbeinendur eru 
Susan Baker frá háskólanum í Cardiff og Guðmundur Halldórsson, Landgræðslu 
ríkisins .

Áhrif landgræðsluaðgerða á Rangárvöllum á gróðurfar og kolefnisflæði. 
Magnús Þór Einarsson varði meistara verkefni sitt við Landbúnaðarháskóla Ís-
lands á árinu . Ritgerðin nefnist Áhrif landgræðsluaðgerða á Rangárvöllum á gróður-
far og kolefnisflæði og fjallar um þróun lífríkis, kolefnisbindingu og breytingar á 
ýmsum öðrum jarðvegsþáttum við landgræðslu og endurheimt birkiskóga á rösk-
uðum svæðum á Rangárvöllum og Landsveit . Leiðbeinendur voru Bjarni D . Sig-
urðsson, Landbúnaðarháskóla Íslands og Guðmundur Halldórsson, Landgræðslu 
ríkisins .
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Bændur græða landið (BGL)
Verkefnið Bændur græða landið hófst árið 1990 og er samvinnuverkefni Land-
græðslunnar og bænda um uppgræðslu heimalanda . Tilgangur þess er að stöðva 
jarðvegsrof á löndum bænda, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til land-
búnaðar eða annarra nota . Landgræðslan greiðir bændum 85% áburðarkostnaðar 
og lætur í té grasfræ þar sem þess er talin þörf . Þátttökuskilyrði eru að landið sem 
græða á upp sé í upphafi lítið eða ekkert gróið og að beitarálag sé hóflegt . Land-
græðslan leggur auk þess til faglega ráðgjöf og hefur eftirlit með verkefnum allt 
þar til þeim telst formlega lokið . Bændur annast útvegun áburðar, greiða hluta 
hans og bera á .

Styrkveitingar
Árið 2013 nam styrkur Landgræðslunnar til áburðarkaupa í BGL verkefninu kr . 
66 .500 á tonn en var kr . 64 .600 árið 2012 . Eins og sést á töflunni hér að neðan hefur 
styrkupphæðin hækkað mikið undanfarin ár, eða úr kr . 22 .500 á tonn árið 2007 í 
kr . 66 .500 árið 2013, þ .e . um 196% á aðeins 6 árum . 
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Þátttaka í BGL 2008–2013

Ár
Fjöldi skráðra 
þátttakenda

Þar af virkir 
 þátttakendur

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

2013 597 533 987 9.001

Frá upphafi hafa BGL bændur grætt upp yfir 30 .000 ha og gera má ráð fyrir að nú 
sé árlega unnið að uppgræðslu á um 5 .000 ha .

Framkvæmd verkefnisins
Þátttaka bænda í BGL er dreifð um allt land, þó forsendur og framkvæmd verk-
efna geti verið með nokkuð breytilegum hætti eftir landshlutum . Þátttaka bænda 
í uppgræðslustarfi þar sem jarðvegsrof og gróðureyðing er mikil dreifist meira 
og því er þátttaka á slíkum svæðum oft að tiltölu minni en þar sem minna er um 
jarðvegsrof . 

Bændur græða landið árið 2013

Héraðssetur
Fjöldi virkra
þátttakenda

Áburður, tonn Fræ, kg

heild á hvern heild á hvern

Hvanneyri 124 213 1,7 1.025 8,3

Sauðárkrókur 137 234 1,7 2.420 17,7

Húsavík 97 255 2,6 3.460 35,7

Egilsstaðir 58 99 1,7 846 14,6

Gunnarsholt 117 185 1,6 1.250 10,7

Samtals 533 986 1,9 9.001 16,9
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Landbótasjóður Landgræðslunnar
Tilgangur styrkveitinga úr Landbótasjóði Landgræðslunnar er að hvetja landeigend-
ur og aðra umráðahafa lands til landbótaverkefna og færa jafnframt ábyrgð og 
framkvæmd landgræðsluverkefna heim í héruð . Upphæð einstakra styrkja getur 
numið allt að 2/3 hluta kostnaðar við viðkomandi verkefni, 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 stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróður-
eyðingar og endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis . Auk þess er lögð áhersla 
á að landnýting verði sjálfbær og bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi . Við 
styrkveitingar er einnig lögð áhersla á að umsækjandi hafi gert bindandi land-
bótaáætlun til a .m .k . 3ja ára .

Umsóknir og styrkveitingar
Alls bárust Landbótasjóði 69 umsóknir fyrir árið 2013, en árið 2012 voru umsóknir 
66 og 62 árið 2011 . Yfirlit yfir fjölda umsókna árin 2007–2013 er í töflu á bls . 20 .

