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Ársskýrsla 2014
Meginmarkmið Landgræðslu ríkisins er að endurheimta, varðveita og efla þær
auðlindir sem fólgnar eru í jarðvegi og gróðri landsins og tryggja sjálfbæra
nýtingu þeirra. Jarðvegur er mikilvægasta auðlind Íslands og án hans væri landið
óbyggilegt. Mikill hluti þessarar auðlindar hefur glatast á undanförnum öldum.
Skilningur á þessum vanda hefur aukist samhliða rannsóknum, en þær hafa leitt í
ljós að á víðáttumiklum svæðum eru landkostir í miklu ósamræmi við veðurfarsleg
gróðurskilyrði. Ósjálfbær landnýting, í samspili við kólnandi veðurfar, eldvirkni
og aðrar náttúruhamfarir, hefur raskað íslenskum vistkerfum og hefur svipmót
landsins markast af því.

Fylgt úr hlaði

Við Íslendingar stöndum tæknilega og þekkingarlega vel að vígi á sviði
landgræðslu en eigum enn mikið verk fyrir höndum, því víða um land er alvarleg
jarðvegseyðing sem taka þarf á. Við þurfum að standa miklu betur við ýmsa
alþjóðlega samninga um umhverfismál sem við erum aðilar að. Sama gildir um
gildistöku stefnumiða og lagasetningu stjórnvalda um jarðvegsvernd og sjálfbæra
nýtingu landkosta.
Hin ofurviðkvæma náttúra Íslands er hornsteinn vaxandi ferðaþjónustu,
atvinnugreinar sem færir landsmönnum mestan erlendan gjaldeyri. Þessari
auðlind stafar hætta af sívaxandi fjölda ferðamanna og alvarlegar gróður- og
jarðvegsskemmdir hafa nú þegar orðið á helstu náttúruperlum landsins. Ferðamenn
næstu ára og áratuga gera kröfu um að Ísland framtíðarinnar sé jafn heillandi og
það hefur verið. Sundurskorið og rústað land er léleg söluvara. Stórefla verður
fagmennsku við stígagerð og ýmsar aðrar aðgerðir á öllum ferðamannastöðum
meðal annars til að vernda gróður og jarðveg. Verndun og úrbætur verða að ná til
landsins í heild sinni en ekki aðeins til einstakra fjölsóttra ferðamannastaða.
Í nánustu framtíð verður að stöðva hraðfara jarðvegsrof þannig að það ógni
ekki vistkerfum, náttúruminjum, mannvirkjum og öðrum verðmætum. Á mjög
stórum svæðum hefur gróðri og jarðvegi hnignað mikið. Þar þarf að efla verndun
jarðvegs og gróðurs og tryggja að ósjálfbær nýting þessara mikilvægu auðlinda
heyri sögunni til innan fárra ára.
Landgræðsla ríkisins hefur tekið höndum saman við bændur og aðra
umráðahafa lands, sveitarstjórnir, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök við
að endurheimta og styrkja vistkerfi landsins. Með sameiginlegu átaki og
myndarlegri aukningu á framlögum til þessa málaflokks er unnt að ná miklum og
margvíslegum árangri til framtíðar. Þar má meðal annars nefna kolefnisbindingu
í landgræðslusvæðum. Stjórnvöld stefna að því að draga verulega úr losun
gróðurhúsalofttegunda. Þar er gert ráð fyrir að landgræðsla leiki stórt hlutverk.
Landgræðslan hefur sett fram metnaðarfulla áætlun þar sem stefnt er að því að árið
2020 hafi binding koltvísýrings í landgræðslusvæðum aukist um 200 þúsund tonn
frá því sem nú er.
Örlagasaga gróðurs og jarðvegs hefur ætíð verið samofin högum Íslendinga, og
allt fram á okkar tíma hefur náið samhengi ríkt á milli velferðar lands og þjóðar.
Ljóst er að með þrotlausri vinnu við eflingu 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.
					
GRÆÐUM ÍSLAND
Sveinn Runólfsson

Sveinn Runólfsson,
landgræðslustjóri
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Landgræðsla
ríkisins

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 vatna. 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.
Landgræðslan 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
landnýtingarþörf.
•Að öll landnýting verði sjálfbær.
•Að binda kolefni í gróðri og jarðvegi til mótvægis við losun
gróðurhúsalofttegunda.
Skipurit Landgræðslu ríkisins
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Landgræðslustjóri
Almannatengsl
Rekstrarsvið

Fagmálastjóri
Þróunarsvið

Landverndarsvið

Starfsstöðvar
Höfuðstöðvar Landgræðslunnar eru í Gunnarsholti á Rangárvöllum en að
auki starfrækir Landgræðslan héraðssetur á Hvanneyri, Sauðárkróki, Húsavík,
Egilsstöðum og í Gunnarsholti og skrifstofu að Keldnaholti í Reykjavík.
Starfsfólk
Við árslok 2014 voru starfsmenn Landgræðslunnar 49, þar af 17 konur og 32
karlar. Stöðugildi í árslok voru 47. Alls störfuðu 65 manns hjá stofnuninni á árinu,
þar af 13 við sumar- og afleysingastörf og við ýmis sérverkefni. Ársverk hjá
stofnuninni árið 2014 voru 51.
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Landgræðsluverðlaunin 2014

Á myndinni eru f.v. Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra,
Eiríkur Jónsson í Gýgjarhólskoti, Þorfinnur Þórarinsson á Spóastöðum, Svava
Bogadóttir frá Stóru-Vogaskóla og Sveinn Runólfsson, landgræðslustjóri.

