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Inngangur 
 Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga nr. 91/2002 um varnir gegn landbroti. 

Tilgangur laganna er að  draga úr eða kom 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 einka-

aðila. Auglýsa skal eftir umsóknum um slíka styrki á opinberum vettvangi, en hámarks upphæð 

styrkja er kr. 3.000.000. 

 

Umsóknir 2010 

Auglýsing um styrkumsóknir var birt í Bændablaðinu auk þess sem hún var birt á heimasíðu Land-

græðslunnar, land.is. Enginn sérstakur umsóknarfrestur er á þessum umsóknum og hægt er að 

sækja um hvenær sem er ársins. Hins vegar njóta þær umsóknir sem bárust fyrir 1. mars forgangs 

að öðru jöfnu. Árið 2010 bárust alls 50 umsóknir, þ.a. bárust 40 umsóknir fyrir 1. mars. 

  

Forgangsröðun verkefna 

Fjárveitingar til verkefnisins eru ekki nægjanlegar til þess að unnt sé að verða við öllum þeim 

beiðnum sem berast um varnir gegn landbroti. Í árslok 2010 voru á skrá hjá Landgræðslunni  200 

verkefni sem metin eru gild, en ekki hefur verið unnt að verða við. Samkvæmt lögunum um varnir 

gegn landbroti skal við forgangsröðun verkefna hafa hliðsjón af verðmæti þess lands eða mann-

virkis sem landbrotið ógnar. Nytjalönd, mannvirki og gróðurlendi skulu jafnan njóta forgangs við 

röðun verkefna. 

Ef um er að ræða mannvirki í eigu ríkis eða sveitarfélaga sem verja þar með fyrirhleðslum eða á 

annan hátt að stöðva landbrot sem stofnar slíkum opinberum eigum í hættu, skal eigandi sjálfur 

bera allan kostnað af slíkum framkvæmdum. Sama gildir um landbrot sem rekja má til fram-

kvæmda opinberra aðila, t.d. vegna efnistöku, gerðar samgöngumannvirkja o.s.frv.  

 

Verkefni 2010 

Verkefnum má í meginatriðum skipta í tvo flokka; bakkavarnir og varnargarða. Ýmist er um ný 

verkefni að ræða eða viðbætur og viðhald eldri mannvirkja. Í undantekningartilvikunum er um 

önnur verkefni að ræða, s.s. tilflutning farvega eða annað slíkt. Undanfarin ár hefur áhersla verið 

lögð á bakkavarnir fremur en aðrar tegundir framkvæmda, enda má fullyrða að bakkavarnir hafa í 

flestum tilvikum engin eða sáralítil áhrif á fiskgengd í ám, afkomu fiskstofna, aðstæður til veiði 

eða lífríki vatnsins að öðru 

leyti.  

Árið 2010 var unnið að alls 

45 verkefnum og var þeim 

öllum lokið að undanskildum 

6 verkefnum á Norðurlandi 

eystra og tveimur á Austur-

landi. Flest voru verkefnin á 

Norðurlandi eystra eða 23. 

Varnargarðar sem unnið var 

við voru alls um 3.000 

metrar en bakkavarnir um 

6.000 metrar. Auk þessara 

hefðbundnu verkefna var 

unnið við flóðavarnir vegna 

gossins í Eyjafjallajökli, 

bæði styrkingu varnargarða 

og uppmokstur ösku og 

framburðar úr farvegum áa.  

 Mynd nr. 1 Landbrot við Jökulsá á Dal í landi Húseyjar 



Vesturland og Vestfirðir  

Alls var unnið að sex verkefnum á Vesturlandi og Vestfjörðum, fjórum á Vesturlandi og tveim á 

Vestfjörðum. Í fimm tilvikum var um bakkavarnir að ræða en í einu tilviki gerð varnargarðs. 

Bakkalengd bakkavarnanna nam samtals 670 metrum en lengd varnargarða var 200 metrar. Í töflu 

1 er yfirlit yfir unnin verkefni á  Vesturlandi og Vestfjörðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1. Verkefni á Vesturlandi og Vestfjörðum 2010.   