Dreifing þátttakenda í BGL árið 2013. 
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Úthlutun
Undanfarin ár hefur verið lögð mikil áhersla á að styrkja landbótaverkefni sem 
tengjast gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu . Árið 2013 var úthlutað alls 31,6 mkr . 
Þar af var veitt til verkefna tengdum gæðastýringunni 22,1 mkr . eða 69,9% af 
öllum styrkveitingum . Styrkir til gæðastýringarverkefna voru að jafnaði mun 
hærri en til annarra verkefna eða 961 þús . kr . en námu kr . 338 þús . til annarra 
verkefna .

Skipting ráðstöfunarfjár Landbótasjóðs árið 2013

 
Fjöldi

umsókna
Styrkur

mkr.
Meðalst.
þús. kr.

Af heild
%

Umsóknir með landbótaáætlun vegna 
gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu 23 22,1 961 69,9

Aðrar umsóknir með landbótaáætlun 28 6,5 338 30,1

Samtals 51 31,6 620 100,0

Aðrar uppgræðslur
Auk þess uppgræðslustarfs sem fram fer undir formerkjum Landbótasjóðs og Bænd-
ur græða landið, stendur Landgræðslan að fjölda annarra uppgræðsluverkefna, ým-
ist í eigin nafni eða í samstarfi við aðra . Landgræðslan ver árlega umtalsverðum 
hluta ráðstöfunarfjár síns til áburðarkaupa og áburðarverkefna .

Áburðarkaup 2013
Vegna umfangs viðskiptanna, ber Landgræðslunni að bjóða áburðarkaup sín út á 
Evrópska efnahagssvæðinu (EES) . Heimilt hefur þó verið á grundvelli útboðsins, 
að gera beina kaupsamninga eftir útboð í allt að þrjú ár, og árið 2013 var ákveðið 
að nýta þá heimild . Gerður var samningur við Skeljung hf . um kaup á 550 tonnum 
af áburðartegundinni Spretti 25–5 . Þá voru einnig keypt 215 tonn af kjötmjöli frá 
Orkugerðinni .

Uppgræðsluaðgerðir
Landgræðslan stóð árið 2013 að uppgræðsluaðgerðum í öllum landshlutum, en á 
Vesturlandi og Vestfjörðum var þó eingöngu um aðgerðir í verkefnunum Bændur 
græða landið og Landbótasjóði að ræða . Um er að ræða fjölbreyttar uppgræðslur 
þar sem dreift er áburði, tilbúnum eða lífrænum . Í sumum tilvikum er einnig 

sáð grasfræi, í öðrum tilvikum er beitt öðrum aðferðum s .s . lúpínusáningum og 
gróðursetningu trjáplantna . Uppgræðslur með tilbúnum áburði árið 2013 eru 
sýndar í töflu hér að neðan .

Uppgræðslur 2013

Fjöldi svæða ha tonn

Norðurland vestra 8 181 36,2

Norðurland eystra 19 752 166,5

Austurland 6 426 85,2

Suðurland 29 1.171 255,2

Samtals 62 2.530 543,1

Að meðaltali voru borin 215 kg á ha . Auk uppgræðslu með tilbúnum áburði var 
kjötmjöl borið á 165 ha, samtals 214,2 tonn eða að meðaltali 1 .298 kg á ha .

Yfirlit um uppgræðslu 2013
Ýmsir aðilar, auk Landgræðslunnar, standa að uppgræðsluaðgerðum víða um 
land . Má þar t .d . nefna Landsvirkjun, Vegagerðina, Hekluskóga auk fjölda ein-
staklinga og félaga . Ekki eru til tölulegar upplýsingar um öll þessi verkefni, en 
Landgræðslan hefur skráð þau verkefni sem hún tengist með einhverjum hætti, 
jafnvel þó verkefnin teljist ekki beint á hennar vegum . Í töflu hér að neðan er 
að finna yfirlit yfir helstu uppgræðsluverkefni á Íslandi árið 2013, bæði þar sem 
unnið var með tilbúinn og lífrænan áburð .

Samkvæmt gagnagrunnum Landgræðslunnar var tilbúinn áburður borinn á 
12 .013 ha, samtals 2 .230 tonn eða 186 kg á ha að meðaltali . Einnig var borinn líf-
rænn áburður, sem í öllum tilvikum var kjötmjöl, á 431 ha, samtals 614,2 tonn eða 
1 .425 kg á ha að meðaltali . Loks var sáð 401 kg af lúpínu árið 2013 og má gera ráð 
fyrir að því fræi hafi verið sáð í um 65 ha . Samtals hefur því verið unnið að upp-
græðslu á 12 .509 ha árið 2013 . 