Umhverfis- og auðlindaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, veitti
landgræðsluverðlaunin 2014 við hátíðlega athöfn í Félagsheimilinu Aratungu í
Biskupstungum í lok ágúst.
Verðlaunin eru árlega veitt einstaklingum, félagasamtökum og skólum sem
unnið hafa að landgræðslu og landbótum. Landgræðsluverðlaunin hafa nú verið
veitt í 23 ár og alls hafa 85 aðilar hlotið þessa viðurkenningu síðan árið 1992.
Eftirtalin hlutu verðlaunin að þessu sinni: Eiríkur Jónsson bóndi í Gýgjarhólskoti
í Biskupstungum, Þorfinnur Þórarinsson bóndi á Spóastöðum og Stóru-Vogaskóli
í Vogum á Vatnsleysuströnd. Verðlaunagripirnir, Fjöregg Landgræðslunnar, voru
unnir af Eik listiðju, Miðhúsum á Fljótsdalshéraði.

Áður en landgræðsluverðlaunin voru veitt var haldið upp á 20 ára afmæli Landgræðslufélags Biskupstungna. Efnt var til
sérstaks landgræðsludags í samvinnu við Landgræðsluna. Starfsemi félagsins var kynnt í Aratungu og síðan farið í skoðunarferð
um landgræðslusvæðið í Rótarmannagili á Biskupstungnaafrétti og einnig var farið í Haukadalsskóg. Dagskránni lauk með
hátíðarkaffi í Aratungu.
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Rannsóknir