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Kaldá Vatnsendi Skorradalur Ræktað land Varnargarður 200 

Norðurá Hlöðutún Borgarbyggð Ræktað/gróið land Bakkavörn 230 

Þverá Norðtunga Borgarbyggð Mannvirki Bakkavörn 160 

Miðá Erpsstaðir Dalabyggð Ræktað land Bakkavörn 105 

Innri-Hjarðardalsá Innri-Hjarðard. Ísafjörður Gróið land Bakkavörn 70 

Kolbeinsá Kolbeinsá Strandabyggð Ræktað land Bakkavörn 105 

Mynd nr. 2 (efir mynd) 

Landbrot í Þverá í Borgar-

Mynd nr. 3 (neðri mynd) 

Mynd tekin við útteki á 

framkvæd bakkavarnar við 

Þverá í Borgarfirði 



Norðurland vestra  

Alls var unnið að fjórum verkefnum á Norðurlandi vestra. Í tveim tilvikum var um bakkavarnir að 

ræða og í tveim gerð varnargarða. Lengd bakkavarnanna nam samtals 620 metrum en lengd 

varnargarða var 540 metrar. Í töflu 2 er yfirlit yfir unnin verkefni á  Norðurlandi vestra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  Norðurland eystra 

Alls var unnið að 23 verkefnum á Norðurlandi eystra. Í átján tilvikum var um bakkavarnir að ræða 

og í fjórum tilvikum gerð varnargarða. Í einu tilviki var um að ræða tilflutning á farvegi. Lengd 

bakkavarnanna nam samtals 3.510 metrum en lengd varnargarða var 750 metrar. Í töflu 3 er yfirlit 

yfir unnin verkefni á  Norðurlandi eystra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2. Verkefni á Norðurlandi vestra 2010.     

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Miðfjarðará Melstaður Húnaþing v. Ræktað/gróið land Bakkavörn 370 

Héraðsvötn Víðivellir Skagafjörður Ræktað/gróið land Varnargarður 240 

Héraðsvötn Stokkhólmi Skagafjörður Ræktað/gróið land Bakkavörn 250 

Héraðsvötn Borgarhóll Skagafjörður Ræktað/gróið land Varnargarður 300 

  Tafla 3. verkefni á Norðurlandi eystra 2010.     

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Svarfaðardalsá Grund 

Dalvíkur-

byggð Ræktað land Bakkavörn 400 

Svarfaðardalsá Sakka 

Dalvíkur-

byggð Ræktað land Varnargarður 250 

Svarfaðardalsá Vellir 

Dalvíkur-

byggð Ræktað land Bakkavörn 200 

Svarfaðardalsá Gröf 

Dalvíkur-

byggð Ræktað/gróið land Bakkkavörn 100 

Svarfaðardalsá Bakki 

Dalvíkur-

byggð Ræktað/gróið land Bakkavörn 150 

Hörgá Langahlíð Hörgársveit Gróið land Varnargarður 200 

Eyjafjarðará Stór-Hamar Eyjafj.sveit Ræktað land/mannv. Varnargarður 200 

Eyjafjarðará Stór-Hamar Eyjafj.sveit Ræktað land/mannv. Bakkavörn 300 

Eyjafjarðará Grund Eyjafj.sveit Ræktað/gróið land Bakkavörn 240 

Eyjafjarðará Stokkahlaðir Eyjafj.sveit Ræktað land Bakkavörn 150 

Eyjafjarðará Guðrúnarst. Eyjafj.sveit Ræktað land Bakkavörn 100 

Eyjafjarðará Sandhólar Eyjafj.sveit Ræktað land Bakkavörn 180 

Eyjafjarðará Akur Eyjafj.sveit Ræktað land Bakkavörn 220 

Skjálfandafljót Húsabakki Þingeyjarsv. Ræktað/gróið land Bakkavörn 320 

Skjálfandafljót Rauðaskriða 1 Þingeyjarsv. Ræktað/gróið land Bakkavörn 360 

Bakkahlaup Ás Norðurþing Gróið land/ uppgr. Bakkavörn 150 

Bakkahlaup Ás Norðurþing Gróið land/ uppgr. Varnargarður 100 

Brunná Núpur 2 Norðurþing Gróið land/ Vegur Bakkavörn 100 

Kverká 
Tungus.-

Hallg.st. Svalbarðshr. 