Jafnframt dreifingu áburðarins var sáð 21,1 tonni af grasfræi og 12,6 tonnum 
af melfræi . Gera má ráð fyrir að grasfræi hafi verið sáð í rúma 700 ha og melfræi 
í rúmlega 200 ha .

Trjáplöntun
Landgræðslan gróðursetur á hverju ári trjáplöntur þó sú útplöntun sé ekki mjög 
stór í sniðum . Árið 2013 var plantað út 28 .454 birkiplöntum, 15 .750 lerkiplöntum 
og 200 reyniviðarplöntum . 

Yfirlit um uppgræðslu árið 2013

 Tilbúinn áburður Lífrænn áburður Fræ, kg

Landgræðslusvæði ha magn, kg ha magn, kg gras melur lúpína

Eyvindarstaðaheiði/LV 600 120.000   700   

Sporðöldulón/LV 311 62.200     

Hekluskógar 113 14.400 266 400.000   

Landbótasjóður Norðurhéraðs 669 93.600   

Landbótasj. Landgræðslunnar 2.855 409.500 1.725 100  

Bændur græða landið 4.935 987.000 9.041  

Landgræðsla ríkisins 2.530 543.085 165 214.200 9.652 12.509 401

Samtals 12.013 2.229.785 431 614.200 21.118 12.609 401
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Gróðureftirlit
Í lögum um landgræðslu nr . 17/1967 er kveðið á um að eitt aðalhlutverk Land-
græðslunnar sé að fylgjast með notkun gróðurs og vinna gegn ofnotkun hans 
og hvers konar skemmdum á gróðurlendum . Með gróðureftirliti er leitast við 
að framkvæma reglubundið eftirlit með beitilöndum, bæði heimalöndum og af-
réttum, 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 . Svæði þar sem landnýtingu 
er talið ábótavant eru skráð og metin í samráði við eigendur . Í öðrum tilvikum 
fara starfsmenn Landgræðslunnar og fulltrúar upprekstraraðila 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 landnýt-
ingu, m .a . með námskeiðum, fyrirlestrum, fundahaldi og greinaskrifum . Einnig 
hefur stofnunin annast úttektir á beitilandi fyrir bæjarfélög, hestamannafélög 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 2013 voru 25 afréttir skoðaðir í hefðbundinni vor- eða snemmsumars-
skoðun til að ákveða hvenær óhætt væri að hefja upprekstur á viðkomandi afrétt . 
Árið 2012 voru slíkar skoðanir 21 talsins . Auk hinna hefðbundnu gróðureftirlits-
verkefna eru ýmis önnur verkefni unnin hjá Landgræðslunni sem í eðli sínu eru 
gróðurverndarverkefni . Má þar einkum nefna Gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu 
og Gæðastýringu í hrossarækt, en bæði Bændur græða landið, Landbótasjóð og fleiri 
verkefni mætti einnig nefna í þessu sambandi .

Girðingar
Landgræðslan hefur víða um land girt af svæði til að friða þau fyrir búfjárbeit . 
Þetta eru svæði sem Landgræðslan á eða hefur í sinni forsjá fyrir hönd ríkisins 
og svæði í eigu annarra þar sem unnið er að uppgræðslu . Undir girðingastarfsemi 
Landgræðslunnar falla einnig upprif á eldri girðingum og smölun landgræðslu-
svæða .

Héraðssetur Landgræðslunnar hafa umsjón með girðingum hvert á sínu svæði 
og árið 2013 annaðist Landgræðslan viðhald á 100 girðingum sem samtals nema 
um 770 km . Líkt og árið 2012 varð mikið tjón á girðingum á Norðausturlandi í 
miklu óveðri snemma hausts 2013 . Einungis var unnið að viðhaldi girðinga árið 
2013 og engar nýjar girðingar girtar né eldri rifnar upp .
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Girðingar Landgræðslunnar eftir landshlutum

 Rafmagnsgirðing Net og gaddavír Samtals

 fjöldi km fjöldi km fjöldi km

Vesturland og Vestfirðir 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

Eins og sjá má í töflunni eru flestar girðingar á Norðurlandi eystra og Suðurlandi, 
enda eru stærstu uppgræðslu- og uppblásturssvæði í þeim landshlutum .

