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1RUèXUODQGYHVWUDQ U\¿U+~QDYDWQVVêVOXURJ
6NDJDIMDUèDUVêVOX6Y èLèHUPDUJEUH\WLOHJW
RJÀDWDPiOìHVVDOOVHUXPNP2ìDUDI
HU9HVWXU+~QDYDWQVVêVODNP2$XVWXU
+~QDYDWQVVêVODNP2RJ6NDJDIMDUèDUVêVOD
XPNP2.
+~QDYDWQVVêVOXU
Vestur-Húnavatnssýsla er um 3.090 km2 að stærð
PHè% MDUKUHSSLKLQXPIRUQD RJQ UIUiP|UNXP
við Strandabyggð við Bitrufjörð, suður á Tvídægru
og Arnarvatnsheiði, en austurmörk eru um Gljúfurá
og Víðidalsfjall. Stærsti þéttbýlisstaðurinn er
Hvammstangi en einnig eru þéttbýliskjarnar á
%RUèH\ULRJ/DXJDUEDNNDt0Lè¿UèL
Víðáttumikið láglendi er upp frá sjó í Vestur+~QDYDWQVVêVOXRJYtèDHUXÀyDUiGM~SXP
jarðvegi. Suður af byggðinni eru víðáttumikil
heiðalönd og má þar nefna Staðarhreppsafrétt
VHPHUDIUpWWXU+U~W¿UèLQJDRJHLQQEHVWJUyQL
afréttur landsins, Aðalbólsheiði, Arnarvatnsheiði og
9tèLGDOVWXQJXKHLèL0|UJVW|èXY|WQRJÀyDUHUXi
heiðunum en á þurrlendi afréttanna er viðkvæmur,
uppskerulítill móajarðvegur. Á hálendinu norðan

+pUDèVVHWXU
Héraðssetur Landgræðslu ríkisins fyrir Norðurland
vestra er á Sauðárkróki. Það hóf starfsemi sína árið
1996, þá á Hólum í Hjaltadal, og var þar til ársins
2010. Frá árinu 2002 hefur verið þar héraðsfulltrúi
tIXOOXVWDU¿6WDUIVVY èLKpUDèVVHWXUVLQVHU9HVWXU
og Austur-Húnavatnssýslur og Skagafjarðarsýsla.
Helstu verkefni eru umsjón með verkefnunum
Bændur græða landið og Varnir gegn landbroti,
beitar- og gróðureftirlit og ráðgjöf þar um á
starfssvæði setursins. Ennfremur framkvæmd og
eftirlit með landnýtingarþætti Gæðastýringar í
framleiðslu sauðfjárafurða. Héraðssetrið hefur
HLQQLJ\¿UXPVMyQPHèIUDPNY PGGæðastýringar
í hrossarækt í samráði við Félag hrossabænda.
8QQLèHUtVDPVWDU¿YLèVYHLWDUVWMyUQLU
landeigendur, sjálfboðaliða, áhugamannafélög og
félagasamtök.
jökla hefur orðið alvarleg jarðvegseyðing og þar
eru víða auðnir og rofsvæði. Aðaljarðvegur er
mýrarjarðvegur á malar- og sandbornum grunni og
móajarðvegur er líka algengur. Meðalársúrkoma árin
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0\QG5RIDE|Uèt6YDUWiUGDOt6NDJD¿UèL/MyVP%MDUQL0DURQVVRQ

