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Í þessari skýrslu er samantekt á verkefnum sem unnin voru árið
2012, sem eins og á árið 2011 var um margt sérkennilegt vegna
fjölda verkefna í tengslum við eldgosin í Eyjafjallajökli og
Grímsvötnum.
Unnið var að 36 verkefnum um allt land og heildarkostnaður við
varnir gegn landbroti nam 70.606.607 kr. Kostnaður við sértæk
verkefni tengd flóðavörnum vegna eldgosanna í Eyjafjalljökli og
Grímsvötnum nam 17.044.562 kr.
Samtals kostnaður á vegum VGL nam því 87.651.169 kr árið
2012.

Efnisorð:
Landgræðslan, eldgos, flóð, bakkavarnir,
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Grímsvötn.
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2

Inngangur
Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga nr. 91/2002 um varnir gegn landbroti
(hér eftir VGL). 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 2012
Ekki var auglýst eftir styrkumsóknum árið 2012. Hjá Landgræðslunni er langur biðlisti umsókna
um styrki til varna gegn landbroti víðsvegar af landinu. Sú ákvörðun var því tekin í upphafi árs að
vinna eingöngu að verkefnum af þessum lista að undaskildum verkefnum tengdum eldgosum og
öðrum bráðaaðgerðum.

Forgangsröðun verkefna
Fjárveitingar til VGL eru ekki nægjanlegar til þess að unnt sé að verða við öllum þeim beiðnum
sem berast vegna VGL. Í árslok 2012 voru á skrá hjá Landgræðslunni 148 verk-efni sem metin eru
gild, en ekki hefur verið unnt að verða við. Samkvæmt lögum um varnir gegn landbroti skal við
forgangsröðun verkefna hafa hliðsjón af verðmæti þess lands eða mannvirkis 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 2012
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 undantekningartilvikum 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 árinu 2012 var vinna við bakkavarnir
stærri þáttur í verkefnum Landgræðslunnar en vinna við varnargarða,
öfugt við árið 2011 og helgast það að
einna helst því að dregið hefur úr framkvæmdum vegna afleiðinga eldgossins
úr Eyjafjallajökli þó vinnu því tengdri sé
alls ekki lokið.
Rofbakki við Bakkahlaup
Á árinu 2012 var unnið að alls 36 verkefnum og var þeim öllum lokið fyrir áramót. Verkefni ársins voru að stærstum hluta tengd gosinu
úr Grímsvötnum 2011 þ.e. við Skaftá, Hverfisfljót og Brunná. Mikið álag var á varnargörðum
þessara áa sem kallaði á mikið viðhald og nýsmíði varnargarða. Heildarlengd mannvirkja sem
unnið var að við þessar ár nam 2.741 metrum. Annað stórt verkefni sem Landgræðslan stóð fyrir
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var nýsmíði varnargarðs við Bakkahlaup í Jökulsá á Fjöllum til varnar Skjálftavatni og bæjum
vestan fljótsins. Grjótnám og annar undirbúningur fyrir gerð garðsins fór fram á árinu 2011.
Flest voru verkefni unnin á Suðurlandi eða 24. Bakkavarnir sem unnið var við voru alls 5.172
metrar að lengd, varnargarðar 4.126 metrar og uppmokstur úr farvegum nam um 1.740 rúmmetrum.
Landsvirkjun óskaði eftir því við Landgræðslu ríkisins að hún annaðist úttekt sumarið 2012 á ástandi lands við bakka Lagarfljóts og Jökulsár á Fljótsdal með tilliti til landbrots. Svæðið sem um
ræðir eru bakkar Lagarfljótsins, beggja vegna, allt frá Fljótsdalsstöð og til sjávar, samtals 200 km.
Markmið verkefnisins var því að fá heildaryfirlit yfir núverandi stöðu landbrots. Þar sem ekki var
fyrirliggjandi neitt slíkt matskerfi hérlendis hönnuðu starfsmenn Landgræðslunnar flokkunarkerfi
til að meta landbrotið. Fyrirmynd þessa flokkunarkerfis er kerfi sem notað hefur verið í Ástralíu
(Riverbank Erosion Assessment © 2007 Cardno (Qld) Pty Ltd) og það lagað að aðstæðum hérlendis og þörfum verkefnisins.
Helstu áherslur varðandi flokkunina voru að metin yrði gerð árbakka og rof á árbökkunum. Í því
skyni voru eftirfarandi þættir skoðaðir:
Bakkagerð, hæð bakka, halli á árbakka og mat á landbroti (virkt landbrot).Ekki var lagt mat á
rofhraða og ástæður. Vettvangsvinna fór fram dagana 13. – 31. ágúst 2012 En þessi úttekt var
unnin af starfsmönnum Landgræðslunnar.
Vesturland og Vestfirðir
Unnið var að fimm verkefnum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Í fjórum af þessum fimm verkefnum
var unnið við bakkavarnir, alls 583 m, en í einu tilviki var unnið við varnargarð og eldri varnargarður í Glerá lengdur um 60 metra.
Í töflu 1 er yfirlit yfir unnin verkefni á Vesturlandi og Vestfjörðum 2012