Frævinnsla
Landgræðslan hefur um langt skeið framleitt sjálf mest af því fræi sem nýtt hefur 
verið til landgræðslu hér á landi . Undanfarin ár hefur þó dregið úr eigin ræktun 
Landgræðslunnar og árið 2013 var fræ ekki uppskorið af ökrum Landgræðslunn-
ar . Hins vegar er áfram starfrækt frævinnsluverksmiðja í Gunnarsholti, þar sem 
fræ er húðað til að auka spírunarlíkur þess og til að þyngja það . Aukinn þungi 
fræsins stuðlar að jafnari dreifingu fræs og áburðar . Árið 2013 voru húðuð alls 
42,1 tonn af mismunandi frætegundum, en 20,6 tonn árið áður . Mest var húðað af 
beringspunti 13,5 tonn, túnvingli 11,2 tonn og melgresi 7,5 tonn .
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Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga nr . 91/2002 um varnir 
gegn landbroti en tilgangur laganna er að vinna gegn landbroti eða öðru tjóni 
á landi, landkostum eða mannvirkjum af völdum fallvatna . Landgræðslunni er 
heimilt að styrkja framkvæmdir við fyrirhleðslur sem ætlað er að vernda mann-
virki eða land í eigu einkaaðila . Auglýsa skal eftir umsóknum um slíka styrki á 
opinberum vettvangi, en hámarks upphæð styrkja er kr . 3 .000 .000 .

Alls bárust 50 umsóknir um styrki til varna gegn landbroti árið 2013 . Enginn 
sérstakur umsóknarfrestur var settur, aðeins að þær umsóknir sem bærust fyrir 
15 . mars nytu að öðru jöfnu forgangs við afgreiðslu . Árið 2012 var ekki auglýst 
eftir styrkumsóknum en þó bárust sex umsóknir . Árið 2011 barst alls 71 umsókn .

Verkefni í VGL skiptast einkum í bakkavarnir og varnargarða . Sjaldnar er 
unnið að öðrum verkefnum, s .s . tilflutningi farvega eða öðru slíku . Undanfarin 
ár hefur verið lögð áhersla á bakkavarnir fremur en aðrar tegundir framkvæmda, 
enda hafa bakkavarnir í fæstum tilvikum umtalsverð neikvæð áhrif á lífríki 
vatna, s .s . fiskgengd, afkomu fiskistofna, aðstæður til veiði eða lífríkið að öðru 
leyti .

Árið 2013 var unnið að alls 28 verkefnum en árið 2012 voru þau 35, en þá var 
m .a . unnið að verkefnum vegna afleiðinga gosanna í Eyjafjallajökli 2010 og 
Grímsvötnum 2011 . 

Verkefni í VGL 2013

Bakkavarnir Varnargarðar

 fjöldi metrar fjöldi metrar

Vesturland og Vestfirðir 5 585 0 0

Norðurland vestra 3 475 1 50

Norðurland eystra 0 0 2 700

Austurland 2 580 0 0

Suðurland 3 485 7 7.375

Samtals 13 2.125 10 8.125

Auk þeirra verkefna sem að ofan er getið var m .a . unnið að grjótnámi vegna varna 
við Skjálftavatn í Norður-Þingeyjarsýslu og viðhaldi varnargarða í Markarfljóti í 
samvinnu við Vegagerðina .

Varnir gegn landbroti 
(VGL)
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Landgræðslan hefur annast framkvæmd landnýtingarþáttar Gæðastýringar í 
sauðfjárframleiðslu samkvæmt stjórnsýslusamningi milli sjávarútvegs- og land- 
búnaðar ráðaneytis, Matvælastofnunar og Landgræðslu ríkisins frá 12 . ágúst 2010 . 

Fjöldi þátttakenda í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu árið 2013 var tæplega 
1 .700, en árið 2008 voru þeir um 1 .400 . Undanfarin ár hefur þátttakendum fjölgað 
stöðugt, en flestir nýir eru annað hvort að taka við rekstri rótgróinna sauðfjárbúa 
eða stunda sauðfjárrækt í litlum mæli .

Landgræðslan hafði eftirlit með framkvæmd alls 68 landbótaáætlana um 
land allt árið 2013 . Þessar landbótaáætlanir skiptust þannig að 27 áætlanir voru 
vegna afrétta en 41 áætlun vegna heimalanda . Við eftirlit kom í ljós að unnið var 
eftir samþykktum landbótaáætlunum í öllum tilvikum . Landgræðslan aðstoðaði 
bændur við endurnýjun 6 landbótaáætlana auk þess sem gerð var ný landbóta-
áætlun fyrir einn afrétt, Almenninga í Rangárþingi eystra .
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Mat á nýjum umsækjendum
Landnýting 79 nýrra umsækjenda um þátttöku í gæðastýringunni var metin og 
hlutu þeir allir staðfestingu án athugasemda . Í flestum tilvikum var um að ræða 
jarðir og afrétti sem áður höfðu komið til mats á landnýtingu og landbótaáætlun 
þegar verið gerð .