Skilningur á vistfræðilegum ferlum, þekking og þróun á aðferðum við
uppbyggingu sjálfbærra vistkerfa og félagsfræðilegir þættir í landgræðslustarfinu
eru forsendur árangursríkrar landgræðslu. Rannsóknir, og ekki síður reynsla, hafa
sýnt að með þátttökunálgunum má auka árangur landgræðslu verulega. Samvinna
við þá sem nýta landið skiptir höfuðmáli. Landgræðslan stundar rannsóknir á öllum
þessum sviðum til að byggja upp faglegan grunn landgræðslustarfsins í víðum
skilningi. Áhersla er lögð á rannsóknir sem nýtast starfinu með beinum hætti.
Landgræðslan er í samstarfi við háskóla og stofnanir innanlands jafnt sem erlendis
um rannsóknir og kennslu sem tengjast og efla faglegt starf Landgræðslunnar.
Rannsóknir þjóna einnig innra starfi stofnunarinnar og rekstur rannsóknastofu er
nauðsynlegur þáttur í gæðaeftirliti og vinnslu jarðvegs- og gróðursýna. Nokkuð
er um að nemendur í framhaldsnámi á háskólastigi vinni þar að námsverkefnum
sínum í samstarfi við starfsmenn Landgræðslunnar.
Helstu rannsóknaverkefni
ERMOND (Vistheimt gegn náttúruvá) er hluti af Formennskuáætlun Íslands í
Norrænu ráðherranefndinni 2014-2016, NordBio, sem styrkir verkefnið auk þess
sem það fær styrk frá Umhverfisnefnd Norðurlandaráðs. Markmið verkefnisins er
að benda á leiðir til að efla þanþol vistkerfa gegn náttúruvá. Gott dæmi um slíkt
verkefni er Hekluskógaverkefnið sem miðar að því að draga úr áhrifum öskugosa
úr Heklu á vistkerfi og samfélög á svæðum í nágrenni fjallsins. Alls taka þátt í
verkefninu 20 norrænar stofnanir sem fást við náttúruvá og endurheimt vistkerfa.
Recare verkefnið hófst síðla árs 2013 og var fram haldið á árinu 2014. Verkefnið
er styrkt af 7. rammaáætlun Evrópusambandsins. Fyrsti ársfundur í verkefninu var
haldinn í Valencia á Spáni í janúar 2014. Viðfangsefni íslenska rannsóknahlutans
lýtur að jarðvegseyðingu og auðnamyndun og hvernig megi snúa þeirri þróun við
með þátttöku þeirra sem eiga hagsmuna að gæta á viðkomandi svæði. Starfsmenn
Landgræðslunnar hafa sótt tvö þjálfunarnámskeið vegna verkefnisins, annars
vegar námskeið um WOCAT kortlagningu og hins vegar námskeið sem fjallaði
um samstarf við hagsmunaaðila. Endurheimt vistkerfa í gegnum slíkt samstarf er
leiðarstef verkefnisins.
Hagavist. Sumarið 2014 hófust rannsóknir á hnignunarferlum í heiðagróðri á
Norðmel í Suður-Þingeyjarsýslu. Markmið verkefnisins er að rannsaka þanþol
vistkerfisins og áhrif beitar á það. Lagðir voru út rannsóknareitir rétt innan við
landgræðslugirðingu sem reist var 2011 og samanburðarreitir utan girðingar.
Gróðurþekja allra æðplantna var metin í ágúst 2014.
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Flagmóar. Flagmóaverkefnið er langtímarannsókn á uppgræðslu flagmóa í
Skagafirði með mismunandi aðferðum jarðvinnslu og uppgræðslu. Flagmóar eru
algengir, einkum Norðanlands og einkennast af kröppum stórum þúfum, sem
gróðurhulan hefur rofnað af áveðurs vegna vinds, regns eða skara. Þeir eru þurrir
og jarðvegsbygging í þeim er yfirleitt veik. Harkaleg beit og traðk búpenings
ýtir undir myndun flagmóa og í frosti geta myndast stórar ísnálar í yfirborðinu,
sem losa það og lyfta nýgræðingi upp með rótum, sem kemur í veg fyrir að rofið
grói. Flagmóar eru uppskerurýrir og lítils virði sem beitarland. Með landbótum
á flagmóum má auka uppskeru og bæta land á láglendi og hlífa þar með öðrum
viðkvæmari svæðum við beit. Nú hefur verið gerð lokaúttekt á ástandi lands, 11
árum eftir að 9 mismunandi aðferðir voru notaðar við uppgræðslu flagmóanna.
Gagnavinnslu er ekki lokið, en skýrsla er væntanleg 2015.
Áburðartilraunin „Hversu lítið er nóg?“ Lokið var við gróðurmælingar í
langtímarannsókn á áhrifum misstórra áburðarskammta á gróðurframvindu og
tímasetningu áburðargjafar sem hófst árið 2003. Tilraunin var sett upp á þremur
stöðum á landinu, á Hólsfjöllum, Hafinu fyrir norðan Búrfell í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi og í Steinsmýri sunnan við Kirkjubæjarklaustur. Gagnavinnslu er
ekki lokið en skýrsla er væntanleg 2015.
Tilraun með lífrænan áburð. Lokið var við gróðurmælingar í rannsókn þar sem
áhrif mismunandi gerða lífræns úrgangs á gróðurframvindu voru metin. Tilraunin
hófst árið 2010 og hafa gróðurmælingar verið gerðar árlega. Skýrsla um verkefnið
er væntanleg 2015.
Framvinduferli. Langtímarannsóknir á frumframvindu á svæðum sem hafa
verið að koma undan jöklum sem ganga suður úr Vatnajökli hafa verið í gangi
s.l. 15 ár. Haustið 2014 var safnað birkifræi á Skeiðarársandi og er það þáttur í
reglulegum mælingum á fræframleiðslu birkis og spírunarhæfni þess í ungum
stofni á sandinum. Nú er unnið að greiningu og birtingu gagna úr ýmsum þáttum
verkefnisins.
Kortlagning
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 kortlagningarverkefni á árinu
voru innan landgræðslugirðingar í Aðaldal, á uppgræðslusvæði á Búðarhálsi og
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í Þóristungum, á landgræðslusvæði í Þorlákshöfn og á Skógeyjarsvæðinu við
Hornafjörð. Að beiðni Landsvirkjunar var gerð úttekt á áfoki frá lónstæði Hálslóns
og hannað úttektarkerfi fyrir vöktun á áfoki til framtíðar. Vöktunarkerfið byggir á
ljósmyndum sem teknar eru með reglulegu millibili meðfram lónsborði Hálslóns.
Jafnframt er metin útbreiðsla áfokssvæða sem hafa þegar myndast og þykkt áfoks
mæld í föstum mælireitum. Einnig var settur upp búnaður til að hægt sé að fylgjast
með tíðni, og eftir föngum magni, áfoks frá lónstæði Hálslóns inn á Kringilsárrana.
Settar voru upp þrjár mælistöðvar sem byggja á Sensit kornateljurum ásamt hitaog vindmælum.
Námsverkefni
Guðrún Óskarsdóttir varði meistararitgerð sína við Landbúnaðarháskóla Íslands.
Ritgerðin nefnist Vistheimt í þéttbýli. Gróðurfar í Reykjavík og möguleikar til
að fjölga innlendum plöntutegundum. Leiðbeinendur voru Ása L. Aradóttir,
prófessor hjá Landbúnaðarháskóla Íslands og Magnús H. Jóhannsson, sviðsstjóri
þróunarsviðs Landgræðslunnar. Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um úttekt á
gróðurfari innan Reykjavíkurborgar, en seinni hlutinn fjallar um möguleika
til fjölgunar innlendra plöntutegunda og notkunar í vistheimt. Rannsóknin var
gerð á nokkrum völdum útivistarsvæðum innan fjögurra misgamalla hverfa í
Reykjavík þar sem svæðin voru flokkuð niður eftir ríkjandi gróðurfari. Rannsóknin
á fjölgunarmöguleikum fór fram í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Stór viðauki
er í ritgerð Guðrúnar þar sem teknar eru saman ítarlegar upplýsingar um þær 20
tegundir sem prófaðar voru í ræktunartilraun sem hún gerði.
Starfsþjálfun nemenda
Franziska Feldmann, nemi við háskólann í Osnabrück í Þýskalandi, var í
starfsþjálfun hjá Landgræðslunni frá síðsumri og fram á haust. Undir leiðsögn
Jóhanns Þórssonar vann hún meðal annars námsverkefni sem laut að uppsöfnun
lífrænna efna í jarðvegi í uppgræðslutilraunum. Á sama tíma dvaldi annar nemandi,
Florian Herrmann, frá sama skóla hjá Landgræðslunni sömu erinda. Hann vann
námsverkefni undir stjórn Kristínar Svavarsdóttur um gróðurfar á misgömlum
uppgræðslusvæðum. Nele Adert, nemi við háskólann Anhalt University of Applied
Sciences í Þýskalandi, var einnig í starfsþjálfun hjá stofnuninni seinnipart sumars.
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Landgræðsla og
gróðureftirlit