i%DUNDUVW|èXPt0Lè¿UèLYDUPP
Helsta atvinnugrein í sýslunni er landbúnaður,
aðallega sauðfjárrækt. Fjöldi sauðfjár í sýslunni árið
2014 var tæplega 30.000 á vetrarfóðrum og fjöldi
hrossa um 4.500. Ferðaþjónusta og önnur þjónusta
fer vaxandi.
Austur-Húnavatnssýsla er um 4.560 km2 að
stærð og nær frá Gljúfurá og Víðidalsfjalli, suður að
Langjökli og Hofsjökli, nærri vatnaskilum á Kili, úr
Blágnýpu í Hofsjökli eftir Eyvindarstaðaheiði norður
\¿U9DWQVVNDUè6WDèDUDIUpWWRJQRUèXU6NDJDKHLèLt
Skagatá. Stærsti þéttbýlisstaðurinn er Blönduós, en
auk þess er þéttbýli á Skagaströnd.
Víðáttumikið láglendi er upp frá sjó í Austur+~QDYDWQVVêVOXRJYtèDHUXÀyDURJÀ èLPêUDU
á djúpum jarðvegi. Austast er láglendi Skaga og
Skagaheiði, sunnar taka við eyðidalir og afréttarlönd
austan Refasveitar, Langadals og Svartárdals.
Vestan Blöndu er fjalllendi mun minna hlutfall
svæðisins en austan hennar. Helstu fjöll eru
Svínadalsfjall, Vatnsdalsfjall og Víðidalsfjall. Þessi
IM|OOQi\¿UPK\V6XèXUDIE\JJèLQQLHUX
víðáttumikil heiðalönd og eru helst Haukagilsheiði,
Grímstunguheiði, Auðkúluheiði og hluti af
(\YLQGDUVWDèDKHLèL0|UJVW|èXY|WQRJÀyDUHUX
á heiðunum, einkum vestan til, en á þurrlendinu
er viðkvæmur, uppskerulítill móajarðvegur. Á
hálendinu norðan jökla og á Kili hefur orðið
alvarleg jarðvegseyðing og þar eru víða auðnir
og rofsvæði. Aðaljarðvegur er mýrarjarðvegur á

