
 

 1 

Varnir gegn landbroti 
Ársskýrsla 2011 

Landgræðsla ríkisins 2012 
Lr 2012/05 



 

 2 

Í þessari skýrslu er samantekt á verkefnum sem unnin voru árið 
2011, sem eins og á árið 2010 var um margt sérkennilegt vegna 
fjölda verkefna í tengslum við eldgosin í Eyjafjallajökli og 
Grímsvötnum. 

Unnið var að 25 verkefnum um allt land og kostnaður við varnir 
gegn landbroti nam 44.362.313 kr. Kostnaður við sértæk verkefni 
tengd flóðavörnum vegna eldgosanna í Eyjafjalljökli og 
Grímsvötnum nam 28.736.497 kr. 

Samtals kostnaður á vegum VGL nam því 73.098.809 kr árið 
2011. 
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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 koma í veg fyrir landbrot eða annað tjón á landi, landkostum 

eða mannvirkjum með fyrirhleðslum gegn ágangi vatna. Landgræðslunni er heimilt að styrkja 

framkvæmdir við fyrirhleðslur sem ætlaðar eru til að vernda mannvirki eða land í eigu einkaaðila. 

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

er kr. 3.000.000. 

 

Umsóknir 2011 

Auglýsing um styrkumsóknir var birt í Bændablaðinu og á heimasíðu Landgræðslunnar, 

www.land.is. Enginn sérstakur umsóknarfrestur var auglýstur og hægt var að sækja um hvenær 

sem var ársins. Hins vegar nutu þær umsóknir sem bárust fyrir 15. mars forgangs að öðru jöfnu. 

Árið 2011 bárust alls 64 umsóknir, þ.a. bárust 45 umsóknir fyrir 15. mars. 

 

Forgangsröðun verkefna 

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

sem berast vegna VGL. Einstaka umsóknir uppfylla þó ekki kröfur um úthlutun úr sjóðnum og er 

því alltaf einhverjum umsóknum hafnað. Í árslok 2011 voru á skrá hjá Landgræðslunni 180 verk-

efni 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 þarf með fyrirhleðslum eða á 

annan hátt 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 framkvæmda 

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

 

Verkefni 2011 

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 undantekningar-

tilvikum er um önnur verkefni að ræða, s.s. 

tilflutning farvega eða annað slíkt. Lögð er  

áhersla 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 veiða eða lífríkis 

vatnsins að öðru leyti.  

Á þessu ári var hinsvegar vinna við varnargarða mun stærri þáttur í verkefnum Landgræðslunnar 

en bakkavarnir og réðu þar afleiðingar eldgosanna í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum  mestu um. 

Árið 2011 var unnið að alls 25 verkefnum og var þeim öllum lokið fyrir áramót. Verkefni ársins 

voru að stórum hluta verkefni tengd gosunum úr Eyjafjallajökli 2010 og Grímsvötnum 2011. 

Mikið álag var á flesta varnargarða í ánum undir Eyjafjallajökli sem kallaði á mikið viðhald og 

notaði Landgræðslan hátt í 10.000 rúmmetra af grjóti til að verja þá, auk þess sem  uppmokstur úr 

farvegum áa var verulegur. Einnig var unnið að viðhaldi og gerð nýrra varnargarða við Hverfis-

fljót, Brunná og Djúpá í Vestur-Skaftafellssýslu vegna framburðar gosefna eftir Grímsvatnagosið. 

Grímsvatnagosið olli einnig vandamálum í Jökulsá á Fjöllum þar sem fljótið rennur um Keldu-

hverfi. Þar lá við að áin að bryti sér leið inn í Skjálftavatnið og var unnið að vörnum sem haldið 

verður áfram með á árinu 2012. Flest voru verkefni unnin á Suðurlandi eða 13. Varnargarðar sem 

unnið var við voru alls um 9.047 metrar að lengd en bakkavarnir um 1.155 metrar.  

 Landbrot í Stóru-Laxá 
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Vesturland og Vestfirðir  

Unnið var að tveimur verkefnum á Vesturlandi og Vestfjörðum, báðum í Dalasýslu. Í öðru verk-

efninu var unnið að gerð varnargarðs og í hinu tilvikinu voru sameinaðar í einu verki bæði bakka-

vörn og yfirflóðavörn. Í töflu 1 er yfirlit yfir unnin verkefni á  Vesturlandi og Vestfjörðum árið 

2011. 

Tafla 1. Verkefni unnin á Vesturlandi og Vestfjörðum 2011 

 

Norðurland vestra  

Unnið var að þremur verkefnum í þessum landshluta. 