Norðurland vestra
Unnið var að fimm verkefnum í þessum landshluta.
Í tveimur tilvikum var unnið að gerð bakkavarnar, í einu tilviki var unnið að viðhaldi varnargarðs,
í öðru tilviki var gerð yfirflóðavörn vegna Héraðsvatna og loks var unnið að grjótnámi vegna verkefnis sem ætlunin er að vinna árið 2013. Lengd bakkavarnanna nam samtals 310 metrum en viðhald varnargarðs var um 200 metrar.
Í töflu 2 er yfirlit yfir unnin verkefni á Norðurlandi vestra árið 2012.
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Norðurland eystra
Einungis var unnið að einu verkefni í þessum landshluta, byggingu varnargarðs við Bakkahlaup í
Jökulsá á Fjöllum. Varnargarðinum er ætlað að verja Skjálftavatnið en hætta var talin á að bryti sér
leið inn í það og ógnaði bújörðum vestan þess með miklu og hraðvirku landbroti. Töluverður grjótlager er nú til á bökkum fljótsins sem hægt verður að grípa til því landbrot er víða mikið á þessu
svæði. Lengd varnargarðs er 555 metrar.
Í töflu 3 er yfirlit yfir verkefni unnin á Norðurlandi eystra 2012

Austurland
Unnið var að tveimur verkefnum í landshlutanum og í báðum tilfellum var unnið með bakkavarnir,
alls um 700 metrar. Að auki var unnið að sérverkefni fyrir Landsvirkjun við kortlagningu á landbroti við Lagarfljót eins og áður hefur verið sagt.
Í töflu 4 er yfirlit yfir verkefni unnin á Austurlandi 2012.

Rofbakki við Skjálfandafljót
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Suðurland
Alls var unnið að 24 verkefnum á Suðurlandi, en framkvæmdir tengdar eldgosum úr Eyjafjallajökli
og Grímsvötnum eru taldar með í þessari samantekt, en þeim verða þó gerð nánari skil í næsta
kafla.
Unnið var að bakkavörnum á ellefu stöðum, alls 3.579 metrar. Unnið var að viðhaldi varnargarða á
fimm stöðum, alls 1.907 metrar. Unnið var að nýsmíði varnargarða á tveimur stöðum, alls 1.404
metrar. Unnið var að uppmokstri úr farvegi á fjórum stöðum, alls 1.990 rúmmetrar.
Gerð flóðalíkans fyrir Markarfljót með áherslur á breytta legu varnargarða á svæðinu milli Þórólfsfells og niður að Litlu-Dímon var stórt samvinnuverkefni Landgræðslu ríkisins, Vegagerðarinnar
og Rangárþings eystra. Verkið var unnið af verkfræðistofunni Vatnaskil og megin tilgangur þess
var að sjá hvernig flóð, lík þeim sem komu frá Eyjafjallajökli 14. og 15. apríl 2010, hegðuðu sér
við breytta legu og lengingu varnargarða, en óskir um slíkt höfðu komið fram hjá nokkrum landeigendum við fljótið.
Í töflu 5 er yfirlit yfir unnin verkefni á Suðurlandi.