malar- og sandbornum grunni og móajarðvegur er
líka algengur. Meðalársúrkoma árin 1982-2001 á
Blönduósi var 485 mm.
Helsta atvinnugrein í sýslunni er landbúnaður,
aðallega sauðfjárrækt, en fjöldi sauðfjár á
vetrarfóðrum var árið 2014 um 36.000 og fjöldi
hrossa um 6.000. Sjávarútvegur er nokkur en
smáiðnaður, ferðaþjónusta og önnur þjónusta fer
vaxandi.
6YHLWDUIpO|J. Vestur-Húnavatnssýsla er eitt
sveitarfélag en í Austur-Húnavatnssýslu eru fjögur
sveitarfélög:
+~QDìLQJYHVWUD (3.090 km2 Q U\¿UDOOD9HVWXU
Húnavatnssýslu. Skráðir þátttakendur í Bændur
græða landið árið 2014 voru 24 talsins. Helsta
landgræðslusvæðið er Sigríðarstaðasandur í
Vesturhópi.
+~QDYDWQVKUHSSXU (3.830 km2 HUYHVWDVWD
sveitarfélag austursýslunnar og nær frá sýslumörkum
YLè9HVWXU+~QDYDWQVVêVOXRJ\¿UDOOWVY èLè
austur að Blöndu að undanskildum Blönduósbæ.
Einnig tilheyrir Bólstaðarhlíðarhreppur hinn forni
Húnavatnshreppi, en það er syðsti hluti sýslunnar
austan Blöndu. Skráðir þátttakendur í Bændur
græða landið árið 2014 voru 26 talsins. Helstu
landgræðslusvæði eru Þingeyrasandur, Auðkúluheiði
og Hálsaland, Rugludalur og Eyvindarstaðaheiði,
vestan afréttargirðingar.
%O|QGXyVVE U (180 km2 Q U\¿UWDOVYHUWVY èL
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um miðbik héraðsins
beggja vegna Blöndu.
Skráðir þátttakendur í
Bændur græða landið árið
2014 voru fjórir talsins.
Eitt landgræðslusvæði
er í Blönduóssbæ, á
Sölvabakka.
6YHLWDUIpODJLè
6NDJDVWU|QG (50 km2 
liggur um miðbik
vesturstrandar Skaga
og klýfur í tvennt
Skagabyggð sem liggur
norðan og sunnan
Skagastrandar. Ekkert
landgræðsluverkefni
er í Sveitarfélaginu
Skagaströnd.
6NDJDE\JJè (500
km2 Q U\¿UPHVWDQ
0\QG)URVWO\IWLQJ0LNLOIURVWO\IWLQJWHIXUXSSJU èVOXìDUVHPK~QJHWXUNRPLètYHJ
I\ULUDèJUyèXUQiLDèIHVWDU WXU/MyVP6LJìU~èXU-yQVGyWWLU
vesturhluta Skagans.
Sveitarfélagið er sameinað
sem telst til Stórasands. Þar eru melar ríkjandi, að
úr tveimur smærri hreppum,
hluta til nokkuð sendnir og rofabarðasvæði.
Vindhælishreppi og Skagahreppi. Skráðir
Í Austur-Húnavatnssýslu er lítið um alvarleg
þátttakendur í Bændur græða landið árið 2014
rofvandamál á láglendi. Líkt og í Vesturvoru fjórir talsins. Ekkert landgræðslusvæði er í
Húnavatnssýslu eru þó víða jarðsilssvæði í hlíðum
Skagabyggð.
og rofdílasvæði í hrossabeitarhólfum. Gróðurlendi
á sumum svæðum í sýslunni eru því viðkvæm
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUIDÁrið
og fylgjast þarf grannt með þróun gróðurfars og
2014 voru 24 bændur í Húnaþingi vestra skráðir
MDUèYHJVURIV$IUpWWLUVXQQDQE\JJèDUHUX\¿UOHLWWYHO
þátttakendur í verkefninu Bændur græða landið
grónar norðan til en stór, samfelld rofsvæði eru þegar
og fjögur bú tóku þátt í landnýtingarþætti
sunnar dregur. Stærstu rofsvæðin eru á Stórasandi
Gæðastýringar í hrossarækt. Helsta
sunnan Grímstunguheiðar, sunnan til á Auðkúluheiði
uppgræðslusvæðið er á Sigríðarstöðum. Þar hefur
og sunnan og austan til á Eyvindarstaðaheiði.
verið landgræðslugirðing frá árinu 1958, en að
5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir
öðru leyti eru ekki um formleg gróðurverndar- eða
VYHLWDUIpO|JXPRJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLU
vistheimtarverkefni að ræða í sýslunni. Engar
QiWW~UXOHJDUVNyJDUOHLIDU¿QQDVWt9+~QDYDWQVVêVOX því hve brýnt er metið að ráðist sé í aðgerðir til
DèVW|èYDUR¿èRJORNDODQGLQXìHPM|JEUêQW
Árið 2014 voru 34 bændur í Austurbrýnt og ekki brýnt. Við forgangsröðunina er, auk
Húnavatnssýslu skráðir þátttakendur í verkefninu
rofs, metið hvernig aðgengi er að svæðinu, hvernig
Bændur græða landið RJ¿PPE~WyNXìiWWt
\¿UERUèìHVVHUPWWìHVVKYHUQLJHUDèIDUDXP
landnýtingarþætti Gæðastýringar í hrossarækt.
VY èLèRJKYHUVXKiWWìDèOLJJXU\¿UVMyëHVVLU
Helstu uppgræðslusvæði eru á Auðkúlu- og
þættir eru metnir eftir kvarða sem nær frá 1 til 5,
Eyvindarstaðaheiðum og á Þingeyrasandi. Í
þar sem 1 er best (ekkert/lítið rof, gott aðgengi,
sýslunni eru lítilsháttar náttúrulegar skógarleifar
DXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY HQHUYHUVW PM|JPLNLè
í Hrútey í Blöndu, Víðihólma í Vatnsdalsá og
URIPM|JHU¿WWDèJHQJLRVIUY ËPHèI\OJMDQGL
Landsendahvammi í Blöndugili.
ÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVLÀRNNXQIUDPQDIQ
Lítið er um alvarleg rofvandamál í Vestursvæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort svæði er í
Húnavatnssýslu. Þó eru víða jarðsilssvæði í hlíðum
og rofdílasvæði í þungbeittum hrossahólfum. Afréttir HLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDUìMyèOHQGXU
5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 +YHUULW|ÀXI\OJMD
í sýslunni eru vel grónir og lítið um alvarlegt rof.
kort sem sýna legu svæðisins.
Undantekning er syðsti hluti Víðidalstunguheiðar,
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/MyVP%MDUQL0DURQVVRQ
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.RUW9DOLQURIVY èLt+~QDYDWQVKUHSSLVEUW|ÀXU$XèN~OXKHLèL(\YLQGDUVWDèDKHLèLYHVWDQDIUpWWDUJLUèLQJDU5XJOX
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0\QG$OYDUOHJWGtODURIi5XJOXGDOVEU~QXP$èJHUèDHUì|UIVYRHNNLVNDSLVWIUHNDULURIK WWD
/MyVP(OtQ)MyODëyUDULQVGyWWLU