Bændur græða landið (BGL)
Bændur græða landið hefur verið samstarfsverkefni Landgræðslunnar og bænda
allt frá árinu 1990. Tilgangur verkefnisins er að stöðva jarðvegsrof í heimalöndum
bænda, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til landbúnaðar eða annarra
nota. Skilyrði fyrir þátttöku er að fyrirhugað uppgræðsluland sé lítt eða ekki gróið
og að það séu friðað fyrir beit eða að beitarálag sé hóflegt. Landgræðslan greiðir
bændum 85% áburðarkostnaðar og leggur til fræ eins og þörf er á. Landgræðslan
veitir bændum auk þess ráðgjöf og hefur eftirlit með framkvæmd verkefnisins.
Bændur annast sjálft uppgræðslustarfið og greiða 15% áburðarkostnaðar.

Þátttaka í BGL 2010-2014
Ár
2010
2011
2012
2013
2014

Fjöldi skráðra
þátttakenda
640
656
640
597
574

Þar af virkir
þátttakendur
539
514
531
533
502

Áburður,
tonn
1.160
1.160
999
987
952

Fræ,
kíló
10.357
8.584
8.883
9.001
7.435

Styrkveitingar. Árið 2014 nam styrkur til áburðarkaupa í BGL verkefninu kr.
60.500 á tonn en var kr. 66.500 árið 2013. Þetta er um 9% lækkun og er í samræmi
við almenna lækkun áburðarverðs.
Framkvæmd verkefnisins. Þátttaka bænda í BGL er dreifð um landið, þó hún
sé tiltölulega minni á eldgosabeltinu þar sem jarðvegsrof og gróðureyðing er
þó yfirleitt meiri en annars staðar. Ástæðan er líklega sú að á þeim svæðum
er mun meira um aðrar landgræðsluaðgerðir, m.a með tilstyrk Landbótasjóðs
Landgræðslunnar. Frá upphafi má gera ráð fyrir að BGL bændur hafi grætt upp allt
að 35.000 ha og árlega er í verkefninu unnið að uppgræðslu um 5.000 ha.

Bændur græða landið árið 2014
Héraðssetur
Hvanneyri
Sauðárkrókur
Húsavík
Egilsstaðir
Gunnarsholt
Samtals

Fjöldi virkra
þátttakenda
110
128
102
58
104
502

Áburður, tonn,
Heild á hvern
177
1,6
234
1,8
268
2,6
102
1,8
171
1,6
952
1,9

Fræ, kg
Heild á hvern
225
3,0
2.220
29,9
3.565
47,9
520
7,0
905
12,2
7.435
14,8
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Landbótasjóður Landgræðslunnar
Tilgangur styrkveitinga úr Landbótasjóði Landgræðslunnar er að færa ábyrgð
og framkvæmd landgræðsluverkefna heim í hérað. Við styrkveitingar er lögð
áhersla á stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og endurheimt gróðurs, jarðvegs og
votlendis. Auk þess er lögð áhersla á sjálfbæra landnýtingu og bindingu kolefnis
í gróðri og jarðvegi. Við styrkveitingar er gengið út frá að umsækjandi hafi gert
landbótaáætlun til a.m.k. þriggja ára.
Alls bárust 57 umsóknir árið 2014 en voru 69 árið 2013.
Úthlutun. Árið 2014 var alls úthlutað 32,3 m.kr., þar af 22,5 m.kr. eða
69,7% til verkefna tengdum gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu. Styrkir til
gæðastýringarverkefna voru að jafnaði mun hærri en til annarra verkefna eða 900
þús. kr. að meðaltali, en 305 þús. kr. til annarra verkefna.

Skipting ráðstöfunarfjár Landbótasjóðs árið 2014
Fjöldi
umsókna
Umsóknir vegna gæðastýringar
640
í sauðfjárframleiðslu
25
Aðrar umsóknir
32
Samtals
57

Styrkur
mkr.
539
22,5
9,8
32,3

Meðalst.,
þús. kr.
1.160
900
305
567

Af
heild%
10.357
69,7
30,3
100,0
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Aðrar uppgræðslur
Árið 2014 stóð Landgræðslan að landgræðsluverkefnum í öllum landshlutum,
ýmist í eigin nafni eða í samvinnu við aðra. Á Vesturlandi og Vestfjörðum er
þó eingöngu um að ræða verkefni í Bændur græða landið og Landbótasjóði
Landgræðslunnar. Landgræðsluverkefnin eru fjölbreytt þar sem dreift er tilbúnum
og lífrænum áburði. Einnig er sáð grasfræi, lúpínufræi auk gróðursetningar
trjáplantna. Uppgræðslur með tilbúnum áburði, aðrar en uppgræðslur í Bændur
græða landið og Landbótasjóði Landgræðslunnar, eru sýndar í töflu hér að neðan.
Að meðaltali voru borin á 179 kg á ha.