Nýjar umsóknir sem metnar voru árin 2009–2013

 2009 2010 2011 2012 2013

Samþykktar án aths. 68 53 64 88 79

Samþykktir með aths.  2  0  0  0  0

Hafnað  0  0  0  0  0

Samtals 70 53 64 88 79

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 33 
aðilar og var landnýting þeirra könnuð m .t .t . ástands beitilands og viðmiða um 
sjálfbæra landnýtingu skv . reglugerð nr . 10/2008 . Ekki kom upp tilvik þar sem 
ástæða þótti til að gera formlega athugasemd, sbr . 16 . grein reglugerðarinnar, en 
allvíða er ástæða til að hafa sérstakt eftirlit með landnýtingu á einstökum heima-
löndum . 

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 .
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Frá árinu 2000 hefur Landgræðslan annast landnýtingarþátt Gæðastýringar í 
hrossarækt, en verkefnið er samvinnuverkefni Landgræðslunnar, Fagráðs í hrossa-
rækt og Félag hrossabænda . Í verkefninu er metið hvort landnýting á jörðum 
hrossabænda, sem eru þátttakendur í verkefninu sé sjálfbær . Þátttakendur fá vott-
un um að svo sé, standist þeir þær kröfur sem gerðar eru . Fyrstu jarðirnar voru 
vottaðar árið 2000 og fékk þá 21 bú viðurkenningu fyrir sjálfbæra landnýtingu . 
Árið 2013 voru búin 40 . Gæðastýringin er þýðingarmikill liður í vöktun Land-
græðslunnar á meðferð og nýtingu beitarlands .
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Jarðir eru skoðaðar annað hvert ár og alls stóðust 40 bú úttektarkröfur árið 2013, 
Af þeim jörðum voru 17 jarðir skoðaðar árið 2013 .

Fjöldi búa í gæðastýringu í hrossarækt eftir landshlutum 2007–2013

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vesturland  2  2  2  3  5  6  6

Norðurland vestra 23 23 21 21 20 19 17

Norðurland eystra  6  6  5  5  5  5  5

Suðurland 13 15 15 14 14 15 12

Samtals 44 46 43 43 44 45 40

Gæðastýring í 
hrossarækt
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Landgræðslan er í samstarfi við ýmis alþjóðleg samtök sem vinna að verndun 
landkosta . Má þar t .d . nefna Alþjóðlegu jarðvegsverndarsamtökin (World 
Association of Soil and Water Conservation), Evrópsku jarðvegsverndarsam-
tökin (European Society for Soil Conservation), Alþjóðlegu landverndarsamtökin 
(Landcare International), European Soil Bureau Network og Umhverfisstofnun 
Evrópu (European Environmental Agency) . Landgræðslan hefur einnig sterk 
tengsl við Joint Research Centre, rannsóknarmiðstöð Evrópuráðsins og sömuleið-
is hið nýstofnaða Global Soil Partnership sem ætlað er að efla skilning á nauðsyn 
þess að vernda jarðvegsauðlindir heimsins . Starfsmenn Landgræðslunnar eru í 
stjórn sumra þessara samtaka eða eru tengiliðir Íslands við þau .

Alþjóðleg ráðstefna um kolefnisbindingu jarðvegs
Landgræðslan ásamt 13 innlendum og erlendum samstarfsaðilum, hélt alþjóð-
lega ráðstefna um kolefnisbindingu jarðvegs Soil Carbon Sequestration, for climate, 
food security and ecosystem services í Reykjavík, 26 .-29 . maí 2013 . Fjallað var um mik-
ilvægi kolefnisbindingar í jarðvegi fyrir varnir gegn loftslagsbreytingum, fæðu-
öryggi, þjónustu vistkerfa og fleiri af mikilvægustu stoðum sjálfbærrar þróunar . 
Ráðstefnan var þverfagleg og ætluð sem vettvangur skoðanaskipta milli vísinda, 
stefnumörkunar og framkvæmda . Um 200 manns frá um 40 löndum sóttu ráð-
stefnuna og hefur efni hennar vakið athygli víða um heim .

Alþjóðleg vika jarðvegs 2013 
Ráðstefnan Global Soil Week fór fram í Berlin 27 .-31 . október 2013 . Ráðstefnan bar 
yfirskriftina Losing Ground? þar sem vísað var til þeirrar gríðarlegu jarðvegseyð-
ingar sem á sér stað í heiminum .  Yfir 90% allrar fæðu mannkyns er ræktuð í 
eða byggir á jarðvegi . Ósjálfbær landnýting með allri þeirri jarðvegseyðingu sem 
henni fylgir er gríðarlegt  vandamál . Talið er að 24 milljarðar tonna af frjósömum 
jarðvegi glatist árlega vegna vindrofs . Ef ekki tekst að snúa þessari þróun við, 
stefnir í mikið óefni fyrir jarðarbúa .