/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna er
víða í báðum sýslunum og hefur Landgræðslan
unnið að vörnum gegn landbroti við allar helstu
árnar. Má þar nefna Hrútafjarðará, Miðfjarðará og
Víðidalsá í Vestur-Húnavatnssýslu, en landbrot er
víða við þessar ár, einkum Miðfjarðará. Í AusturHúnavatnssýslu er landbrot við Vatnsdalsá og víða
við Blöndu auk þess sem minna landbrot er við aðrar
ár. Landbrot er einnig víða við fallvötn á afréttum en
þeim er aðeins sinnt í undantekningartilfellum.
/DQGQêWLQJ. Beitarálag hefur öldum saman verið
mikið í Húnavatnssýslum. Héraðið er að stærstum
KOXWDVQMyOpWWRJRIWNRPDODQJLUìXUUYLèUDNDÀDUi
sumrin. Jarðir eru margar víðlendar og grasgefnar.
Tíðkast hefur mikil útbeit sauðfjár og hrossa á
vetrum á láglendi og á afréttum. Beitarálag hefur því
lengi verið mikið og gróðurlendi m.a. rýrnað af þeim
sökum. Á síðustu áratugum hefur sauðfé fækkað
og vetrarbeit hætt. Á sama tíma hefur hrossum
fjölgað en jafnframt dregið úr vetrarbeit þeirra vegna
aukinnar útifóðrunar. Beitarálag nú er því víðast
KyÀHJWëyPi¿QQDMDUèLUVHPHUXRIVHWQDUKURVVXP
ýmist einstök beitarhólf eða stóran hluta jarða. Við
mat á ástandi upprekstrarheimalanda og afrétta vegna
Gæðastýringar í sauðfjárrækt árið 2004 þurfti hvergi
að gera landbóta- og landnýtingaráætlanir fyrir
einstakar bújarðir. Landbóta- og landnýtingaráætlun
var gerð fyrir Eyvindarstaðaheiði í tengslum við
gæðastýringuna. Beitarálagi er stýrt á ýmsum

afréttum með ákvörðunum um bann eða takmörkun
á hrossaupprekstri, upprekstrartíma að vori og
haustgöngum. Einnig eru dæmi um að beitarálagi
sé dreift með hólfaskiptingu afrétta og slóða- og
brúargerð til að auðvelda bændum að fjölga og dreifa
þeim stöðum þar sem sauðfé er sleppt í upprekstri.
Eitt landshlutaverkefni í skógrækt er starfrækt á
Norðurlandi, Norðurlandsskógar. Starfssvæði þess
er frá Vestur-Húnavatnssýslu og austur í NorðurÞingeyjarsýslu. Innan vébanda Norðurlandsskóga eru
um 160 jarðir.
6NDJDIMDUèDUVêVOD
6NDJDIMDUèDUVêVOD er um 5.600 km2 og að vestan eru
mörk Skagafjarðarsýslu og Austur-Húnavatnssýslu
frá Skagatá í norðri, suður Skagaheiði, Staðarafrétt,
\¿U9DWQVVNDUèRJìDèDQVXèXUWLO%OiJQtSXt
Hofsjökli. Að austan liggja sýslumörkin um
Tröllaskaga norður í Sauðanes. Sauðárkrókur er
fjölmennasti þéttbýlisstaður sýslunnar en aðrir
þéttbýlisstaðir eru Hofsós, Varmahlíð, Hólar og
Steinsstaðir.
Austast er fjallendi Tröllaskaga með
djúpum dölum, frá Fljótum í norðri suður til
Öxnadalsheiðar. Byggð er í sumum dalanna,
einkum neðan til en sunnar eru upprekstrar- og
afréttarlönd. Skagafjarðardalir þ.e. Austurdalur,
Vesturdalur og Svartárdalur, nefnast dalirnir sem
liggja suður frá meginhéraðinu og ná upp til