Uppgræðslur með tilbúnum áburði árið 2014

Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

Fjöldi
svæða
6
23
3
30
62

ha

		

215
871
55
1.415
2.556

Tonn
30,1
164,8
9,6
252,4
456,9

Auk tilbúins áburðar voru lífræn efni borin á sjö uppgræðslusvæði, alls 301
tonn á 195 ha. Að mestu var um kjötmjöl að ræða, en sveitarfélagið notaði
seyru á Hrunamannaafrétti. Þá var 600 tonnum af gori dreift við Húsavík með
tilstyrk Landbótasjóðs Landgræðslunnar. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
veitti Landgræðslu ríkisins styrk árið 2014 til að kanna leiðir til að auka nýtingu
lífræns úrgangs í uppgræðslu. Verkefnið er til tveggja ára. Sveitarfélögin í
Rangárvallasýslu undirrituðu samning til fjögurra ára við Landgræðsluna um
nýtingu seyru til landgræðslu.

Uppgræðslur með lífrænum áburði árið 2014
Landgræðslusvæði
Bolholt
Gaddstaðir
Geitasandur
Haukadalsheiði
Hrunamannaafréttur
Kot
Tunguheiði
Lífrænn áburður

ha
13
13
18
56
3
54
38
195

Lífrænn áburður
kg
18.200
14.000
25.000
56.000
75.000
56.700
56.000
300.900

Tegund
Kjötmjöl
Kjötmjöl
Kjötmjöl
Kjötmjöl
Seyra
Kjötmjöl
Kjötmjöl
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Yfirlit um uppgræðslu árið 2014
Ýmsir aðilar, auk Landgræðslunnar, stunda uppgræðslu lands á Íslandi. Ekki eru
til tölulegar upplýsingar um öll þessi verkefni, en Landgræðslan hefur skráð þau
verkefni sem hún tengist með einhverjum hætti, eins þó verkefnin teljist ekki beint
á hennar vegum. Í töflu hér að neðan er yfirlit yfir helstu uppgræðsluverkefni á
Íslandi árið 2014, bæði þar sem unnið var með tilbúinn og lífrænan áburð.
Samkvæmt gagnagrunnum Landgræðslunnar var tilbúinn áburður borinn á 12.786
ha, samtals 2.197 tonn eða 172 kg á ha að meðaltali. Einnig var lífrænn áburður
borinn á 319 ha. Kjötmjöl var borið á 192 ha, samtals 226 tonn eða 1.176 kg á
ha. Þá var gori dreift á 25 ha, samtals 600 tonnum eða 24 tonnum á ha. Einnig var
seyra borin á 3 ha, samtals 75 tonn eða 25 tonn á ha. Alls var lífrænn áburður því
borinn á 319 ha. Þá var sáð 1.307 kg af lúpínufræi árið 2014 og má gera ráð fyrir
að því fræi hafi verið sáð í um 210 ha. Samtals hefur því verið unnið að uppgræðslu
á um 13.315 ha árið 2014.
Jafnframt dreifingu áburðar var sáð 25,4 tonnum af grasfræi og 24,1 tonni af
melfræi. Gera má því ráð fyrir að grasfræi hafi verið sáð í um 840 ha og melfræi í
um 380 ha.

Yfirlit um uppgræðslur árið 2014
				Tilbúinn áburður		
Lífrænn áburður			 Fræ, kg
Landgræðsluverkefni
ha
kg
ha
kg
Gras
Melur Lúpína
Eyvindarstaðaheiði/LV
624
124.800			
700		
Hálslón ofl /LV
367
67.200			
1.740		
Sporðlingaöldulón/LV
372
74.800					
Hekluskógar			
99
175.000			
Hrunamannaafréttur							
Landbótasj. Norðurhéraðs
720
117.000			
500		
Landbótasj. Landgræðslunnar
3.148
404.704
25
600.000
4.385
200
80
Bændur græða landið
5.000
952.000			
7.435		
Landgræðsla ríkisins
2.555
456.920
195
225.900
10.610
23.868
1.227
Samtals
12.786
2.197.424
319 1.000.900
25.370
24.068
1.307

Gróðursetning trjáplantna. Landgræðslan gróðursetur árlega nokkurn fjölda
trjáplantna þó ekki sé það í mjög miklum mæli. Árið 2014 voru gróðursettar 47.818
birkiplöntur, 10.135 lerkiplöntur og 1.050 af öðrum tegundum.

Gróðureftirlit

Samkvæmt lögum um landgræðslu er eitt af aðalhlutverkum Landgræðslunnar
að fylgjast með notkun gróðurs og vinna gegn ofnýtingu lands og hvers konar
skemmdum á gróðurlendum. Með gróðureftirliti er leitast við að framkvæma
reglubundið eftirlit með beitilöndum, bæði heimahögum og afréttum, með það að
markmiði að bæta meðferð lands, stemma stigu við gróður- og jarðvegseyðingu og
stuðla að sjálfbærri landnýtingu.
Veðrátta árið 2014 var mild og hagfeld gróðri. Við hefðbundnar afréttarskoðanir,
sem urðu 21 talsins, virtist ástand afrétta og beitarlanda óvenju gott. Upprekstri var
þó víðast ekki flýtt, heldur leitast við að láta landið njóta ávaxta betra árferðis.
Í janúar 2014 kom út bæklingurinn „Fróðleiksmolar um hrossabeit“, með
leiðbeiningum um hvernig hægt er að meta ástand hrossahaga á einfaldan hátt.
Bæklingurinn er byggður á eldra og ítarlegra riti, Hrossahagar, aðferð til að meta
ástand lands, sem gefið var út 1997 af Landgræðslu ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins.
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Árið 2013 var gerð athugun á ástandi uppgræðslu í Skógey í AusturSkaftafellssýslu, en landið var afhent landeigendum árið 2009. Niðurstaða þeirrar
athugana benti til þess að landgæðum væri aftur að hnigna og þetta var staðfest
í nýrri athugun sem gerð var árið 2014. Þó Skógey sé um margt velheppnað
uppgræðsluverkefni, sýnir reynslan þar ljóslega að mjög varlega verður að fara
í nýtingu lands til beitar ef árangurinn af uppgræðslu á ekki að ganga til baka.
Ákvörðun um mótvægisaðgerðir vegna gróðurhnignunar verða teknar í samráði við
landeigendur á árinu 2015.
Landgræðslan hefur á sínum snærum um 100 afgirt svæði og nemur lengd girðinga
um 770 km. Flestar eru girðingarnar á Norðurlandi eystra og Suðurlandi, enda eru
stærstu uppgræðslu- og uppblásturssvæði landsins í þeim landshlutum. Hefðbundið
viðhald fer fram á þessum girðingum árlega og árið 2014 voru sex km girtir upp og
tveir km settir upp af nýjum girðingum. Engar girðingar voru lagðar af.