Alþjóðleg samtök um vistheimt
Eitt af viðfangsefnum Landgræðslunnar er að koma íslenskri þekkingu um jarð-
vegsvernd og endurheimt vistkerfa á framfæri erlendis og byggja upp öflugt sam-
starfsnet . Landgræðslan átti m .a . fulltrúa í stjórn Society for Ecological Restoration, 
alþjóðasamtaka um endurheimt vistkerfa . Samtökin voru stofnuð árið 1987 og 
hafa þátttakendur frá yfir 60 löndum innan sinna vébanda . Þau gefa m .a . út tíma-
ritið Restoration Ecology ásamt ýmsum ritum um vistheimt .

Samstarfssamningar
Landgræðslan hefur gert samstarfssamninga við erlenda og innlenda aðila sem 
lúta að menntun, rannsóknum og fræðslu . Þeirra á meðal eru samningar við 
Landbúnaðarháskóla Íslands, Ohio State University og árið 2013 var endurnýjað-
ur samstarfssamningur við rannsóknarstofnun Framkvæmdaráðs Evrópusam-
bandsins, Joint Research Center . Samningur við JRC hefur verið í gildi síðan árið 
2009 og leitt af sér ýmis samvinnuverkefni sem hafa stutt við starfsemi beggja 
stofnananna . 

Alþjóðleg samskipti



 31

Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna
Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU-LRT) er samstarfsverk-
efni utanríkisráðuneytisins, Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkis-
ins . Markmið skólans er að þjálfa sérfræðinga frá þróunarlöndum sem glíma 
við jarðvegseyðingu, eyðimerkurmyndun og neikvæð áhrif loftslagsbreytinga, í 
landgræðslu og sjálfbærri nýtingu lands . Frá því Landgræðsluskólinn hóf störf 
sem tilraunaverkefni árið 2007 hafa yfir 50 manns frá 10 löndum útskrifast frá 
skólanum, þar af 34 frá því að skólinn varð formlega hluti af Háskóla Sþ árið 2010 . 

Nemendur Landgræðsluskólans sem voru 10 árið 2013 voru frá Eþíópíu, Ghana, 
Kyrgyzstan, Mongólíu, Namibíu, Níger og Úganda . Þeir dvöldu í Gunnarsholti í 
júlí og ágúst og unnu að ýmsum sérverkefnum . 

Sagnagarður Landgræðslunnar
Í tilefni af Degi íslenskrar náttúru 16 . september var Sagnagarður, fræðslu- og 
kynningarsetur Landgræðslunnar opinn almenningi . Í Sagnagarði er sögu gróð-
ur- og jarðvegseyðingar á Íslandi gerð skil í máli og myndum . Sagt er frá baráttu 
við afleiðingar eldgosa og óblíð náttúruöfl og saga frumherjanna í landgræðslu 
er rakin . Greint er frá 100 ára sögu landgræðslustarfs á Íslandi og lýst helstu verk-
efnum í endurheimt landgæða og vistkerfa, gróðurvernd og alþjóðlegu samstarfi .

Ný kortasjá Landgræðslunnar
Kortasjá Landgræðslu ríkisins var tekin í notkun í mars 2013 . Í henni er hægt 
að sjá þau svæði þar sem Landgræðslan hefur unnið að uppgræðslu síðastliðna 
áratugi . Í framtíðinni er ætlunin að í kortasjánni verði greinargott yfirlit yfir öll 
landgræðslusvæði og aðgerðir Landgræðslunnar . Kortasjáin er aðgengileg öllum 
á heimasíðu Landgræðslunnar, land .is . 

Er alaskalúpína eða skógarkerfill í þínu nágrenni?
Alaskalúpína og skógarkerfill eru fyrstu dæmin um ágengar framandi plöntuteg-
undir sem breiðast út hér á landi . Árið 2010 skipaði umhverfisráðherra stýrihóp 
þar sem sæti áttu fulltrúar Landgræðslu ríkisins og Náttúrufræðistofnunar Ís-
lands . Hlutverk hópsins er m .a . að taka saman upplýsingar um útbreiðslu alaska-
lúpínu og skógarkerfils og setja fram tillögur um varnir og upprætingu þessara 
tegunda . Liður í því er útgáfa bæklings um alaskalúpínu og skógarkerfil og með 

Fræðsla og útgáfa

Ragnheiður Petra Ómarsdóttir opnar 
kortasjá Landgræðslunnar.
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útgáfu hans er m .a . ætlunin að leita til almennings og vörslumanna lands um 
samvinnu í baráttunni við útbreiðslu þessara tegunda . Sjá nánar: http://agengar .
land .is .