Í tveimur tilvikum var um viðhald varnargarða að ræða og í einu tilviki var unnið að bakkavörn.  

Lengd bakkavarnarinnar nam samtals 105 metrum en lengd varnargarða var 352 metrar.  

Í töflu 2 er yfirlit yfir unnin verkefni á Norðurlandi vestra árið 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Krossá Á Dalabyggð Ræktaðs lands Bakka- og yfirflóðavörn 60 

Gilið Jörfi Dalabyggð Skógræktar Varnargarður 175 

Tafla 2. Verkefni unnin á Norðurlandi vestra 2011 

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Hrútafjarðará Hrútatunga Húnaþing vestra Gróins lands Viðhald varnargarðs 252 

Strangakvísl Afréttarland Húnavatnshreppur Gróins lands Viðhald varnargarðs 100 

Giljá Stóra-Giljá Húnavatnshreppur Ræktaðs lands Bakkavörn 105 

Hrútafjarðará, varnargarður fyrir viðgerð 

Garðurinn eftir viðgerð 
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Norðurland eystra 

Alls var unnið að 5 verkefnum á Norðurlandi eystra. Í tveimur tilvikum var um bakkavarnir að 

ræða og í tveimur tilvikum gerð varnargarða. Í einu tilviki var um að ræða grjótnám í landi Ey-

vindarstaða í Kelduhverfi sem notað verður í byggingu varnargarðs við Bakkahlaup árið 2012. 

Lengd bakkavarnanna nam samtals 380 metrum, en lengd varnargarða var 950 metrar. Í töflu 3 er 

yfirlit yfir unnin verkefni á  Norðurlandi eystra árið 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tafla 3. Verkefni unnin á Norðurlandi eystra 2011 

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Svarfaðardalsá Bakki Dalvíkurbyggð Mannvirkja Varnargarður 250 

Hörgá Langahlíð Hörgárbyggð Ræktaðs lands Bakkavörn 150 

Jökulsá á Fjöllum Afréttarland Skútustaðahreppur Mannvirkja Varnargarður 400 

Fnjóská Syðri-Grund Þingeyjarsveit Ræktaðs lands Bakkavörn 230 

Sandá Ósland Norðurþing Ræktaðs lands Viðgerð á varnargarði 300 

Bakkahlaup Ás Norðurþing Skjálftavatns Grjótnám 6000 m³ 

Rofbakki við Fnjóská hjá Syðri-Grund fyrir viðgerð 

Rofbakki eftir viðgerð 
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Austurland  

Á Austurlandi var unnið við eitt verkefni við Jökulsá á Dal. Um var að ræða grjótnám fyrir bakkavörn og 

varnargarð sem verður fullunnin á árinu 2012. Allt grjót í verkið þurfti að sprengja úr námu og keyra á stað-

inn. Í töflu 4 er yfirlit yfir verkefni unnin á Austurlandi árið 2011. 

 

 

Suðurland 

Unnið var að þrettán verkefnum á Suðurlandi, þ.e. frá Gullbringu- og Kjósarsýslu og austur í 

Austur-Skaftafellssýslu. Í 9 tilvikum var unnið að varnargörðum, bæði viðhaldi og nýbyggingu. Í 

þremur tilvikum var unnið að bakkavörnum og í einu tilviki var unnið að grjótnámi sem nýtt 

verður á árinu 2012. Lengd bakkavarna nam samtals 610 metrum en lengd varnargarða sem unnið 

var að nam 7.570 metrum. Í töflu 5 er yfirlit yfir unnin verkefni á  Suðurlandi. 

 

 

 
 

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd 

Jökulsá á Dal Blöndubakki Fljótsdalshérað Ræktaðs lands Grjótnám 1500 m³ 

Tafla 4. Verkefni unnin á Austurlandi 2011 

Tafla 5. Verkefni unnin á Suðurlandi 2011 

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Gjádalsá Volasel Hornafjörður Ræktaðs lands Viðhald á varnargarði 70 