Gróið land/ mann-

virki Bakkavörn 60 

Hafralónsá Hvammur 2 Svalbarðshr. 

Gróið land/ mann-

virki Bakkavörn 80 

Hafralónsá Hallgilsst. 1 Svalbarðshr. Ræktað land/mannv. Bakkavörn 150 

Hafralónsá Hallgilsstaðir 2 Svalbarðshr. Ræktað land/mannv. Nýr farvegur 340 

Sandá Flaga Svalbarðshr. Ræktað/gróið land Bakkavörn 250 



 

Austurland  

Alls var unnið að sjö verkefnum á Austurlandi. Í þrem tilvikum var um bakkavarnir að ræða, í 

þrem tilvikum gerð varnargarða og í einu tilvikum var um flutning farvegs að ræða. Lengd bakka-

varnanna nam samtals 475 metrum en lengd varnargarða var 790 metrar. Í töflu 4 er yfirlit yfir 

unnin verkefni á  Austurlandi. 

 

 

Suðurland 

Alls var unnið að fimm verkefnum á Suðurlandi. Í þrem tilvikum var um bakkavarnir að ræða en í 

tveim tilvikum gerð varnargarða. Lengd bakkavarnanna nam samtals 730 metrum en lengd varnar-

garða var 690 metrar. Í töflu 1 er yfirlit yfir unnin verkefni á  Suðurlandi. 

 

 

Auk ofantalinna verkefna á Suðurlandi, lét Landgræðslan sprengja grjót til notkunar við grjót-

varnir á bakkavörnum og varnargörðum, samtals um 15.000 m3. 

 

Verkefni vegna gossins í Eyjafjallajökli 

Í kjölfar gossins sem varð í Eyjafjallajökli vorið 2010, var unnið að viðgerðum og styrkingu 

varnargarða við Markarfljót og ýmsar ár sunnan jökulsins. Einnig var gífurlegu magni eðju og 

ösku mokað úr farvegum nokkurra áa undir Eyjafjöllum. Mörg þessara verkefna voru unnin af 

Landgræðslunni og sum í samvinnu við aðra, einkum Vegagerðina. 

Helstu verkefnin voru við eftirtaldar ár: 

Markarfljót. Landgræðslan og Vegagerðin endurbyggðu Þórólfsfellsgarð eá um 2 km 

kafla vegna skemmda eftir  jökulhlaupi úr Gígjökli í apríl 2010. Einnig var um 100 m 

varnargarður við Krossá endurbyggður. 

  Tafla 4. Verkefni á Austurlandi 2010   

Vatnsfall Jörð 

Sveitarfé-

lag Vegna Aðgerð Lengd m 
  

Selá Refsstaður 

Vop-

nafjörður Gróið land 

Varnargarður 

viðh. 570 
  

Selá Engihlíð 

Vop-

nafjörður Gróið land Bakkavörn viðh. 165 
  

Kvísl Egilsstaðir 

Vop-

nafjörður Gróið land 

Varnargarður 

viðh. 160 
  

Hofsá 

Ás-

brandsstaðir 

Vop-

nafjörður Gróið land Bakkavörn 100 
  

Hofsá Burstarfell 

Vop-

nafjörður Gróið land 

Veitt í eldri 

farveg 100 
  

Múlaá 

Hallbjar-

narst. 

Fljótsdal-

shér. Ræktað landi Bakkavörn 210 
  

Geitdalsá 

Þor-

valdsstaðir 

Fljótsdal-

shér. Ræktað/gróið land Varnargarður 60 
  

Tafla 5. Verkefni á Suðurlandi 2010.   

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Hor-

nafjarðarfljót Svínafell Hornafjörður Gróið land 

Varnargarður 

viðh. 510 

Hverfisfljót Hvoll Skaftárhr. 

Ræktað/gróið 

land 

Varnargarður 

viðh. 180 

Klifandi Suður-Hvoll Mýrdalshr. 

Ræktað/gróið 

land Bakkavörn 250 

Klifandi Norður-Hvoll Mýrdalshr. 