Fróðleiksmolar um hrossabeit
Landgræðslan gaf árið 2013 út bæklinginn Fróðleiksmolar um hrossabeit, en í hon-
um er fjallað um ýmis atriði er varða beitarstýringu og velferð hrossa og lands . 
Í bæklingnum er farið yfir hvað þarf að hafa í huga þegar ástand hrossahaga er 
metið og leiðbeiningar um úrbætur, sé þeirra þörf . Tilgangurinn með útgáfu fróð-
leiksmolanna er að auðvelda hestamönnum að meta ástand sinna hrossahaga og 
stuðla þannig að bættri landnýtingu .

Hesturinn í góðum haga
Námskeið um hrossabeit var haldið í Víðidal í janúar í samstarfi við Endur-
menntun LbhÍ og Landssamband hestamannafélaga . Á námskeiðinu var fjallað 
um áhrif hrossabeitar á gróður og jarðveg og mismunandi beitarskipulag fyrir 
hross . Kynntar voru aðferðir til að meta beitarástand lands, landlæsi og fjallað um 
leiðir til úrbóta vegna hrossabeitar . Námskeiðið var einkum ætlað hestamönnum, 
eigendum beitarlands og starfsmönnum sveitarfélaga sem sinna landnýtingar-
málum .

Nemendur safna birkifræi
Í október fóru nemendur og kennarar í Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit í fræ-
söfnunarferð undir leiðsögn héraðsfulltrúa Landgræðslunnar á Norðurlandi 
eystra . Birkifræi var safnað í nágrenni skólans og verður það notað á landgræðslu-
svæðum í Mývatnssveit, til uppgræðslu í nágrenni skólans og í landgræðslu-
skógaverkefninu . Fræsöfnunin var liður í útifræðslu við skólann sem hefur það 
að markmiði að auka umhverfisvitund nemenda . 

Landsýn
Landsýn, vísindaþing landbúnaðarins var haldið í fyrsta sinn árið 2013 . Þingið var 
á Hvanneyri og skiptist í þrjár málstofur . Fjallað var um áhrif loftslagsbreytinga 
á umhverfi, lífríki og ræktun; um sjálfbæra ferðaþjónustu og heimaframleiðslu 

Börn úr Þjórsárskóla vinna að 
 landbótum.
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matvæla; og um ástand og nýtingu afrétta .  Að Landsýn standa Landbúnaðarhá-
skóli Íslands, Landgræðsla ríkisins, Matís, Háskólinn á Hólum, Skógrækt ríkisins 
og Veiðimálastofnun .

Landvernd og landgræðsla
Í júlí tóku sjálfboðaliðar á vegum Landverndar þátt í að loka rofsárum með heymoði 
á Gnúpverjaafrétti . Verkið var unnið í samvinnu Landverndar, Landbótafélags 
Gnúpverja og Landgræðslunnar . Landgræðslan og Landvernd hafa lengi átt farsælt 
samstarf . Ákveðið hefur verið að auka það samstarf enn frekar, einkum hvað varðar 
fræðslu um landgræðslu og vistheimt í Grænfánaverkefni Landverndar en yfir 200 
skólar á öllum skólastigum taka þátt í verkefninu . Einnig er áhugi fyrir því að gefa 
almenningi kost á að taka þátt í fjölbreyttum landgræðsluverkefnum, þar sem 
áhersla væri lögð á fræðslu um tilgang og markmið landgræðslustarfsins .

Námskeið um endurheimt vistkerfa – Vistheimt
Sagnagarður, fræðslusetur Landgræðslunnar, iðaði af lífi 21 . ágúst 2013 þegar 
25 grunnskólakennarar frá Þjórsárskóla, Hvolsskóla og Grunnskólanum Hellu, 
ásamt nokkrum gestaþátttakendum sátu námskeið um vistheimt . Námskeiðið 
var haldið af Landvernd og Landgræðslunni og er fyrsti hluti skólaverkefnis um 
endurheimt vistkerfa/vistheimt sem Landvernd er að vinna að í samstarfi við 
Landgræðsluna og skólana þrjá . Verkefninu er ætlað að stuðla að aukinni þekk-
ingu á meðal grunnskólanemenda á mikilvægi vistheimtar . 

Samkeppni um land
Rótarýklúbbur Rangæinga, í samvinnu við Landgræðsluna, hélt málþing í Gunnars-
holti í febrúar . Á málþinginu var fjallað um ýmsar spurningar varðandi ráðstöfun 
lands á Suðurlandi . Greint var frá þróun landnýtingar á Suðurlandi, hvaða mögu-
leikar felist í nýtingu og vernd auðlinda héraðsins og hvernig þetta tvennt geti 
farið saman . Einnig var rætt um hlutverk stjórnvalda í mótun og stýringu land-
nýtingar . Yfir 100 manns sóttu sóttu málþingið .