Girðingar

Landgræðslan hefur um langt skeið framleitt mest af því fræi sem notað er
landgræðslu hér á landi. Árið 2014 var uppskera af túnvingulsfræi 2.4 tonn og af
melfræi 3.2 tonn, en árið 2013 var ekkert fræ uppskorið. Frævinnsluverksmiðja
er starfrækt í Gunnarsholti þar sem fræ er húðað til til að þyngja það til að stuðla
að jafnari dreifingu fræs og áburðar. Árið 2014 voru húðuð um 32 tonn af fræi, 17
tonn af túnvingli og 15 tonn af melfræi.

Frævinnsla
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Varnir gegn
landbroti

Varnir gegn landbroti (VGL)
Landgræðslan annast 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 vatna. Heimilt er að styrkja verkefni sem ætlað er að
vernda mannvirki í eigu einkaaðila og skal þá auglýsa eftir umsóknum um slíka
styrki. Hámarks upphæð slíkra styrkja er kr. 3.000.000.
Alls bárust 23 umsóknir um styrki árið 2014 en árið 2013 voru þær 51 talsins.
Verkefni í VGL skiptast einkum í bakkavarnir og varnargarða, en sjaldnar er unnið
að öðrum verkefnum s.s. tilflutningi farvega eða öðru slíku. Árið 2014 var unnið að
26 verkefnum en árið 2013 voru þau 28.

Varnir gegn landbroti 2014
Verkefni
VGL 2014
Vesturland og Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

Gæðastýring
í hrossarækt

Bakkavarnir		
Fjöldi
Metrar
2
300
4
895
3
740
2
510
3
395
14
2.840

Varnargarðar
Fjöldi
Metrar
1
205
3
2.300
3
760
0
0
5
1.070
12
4.335

Gæðastýring í hrossarækt er samvinnuverkefni Fagráðs í hrossarækt,
Félags hrossabænda og Landgræðslunnar, sem hefur frá árinu 2000 annast
landnýtingarþátt verkefnisins en þar er metið hvort landnýting á jörðum
þátttakenda sé sjálfbær. Uppfylli þátttakendur sett skilyrði er sjálfbær landnýting
formlega vottuð.
Við upphaf verkefnisins árið 2000 fékk 21 bú vottun um sjálfbæra landnýtingu en
árið 2014 var fjöldi þeirra 40. Flest urðu vottuð bú árið 2008 þegar þau voru 46
talsins.
Gæðastýring í hrossarækt er þýðingarmikill liður í vöktun Landgræðslunnar á
meðferð og nýtingu beitarlands.
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Gæðastýring
í sauðfjárframleiðslu

Matvælastofnun fer með framkvæmd Gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu, en
Landgræðslan hefur í umboði hennar annast landnýtingarþátt verkefnisins skv.
stjórnsýslusamningi frá í júní 2014.
Fjöldi þátttakenda í gæðastýringunni árið 2014 var ríflega 1.750 eða aðeins fleiri
en árið 2013 þegar þeir voru um 1.700. Undanfarin ár hefur þátttakendum fjölgað,
en nýir þátttakendur eru yfirleitt að taka við rekstri rótgróinna sauðfjárbúa eða
þeir stunda sauðfjárbúskap í mjög litlum mæli. Alls var landnýting 95 nýrra
umsækjenda könnuð án þess að við hana væru gerðar athugasemdir.
Árlega er framkvæmt eftirlit með ákveðnum fjölda þátttakenda í gæðastýringunni.
Eftirlitinu er þannig háttað að 2% þátttakenda eru valin úr í tilviljanakenndu úrtaki.
Árið 2014 var landnýting 35 aðila könnuð og gerð athugasemd í einu tilviki.
Landgræðslan hafði á árinu eftirlit með framkvæmd 68 landbótaáætlana, 41 vegna
heimalanda og 27 vegna afrétta.
Í lok árs 2013 tók gildi ný reglugerð nr. 1160/2013 og skv. henni bar
framleiðendum að uppfæra allar landbótaáætlanir til samræmis við ákvæði hennar
fyrir árslok 2014. Í ljós kom að uppfæra þurfti 55 landbótaáætlanir sem um 300
sauðfjárframleiðendur áttu aðild að. Um var að ræða landbótaáætlanir fyrir 26
afrétti og 29 heimalönd. Landgræðslan gaf Matvælastofnun umsögn um uppfærðar
og nýjar landbótaáætlanir skv. ákvæðum reglugerðarinnar. Ekki höfðu borist
áætlanir frá öllum framleiðendum í árslok 2014 og tókst því ekki að ljúka þessu
verki fyrir tilskilinn tíma.
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Alþjóðamál