Norðurland vestra

25

hálendisins. Aðaljarðvegur láglendis Skagafjarðar
er mýrajarðvegur á malar- og sandbornum grunni,
þar sem aðalfylgijarðvegurinn er móajarðvegur,
15-100 cm þykkur. Á Skaga og í Hegranesi er
móajarðvegurinn þó mun þynnri eða 5-15 cm.
0HèIUDP+pUDèVY|WQXPHUXÀyDURJÀ èLPêUDU
algengar og jarðvegurinn víða mjög djúpur.
Jarðvegseyðing er mismikil innan héraðsins.
Mikil og alvarleg jarðvegseyðing hefur átt sér stað
á hálendinu, einkum norðan Hofsjökuls, þar sem
land er víða örfoka og eyðing á sér enn stað. Á
láglendi er ástandið mun betra en þó er landið víða
viðkvæmt. Viðkvæmustu svæðin eru brattar hlíðar
Austur- og Vesturdals, hlutar Tungusveitar, stór
hluti Kjálka, sá hluti Langholts sem hæst liggur,
svæði í Staðarfjöllum, einkum sunnan til, ysti hluti
Sléttuhlíðar, ósasvæði Héraðsvatna og Hegranesið.
Meðalársúrkoma árin 1980-2009 á Bergstöðum, þ.e.
nyrst á láglendinu var 460 mm.
Skagafjörður er mikið landbúnaðarhérað. Á árinu
2013 nam mjólkurframleiðsla í sýslunni um 10% af
landsframleiðslu. Fjöldi sauðfjár á vetrarfóðrum var
um 41.500 og fjöldi hrossa um 8.000. Aðrar helstu
atvinnugreinar í sýslunni eru sjávarútvegur, ýmiss
konar iðnaður, ferðaþjónusta og önnur þjónusta.
Ë6NDJD¿UèLHUXWY|VYHLWDUIpO|J
6YHLWDUIpODJLè6NDJDIM|UèXU (4.150 km2 Q U\¿U
Skagafjarðarsýslu, að undanskildum Akrahreppi.
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið
voru 70 árið 2014. Helstu landgræðslusvæði eru
Garðssandur, Borgarsandur og Hafragilsgirðing.
$NUDKUHSSXU (1.450km2 OLJJXUDXVWDQ+pUDèVYDWQD
í suðausturhluta sýslunnar. Skráðir þátttakendur í
Bændur græða landið voru 12 árið 2014. Ekkert
landgræðslusvæði er í Akrahreppi.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID Í
Skagafjarðarsýslu tóku 82 bændur þátt í verkefninu
Bændur græða landið árið 2014 og átta bú tóku þátt
í landnýtingarþætti Gæðastýringar í hrossarækt.
Þá styrkti Landbótasjóður Landgræðslunnar eitt
XSSJU èVOXYHUNHIQLt6NDJD¿UèLiULèÈ
nokkrum jörðum, einkum á Skaga, hefur lúpínu verið
sáð í stór, samfelld rofsvæði. Náttúrlegar skógarleifar
¿QQDVWiQRNNUXPVW|èXPt6NDJD¿UèLë UKHOVWX
eru í Klónskógi í Hrollleifsdal, 80-90 ha í 80-250
m h.y.s. og í Austurdal þar sem eru þrjú svæði, í
Fögruhlíð, 30 ha í 380-500 m h.y.s., í Lönguhlíð, 60
ha í 500-560 m h.y.s. og í Stórahvammi, 25 ha. Þar
er talinn hæsti fundarstaður birkis á Íslandi í 620 m
K\V9tèDUPi¿QQDVNyJDUOHLIDUìytPLQQDP OL
sé.