Rofbakki við Ytri-Rangá fyrir og eftir framkvæmd bakkavarnar
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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 árin 2010 og 2011
voru gerð skil í árskýrslu verkefnisins fyrir árið 2010 og 2011.
Á árinu 2012 var unnið við eftirtaldar ár.
Brunná. Landgræðslan vann að styrkingu á grjótvörn á eldri varnargarði ofan við bæinn
Hvol en farvegur árinnar hefur hækkað mikið af völdum aur- og öskuframburðar.
Hverfisfljót. Unnið var að hækkun og styrkingu varnargarða neðan þjóðvegar í Hverfisfljóti en farvegur þess, rétt eins og Brunnár, hefur hækkað mikið í kjölfar gossins í Grímsvötnum.
Skaftá. Skaftá hefur neðan þjóðvegar hækkað mikið af völdum aur- og öskuframburðar
eftir Grímsvatnagosið. Sökum þessarar hækkunar var áin farin að flæða yfir gróið land þó
svo að vatnavextir væri ekki miklir og þótti sýnt að í miklum vatnavöxtum væru tugir
hektara af grónu og ræktuðu landi í hættu. Því var unnið var að nýsmíði varnargarða í
Landbroti þar sem mest hætta var á að gæti flætt yfir gróið land, auk þess sem eldri garðar
voru hækkaðir og grjótvörn þeirra var styrkt þar sem þess var þörf.
Ár undir Eyjafjöllum. Hér er um að ræða, Írá, Holtsá, Laugará og Bakkakotsá. Framburður var mikill í Írá og áin flæddi ítrekað yfir ræktað land og var mokað um 550 m 3 úr
farvegi hennar. Í Holtsá, Laugará og Bakkakotsá var unnið að styrkingu varnargarða.

Vatnavextir í Hverfisfljóti, bíll stendur á varnargarði
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Kostnaður við Varnir gegn landbroti árið 2012
Fjárveiting til hefðbundinna verkefna í VGL árið 2012 nam 69,8 mkr. Kostnaður við hefðbundin
verkefni var 70,6 mkr. en við gosverkefni 17,0 mkr. Þau verkefni voru að hluta fjármögnuð með
fjárveitingum á fjáraukalögum. Í töflu 6 er kostnaði við VGL verkefni skipt eftir hefðbundnum
verkefnum og verkefnum tengdum eldgosunum í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum.

Tafla 6. Kostnaður við Varnir gegn landbrotiárið 2012
Greiðslur til verktaka
Styrkir til bænda
Launakostnaður
Ferða- og dvalarkostnaður
Sími
Aðkeypt vinna
Loftmyndir skv. samningi
Hugbúnaður og annar búnaður
Greinargerð um Markarfljót
Húsaleiga
Annar rekstrarkostnaður
Seld þjónusta
Samtals

VGL
35.534.506
20.555.487
7.756.883
2.501.030
135.972
2.376.870
1.331.999
1.815.157
4.283.000
307.071
168.157
-6.159.525
70.606.607

Gosverkefni
16.883.470
0
0
23.249
5.340
0
0
0
132.503
0
0
0
17.044.562

Samtals
52.417.976
20.555.487
7.756.883
2.524.279
141.312
2.376.870
1.331.999
1.815.157
4.415.503
307.071
168.157
-6.159.525
87.651.169
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