Landgræðslan hefur á undanförnum árum lagt áherslu á fjölbreytt samstarf við
einstaklinga, félagasamtök, stofnanir og erlenda háskóla. Mikilvægi samstarfsins
er ómetanlegt, því gróður- og jarðvegseyðing er sameiginlegt vandamál
mannkyns. Með samstarfi við aðila í öðrum löndum lærum við af reynslu þeirra
og fáum tækifæri til að miðla þekkingu. Alþjóðlegt samstarf stuðlar almennt
að uppbyggingu þekkingar og skilvirkari nálgun í landgræðslu. Landgræðslan
er þátttakandi í fjölmörgum alþjóðlegum verkefnum á sviði gróður- og
jarðvegsverndar og er virk í stjórnum ýmissa samtaka á sviði jarðvegsverndar.
Starfsmenn Landgræðslunnar sóttu eftirfarandi ráðstefnur og vinnufundi tengdum
þessum verkefnum og fluttu þar erindi og birtu veggspjöld. Sjá skrá yfir erindi og
veggspjöld á blaðsíðu 23.
Ráðstefna Oikos, Congress and General Assembly, 3. - 7. febrúar 2014 í
Stokkhólmi, Svíþjóð.
Vinnufundur verkefnahóps um norræn markmið um endurheimt vistkerfa (Aichi
markmiðin), 19. - 20. mars 2014 í Osló, Noregi.
Vinnufundur verkefnahóps um Aichi markmiðin. Staða verkefnisins og áætlun um
framhaldsvinnu 27. - 28. mars 2014 í Uppsölum, Svíþjóð.
Ráðstefna European Geosciences Union (EGU), General Assembly 27. apríl – 2.
maí 2014 í Vín, Austurríki.
Vinnufundur á vegum Convention of Biological Diversity, Vilm, Þýskalandi
2. - 6. júní 2014.
Ársfundur Global Soil Partnership (GSP), Plenary Assembly 22. - 24. júlí 2014 í
Róm, Ítalíu.
Ráðstefna Society for Ecological Restoration (SER), 9th European Conference on
Ecological Restoration 4. - 8. ágúst 2014 í Oulu, Finnlandi.
Ráðstefna Ecological Economic Society (EES) 13. – 15. ágúst 2014 í Reykjavík.
Vinnufundur á vegum svissneskra stjórnvalda 24. - 26. nóvember. Áhersla á
sjálfbæra stýringu á nýtingu vatnsauðlindarinnar.
Vinnufundur verkefnishóps um árangursmat í vistheimt 10.-14. nóvember 2014 á
Mallorca, Spáni.
Ráðstefna European Land Stewardship, Congress: Quality of Life, 5. – 8.
nóvember 2014 í Barcelona, Spáni.
Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 2014
Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU-LRT) er samstarfsverkefni
utanríkisráðuneytisins, Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkisins.
Markmið skólans er að þjálfa sérfræðinga frá þróunarlöndum sem glíma við
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jarðvegseyðingu, eyðimerkurmyndun og neikvæð áhrif loftslagsbreytinga, í
landgræðslu og sjálfbærri nýtingu lands. Frá því Landgræðsluskólinn hóf störf sem
tilraunaverkefni árið 2007 hafa rösklega 60 manns frá 10 löndum útskrifast frá
skólanum, þar af 46 frá því að skólinn varð formlega hluti af Háskóla Sameinuðu
þjóðanna árið 2010. Árið 2014 voru 12 nemendur í skólanum. Þeir komu frá
Eþíópíu, Ghana, Uzbekistan, Mongólíu, Níger og Úganda. Nemendurnir dvöldu í
Gunnarsholti í júlí og ágúst og unnu að ýmsum sérverkefnum.
COST SENSFOR (Enhancing the Resilience Capacity of Sensitive Mountain
Forest Ecosystems under Environmental Change) er evrópskt verkefni sem
stofnað var til af „European Cooperation in Science and Technology“ stofnun
Evrópusambandsins, að frumkvæði finnskra og norskra vísindamanna. 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
umhverfisaðstæður 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. Haldnir voru tveir fundir í
verkefninu á árinu 2014.
EvRest – Árangursmat í vistheimt. Haldinn var einn fundur í verkefninu
þar sem unnið var að yfirliti um árangursmat í vistheimt á Norðurslóðum.
Verkefnishópurinn sá einnig um málstofu um árangursmat í vistheimt á ráðstefnu
SER (Society for Ecological Restoration) í Oulu í Finnlandi.
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Rekstur Landgræðslunnar var í jafnvægi árið 2014 og var rekstrarniðurstaðan
jákvæð um 1,3 m.kr. Heildarvelta stofnunarinnar var 764,9 m.kr. Framlag ríkisins
nam 596,5 m.kr. en sértekjur voru 168,4 m.kr. Rekstrargjöld námu 763,6 m.kr.
Stærsti kostnaðarliður stofnunarinnar eru laun, eða um 49% af heildargjöldum.
Aðrir stórir kostnaðarliðir eru styrkgreiðslur til bænda í verkefnunum Bændur
græða landið og Landbótasjóði Landgræðslunnar og styrkir og framkvæmdir
vegna verkefna er tengjast vörnum gegn landbroti af völdum vatna. Jafnframt eru
kaup á áburði og aðkeypt þjónusta veigamiklir liðir í rekstri stofnunarinnar, ásamt
rekstri fasteigna og tækja.