Ræktað/gróið 

land Bakkavörn 250 

Klifandi Pétursey II Mýrdalshr. Ræktað land Bakkavörn 230 



Miðskálaá.  Farvegur var hreinsaður vegna aukins framburðar á hefðbundnu framburðar-

efni í farveginn. 

Holtsá. Í kjölfar gossins komu mörg eðjuflóð í Holtsá og fylltu farveg árinnar. Nauðsyn-

legt reyndist að styrkja varnargarða á um 2 km kafla. Þá þurfti að hreinsa um 150 þús. m3 af 

ösku og öðrum gosefnum úr farveginum. Einnig var Holtsós grafinn út til að stuðla að 

frekari framræslu gosefna til hafs.  

Svaðbælisá. Eðjuhlaup komu einnig í Svaðbælisá og flæddi áin margsinnis yfir bakka sína 

og varnargarða. Nauðsynlegt reyndist að styrkja varnargarða á um 3 km kafla. Þá þurfti að 

hreinsa um 250 þús. m3 af ösku og öðrum gosefnum úr farveginum. 

Laugará og Bakkakotsá.  Þá komu mikil eðjuflóð í Laugará, enda er upptakasvæði ár-

innar upp af bænum Seljavöllum en það svæði varð einna verst úti í  öskufallinu. Nauðsyn-

legt reyndist að endurbyggja varnargarða á um 0,8 km kafla og styrkja aðra. Þá þurfti að 

hreinsa um 85 þús. m3 af ösku og öðrum gosefnum úr farveginum.  

Kaldaklifsá. Einnig urðu eðjuflóð í Kaldaklifsá hafa orðið eðjuflóð og þurfti að hreinsa úr 

farvegi árinnar neðan þjóðvegar 1 a.m.k. 30 þús. m3.  

 

Verkefnum vegna gossins í Eyjafjallajökli er ekki lokið og verður áfram unnið við ár undir jökl-

inum a.m.k. á árinu 2011. 

 

Kostnaður við Varnir gegn landbroti árið 2010 

Fjárveiting til hefðbundinna verkefna í VGL árið 2010 nam 62,1 mkr. að teknu tilliti til sértekju-

kröfu að upphæð 4,3 mkr. Þá var á fjáraukalögum veitt viðbótarfjárveiting vegna kostnaðar við 

verkefni í kjölfar gossins í Eyjafjallajökli að upphæð 82,0 mkr. eða samtals 144,1 mkr. 

Í töflu 6 er kostnaði við verkefnið skipt eftir hefðbundnum verkefnum og gosverkefnum. 

 

 

Heildarkostnaður við Varnir gegn landbroti varð því 151,8 mkr. en fjárveiting 144,1 mkr. Mis-

munurinn 7,7 mkr. var greiddur af rekstrarfé Landgræðslunnar.  

 

 

 

 

Tafla 6. Kostnaður við Varnir gegn landbroti 2010.   

 VGL Gosverkefni Samtals 

Greiðslur til verktaka 22.020.058 83.566.397 105.586.455 

Styrkir til bænda 29.262.888 0 29.262.888 

Launakostnaður 5.742.995 3.828.664 9.571.659 

Ferðakostnaður 1.427.183 951.455 2.378.638 

Fæði og dvalarkostnaður 407.324 13.837 421.161 

Sími 63.251 42.168 105.419 

Aðkeypt vinna 832.571 654.003 1.486.574 

Loftmyndir skv. samningi 1.219.226 0 1.219.226 

Loftmyndir Markarfljót og Eyjafj.jökull 0 753.000 753.000 

Myndavél, hugbúnaður o.fl. 210.839 0 210.839 

Auglýsingar 27.389 10.292 37.681 

Framkvæmdaleyfi o.fl. 0 20.995 20.995 

Varnargarðar við Markarfljót 110 ár 714.724 0 714.724 

Samtals 61.928.448 89.840.811 151.769.259 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnarsholti 29. mars 2011, 

f.h. Landgræðslu ríkisins 

  

  

  

____________________________ 

Sigurjón Einarsson, 

verkefnastjóri 

  

  

 

Mynd nr. 4 

Landbrot við Bakkahlaup í Kelduhverfi.  