Erlendir sjálfboðaliðar á vegum 
Landverndar vinna að uppgræðslu.
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Framkvæmdir í Dimmuborgum
Talið er að yfir 200 .000 manns heimsæki Dimmuborgir í Mývatnssveit árlega, 
en Dimmuborgir eru í umsjá Landgræðslunnar . Augljóst er að slíkur fjöldi ferða-
manna veldur miklu álagi á bergmyndanir og gróður í Borgunum og árið 2013 
veitti Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 2 mkr . styrk til að bæta aðgengi og 
öryggi ferðamanna í Dimmuborgum . Tekin var ákvörðun um að nýta styrkinn 
til að malbika göngustíginn frá aðkomunni í Borgirnar og inn á Hallarflöt . Snjó-
bræðslukerfi var sett í hluta stígsins, ekki síst til að bæta aðgengi fatlaðra og auka 
öryggi ferðamanna almennt . 
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Í landgræðslufélögunum sem starfa víða um land er unnið að fjölbreyttum land-
græðsluverkefnum . Starfsemi þeirra og skipulag er með ýmsum hætti, en þau 
eiga það sameiginlegt að vera félög áhugafólks um landgræðslu . Landgræðslu-
félögin 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 gegna þau mikil-
vægu félagslegu hlutverki í uppgræðslustarfinu . Nánari upplýsingar um land-
græðslufélögin má finna á heimasíðu Landgræðslunnar , land .is . 

Landgræðslufélög
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Rekstur Landgræðslunnar var nokkurn veginn í jafnvægi árið 2013, en rekstrar-
niðurstaða varð þó neikvæð um 1,2 m .kr . Heildarvelta stofnunarinnar var 728,7 
m .kr . Framlag ríkisins nam 592,1 m .kr . en sértekjur voru 136,6 m .kr . Rekstrargjöld 
námu 729,9 m .kr . Stærsti kostnaðarliður Landgræðslunnar er laun, sem námu 
47,6% af heildarveltu . Aðrir stórir kostnaðarliðir eru styrkgreiðslur til bænda í 
verkefnunum Bændur græða landið og Landbótasjóði og styrkir og framkvæmdir 
vegna verkefna er tengjast vörnum gegn landbroti fallvatna . Jafnframt eru kaup 
á áburði og aðkeypt þjónusta veigamiklir liðir í rekstri stofnunarinnar, ásamt 
rekstri fasteigna og tækja . Hlutfallsleg skipting útgjalda er sýnd á myndinni hér 
fyrir neðan .
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Rekstrarreikningur Landgræðslu ríkisins

2013 2012

Tekjur

Sértekjur 126.880.840 164.570.422

Aðrar rekstrartekjur 9.748.969 13.518.374

Tekjur samtals 136.629.809 178.088.796

Gjöld

Almennur rekstur

Laun 339.226.716 346.517.085

Bændur græða landið, framlög 64.906.810 65.638.500

Landbótasjóður, framlög 30.575.000 30.981.667

Áburðarkaup, tilbúinn áburður 36.681.793 62.487.387

Húsnæði, rekstur og viðhald 37.131.893 32.056.951

Aðkeypt þjónusta 28.247.081 46.735.911

Rekstur bifreiða og véla 28.099.098 29.476.513

Annað 80.135.126 78.163.012

Samtals almennur rekstur 645.003.517 692.057.026

Varnir gegn landbroti – laun og rekstur 64.443.956 93.810.694

Stofnkostnaður, fasteignir og tæki 20.487.839 27.723.317

Gjöld samtals 729.935.312 813.591.037

Gjöld umfram tekjur -593.305.503 -635.502.241

Framlag úr ríkissjóði 592.100.000 632.300.000

Hagnaður/tap ársins -1.205.503 -3.202.241

Efnahagsreikningur 31.12. 2013

31.12.2013 31.12.2012

Eignir

Vörubirgðir 60.639.223 73.400.990

Inneign hjá ríkissjóði 2.670.170

Skammtímakröfur 27.818.048 19.566.984

Handbært fé 11.903.120 9.790.376

Eignir samtals 103.030.561 102.758.350

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Höfuðstóll

Staða í ársbyrjun 15.049.484 18.251.725

Hagnaður/tap ársins -1.205.503 -3.202.241

Höfuðstóll í árslok 13.843.981 15.049.484

Annað eigið fé

Framlag til eignamyndunar 59.641.549 59.641.549

Eigið fé í árslok 73.485.530 74.691.033

Skuldir

Skuld við ríkissjóð 0 1.284.746

Skammtímaskuldir 29.545.031 26.782.571

Skuldir samtals 29.545.031 28.067.317

Skuldir og eigið fé samtals 103.030.561 102.758.350
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