12%

Laun

3%

BGL
Landbótasjóður

6%

Áburður
4%

49%

Húsnæði
Þjónustukaup

4%

Bifreiðar og vélar

5%

Varnir gegn landbroti
5%

Stofnkostnaður
4%
8%

Hlutfallsleg skipting útgjalda.

Annar rekstrarkostn.
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Rekstrarreikningur		
		
2014
2013
Tekjur og framlög			
Framlag úr ríkissjóði
596.500.000
592.100.000
Sértekjur
165.421.362
126.880.840
Aðrar rekstrartekjur
3.021.523
9.748.969
		
764.942.885
728.729.809
			
Gjöld			
Laun og launatengd gjöld
368.382.202
339.226.716
Bændur græða landið, framlög
58.685.000
64.906.810
Landbótasjóður, framlög
30.129.000
30.575.000
Áburðarkaup, tilbúinn áburður
41.126.336
36.681.793
Húsnæði, rekstur, viðhald, leiga
36.191.874
37.131.893
Aðkeypt þjónusta
28.290.696
28.247.081
Rekstur bifreiða og véla
28.781.230
28.099.098
Annar rekstrarkostnaður
91.067.782
80.135.126
		
682.654.120
645.003.517
Varnir gegn landbroti (fyrirhleðslur)
54.584.682
64.443.956
Stofnkostnaður, fasteignir og tæki
26.385.125
20.487.839
		
763.623.927
729.935.312
			
Hagnaður/-tap ársins
1.318.958
-1.205.503
			

			

Efnahagsreikningur		

		
31.12.2014
Eignir			
Vörubirgðir
46.741.478
Inneign hjá ríkissjóði
25.937.321
Skammtímakröfur
10.638.005
Handbært fé
14.209.569
		
97.526.373

31.12.2013
60.639.223
2.670.170
27.818.048
11.903.120
103.030.561

Skuldir og eigið fé			
			
Höfuðstóll			
Staða í ársbyrjun
13.843.981
15.049.484
Hagnaður/tap ársins
1.318.958
-1.205.503
		
15.162.939
13.843.981
			
Annað eigið fé
Framlag til eignamyndunar
59.641.549
59.641.549
			
Skuldir
Skammtímaskuldir
22.721.885
29.545.031
			
		
97.526.373
103.030.561
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Fræðsla og útgáfa

Þekkingarsetur. Þekkingarsetur Landgræðslunnar í Gunnarsholti tók formlega
til starfa árið 2014. Með setrinu er ætlunin að skapa aðstöðu til fræðslu á sviði
landnýtingar og endurheimtar vistkerfa undir yfirskriftinni Vistheimt og sjálfbær
nýting náttúruauðlinda. Þekkingarsetrið býður upp á aðstöðu og vinnuumhverfi
fyrir hópa sem vinna að verkefnum er falla undir fræðasvið þess. Ennfremur er
boðið upp á sérhæfð námskeið. Sérstaða Þekkingarsetursins felst ekki síst í þeirri
miklu sögu sem Rangárvellirnir og nánasta umhverfi geyma, en saga landeyðingar
og endurheimtar vistkerfa er nánast við hvert fótmál.
Ráðstefnurit. Á árinu 2014 kom út rit með útdráttum úr öllum erindum sem
flutt voru á alþjóðlegri ráðstefnu í Reykjavík í maí 2013, þar sem fjallað var
um kolefnisbindingu í jarðvegi. Í ritinu eru alls um 100 greinar auk þess sem
getið er nokkurra veggspjalda. Þessar greinar spanna mjög vítt svið fræðilega og
landfræðilega, en alls tóku þátt í ráðstefnunni aðilar frá um 40 löndum. Ritið er
hluti af ritröð Evrópusambandsins, JRC Science and Policy Reports og gefið út
í samstarfi Landgræðslunnar og European Commission, Joint Research Centre,
Institute for Environment and Sustainability. Landgræðslan stóð að ráðstefnunni
ásamt nokkrum innlendum og erlendum aðilum.
Akurhóll. Sumarið 2014 var opnuð endurbyggð aðstaða í húsakynnum Akurhóls í
Gunnarsholti. Þar er nú gistirými fyrir á annan tug gesta. Húsið stórbætir aðstöðu
Landgræðslunnar til að hýsa nemendur Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu
þjóðanna og þátttakendur í vinnuhópum Þekkingarseturs Landgræðslunnar. Það var
Sigurður Ingi Jóhannesson, umhverfis- og auðlindaráðherra sem opnaði aðstöðuna.
Málþing um ferðamál. Landgræðslan og Umhverfisstofnun, í samstarfi við
Ferðamálastofu, héldu málþing í Gunnarsholti um áhrif ferðamanna á náttúru
Íslands. Málþingið bar heitið Stígum varlega til jarðar og þar var fjallað um það
álag sem íslensk náttúra verður fyrir við aukinn ágang ferðamanna og hvaða leiðir
eru færar til að bregðast við því.
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