0\QG*DUèVVDQGXU8SSJU èVOXVY èLYLèVMyìDUVHP
XQQLèHUDèVW|èYXQVDQGIRNVPHèOtIU QXPHIQXP
/MyVPÈVNHOOëyULVVRQ

5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHUPWW
þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það
OLJJXU\¿UVMiYDUERUèLëHVVLUì WWLUHUXPHWQLUHIWLU
kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/
OtWèURIJRWWDèJHQJLDXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY HQ
HUYHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WWDèJHQJLRVIUY 
ËPHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVLÀRNNXQ
fram, nafn svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort
VY èLHUtHLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDU
ìMyèOHQGXU 5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 +YHUUL
W|ÀXI\OJLUNRUWVHPVêQLUOHJXVY èLVLQV
Ë6NDJD¿UèLHUPLNLèURIYLèKiOHQGLVEU~QLQDHQi
síðustu árum virðist hafa dregið úr virkni rofsins og
gróður er sums staðar að skjóta rótum á illa förnu
ODQGLËGDODKOtèXPHUYtèDMDUèVLORJK WWYLèUR¿
Einnig er í hlíðum víða vatnsrof. Rofdílasvæði eru
einnig í þungbeittum hrossahólfum. Auk sandsvæða
fyrir botni fjarðarins eru stærstu rofsvæðin á
Eyvindarstaðaheiði og á Hofsafrétt.
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+HOVWXURIVY èLt6NDJDIMDUèDUVêVOX
7DÀD6YHLWDUIpODJLè6NDJDIM|UèXU VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
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.RUW9DOLQURIVY èLt6YHLWDUIpODJLQX6NDJD¿UèLVEUW|ÀX/LWOLVDQGXURJ*RèGDODIMDOO

/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna er víða
t6NDJD¿UèL/DQJPHVWODQGEURWHUDIY|OGXP
Héraðsvatna og þar hefur víða verið unnið að
vörnum gegn landbroti í meir en hálfa öld, fyrst af
Vegagerðinni og svo síðar einnig af Landgræðslunni.
Enn er þó mörgum verkefnum ólokið. Af öðrum ám
með miklu landbroti má nefna Svartá, Húseyjarkvísl,
6WDèDUi 6 PXQGDUi +MDOWDGDOViRJ)OyNDGDOVi
/DQGQêWLQJ. Beitarálag hefur öldum saman verið
PLNLèt6NDJD¿UèL+pUDèLèHUDèVW UVWXPKOXWD
snjólétt. Þar hefur víðast verið þéttbýlt og mikil
útbeit sauðfjár og hrossa á vetrum. Beitarálag
hefur því lengi verið mikið og gróðurlendi m.a.
rýrnað af þeim sökum. Á síðustu áratugum hefur
sauðfé fækkað og vetrarbeit hætt. Á sama tíma
hefur hrossum fjölgað en jafnframt dregið úr
vetrarbeit þeirra vegna aukinnar útifóðrunar.
Þó eru jarðir sem eru ofsetnar hrossum, ýmist
einstök beitarhólf eða stór hluti jarða. Við mat
á ástandi upprekstrarheimalanda og afrétta
vegna Gæðastýringar í sauðfjárrækt árið 2004
þurftu níu sauðfjárbú að gera landbóta- og
landnýtingaráætlanir vegna þess að beitarlönd
þeirra stóðust ekki kröfur gæðastýringarinnar.
Landbóta- og landnýtingaráætlanir voru gerðar fyrir
Hofsafrétt og Eyvindarstaðaheiði. Beitarálagi er stýrt
á ýmsum afréttum með ákvörðunum um takmörkun
á hrossaupprekstri, upprekstrartíma að vori og
haustgöngum. Einnig eru dæmi um að beitarálagi
sé dreift með hólfaskiptingu afrétta og slóða- og
brúargerð.

Eitt landshlutaverkefni í skógrækt er starfrækt á
Norðurlandi, Norðurlandsskógar. Starfssvæði þess
er frá Vestur-Húnavatnssýslu og austur í NorðurÞingeyjarsýslu. Innan vébanda Norðurlandsskóga eru
um 160 jarðir.
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