Holtsá Ýmsar Rangárþing eystra Mannvirkja Viðhald varnarg/uppm. 500 

Bakkakotsá Ýmsar Rangárþing eystra Ræktaðs lands Viðhald varnarg/uppm. 1.000 

Laugará Ýmsar Rangárþing eystra Mannvirkja Viðhald varnarg/uppm. 1.000 

Svaðbælisá Ýmsar Rangárþing eystra Mannvirkja Viðhald varnarg/uppm. 400 

Hvítá Bryðjuholt Hrunamannahreppur Varna við Hvítá Grjótnám 900 m³ 

Markarfljót Ýmsar Rangárþing eystra Gróins lands Varnargarður 3.000 

Eystri-Rangá Keldur Rangárþing ytra Gróins lands Bakkavörn 160 

Skógá Skógar Rangárþing eystra Mannvirkja Bakkavörn 200 

Djúpá Maríubakki Skaftárhreppur Mannvirkja Varnargarður 200 

Brunná Hvoll Skaftárhreppur Mannvirkja Varnargarður/uppmokstur 200 

Hverfisfljót Hvoll Skaftárhreppur Mannvirkja Varnargarður 1.200 

Kálfá Ásar Skeið– og Gnúpverjahr. Ræktaðs lands Bakkavörn 250 

Þórólfsfellsgarður við Markarfljót, endurbyggður 2010 en þurfti mikið viðhald á árinu 2011 
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Verkefni vegna afleiðinga eldgosanna í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum 

Í kjölfar gosanna í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum vorin 2010 og 2011 hefur verið unnið að 

mörgum verkefnum. Þeim er tengjast Eyjafjallajökulsgosinu og  unnið var að 2010 voru gerð skil í 

árskýrslu verkefnisins fyrir árið 2010. 

Á árinu 2011 var unnið við eftirtaldar ár. 

Markarfljót. Landgræðslan ásamt Vegagerðinni vann að viðhaldi á nýbyggðum varnar-

garði við Þórólfsfell en hann skemmdist mikið í vatnavöxtum um vorið. 

Holtsá. Áfram var unnið að uppmokstri úr farvegi árinnar. Varnargarðar gáfu sig í vatna-

vöxtum en voru endurbyggðir. Reiknað er með áframhaldandi vinnu við þá árið 2012. 

Holtsósinn var opnaður neðan við útfall árinnar í ósinn. 

Svaðbælisá. Landgræðslan ásamt Vegagerðinni vann að frágangi og lagfæringum á leiði-

görðum sem byggðir voru árið 2010. Einnig var unnið að uppmokstri úr farvegi neðan 

þjóðvegar á ármótum Svaðbælisár og Bakkakotsár. 

Bakkakotsá. Unnið var að viðgerðum á varnargörðum sem ekki var hægt að sinna árið 

2010 og uppmokstri úr farvegi neðan þjóðvegar, en farvegurinn var orðinn bakkafullur af 

framburðarefnum. 

Laugará. Unnið var að viðhaldi á varnargörðum sem ekki var hægt að sinna á árinu 2010. 

Hverfisfljót. Á árinu var unnið að byggingu varnargarða til varnar bænum Hvoli í Fljóts-

hverfi. Í kjölfar eldgossins í Grímsvötnum jókst framburður í fljótinu til muna og hækkaði 

farvegurinn mikið. Búast má við frekari hækkun næstu árin. 

Brunná. Mikill framburður á ösku var í Brunná og líklega mestur í þeim ám sem eru á 

áhrifasvæði eldgossins úr Grímsvötnum. Unnið var að hækkun varnargarða sem fyrir voru 

við ána. Uppmokstur úr farvegi árinnar á árinu 2012 verður ekki umflúinn. 

 

Kostnaður við Varnir gegn landbroti árið 2011 

Fjárveiting til hefðbundinna verkefna í VGL árið 2011 nam 67,7 m.kr. að teknu tilliti til sértekju-

kröfu að  upphæð 4,5 m.kr. sem ekki náðist að uppfylla. Kostnaður við hefðbundin VGL verkefni 

var 44,7 m.kr. og við gosverkefni 28,7 m.kr. en þau voru að hluta til fjármögnuð með fjárveitingu 

á fjáraukalögum.  Í töflu 6 er kostnaði við VGL skipt eftir hefðbundnum verkefnum og gosverk-

efnum. 

 

 

 

 

 

Tafla 6. Kostnaður við varnir gegn landbroti 2011 

 VGL Gosverkefni Samtals 

Greiðslur til verktaka 26.248.619 23.379.007 49.627.626 

Styrkir til landeigenda 9.066.185 2.350.000 11.416.185 

Launakostnaður 5.083.269 2.178.545 7.261.814 

Ferðakostnaður 941.600 770.397 1.711.997 

Fæðis- og dvalarkostnaður 56.880 14.220 71.100 

Sími 66.492 44.328 110.820 

Aðkeypt vinna 1.130.189  1.130.189 

Loftmyndir skv. samningi 1.265.226  1.265.226 

Hugbúnaður 318.009  318.009 

Auglýsingar 35.843  35.843 

Greinargerð um Markarfljót 150.000  150.000 

Samtals 44.362.313 28.736.497 73.098.809 
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Krossá hefur skemmt nýjan varnargarð við Álfakirkju rétt neðan við Bása 
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