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Útgefið gæðaskjal: Verklagsregla 

 

4.2.1. Leiga á túnum, ökrum og beitarhólfum 

Tilgangur og gildissvið:  

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja gangsæi, fyrirsjánleika og jafnræði umsækjenda að 

auglýstum túnum, ökrum og beitarhólfum í umsjón Landgræðslunnar. 

Verklagsreglan gildir fyrir öll tún, akra og beitarhólf sem er auglýst eru til leigu. 

Ábyrgð: 

Landgræðslustjóri er ábyrgðarmaður verklagsreglu VLR-4.2.1.  

Framkvæmd:  

Öll tún, akra og beitahólf skal auglýsa til leigu á heimasíðu Landgræðslunnar og í að minnsta kosti 

tveimur fréttamiðlum í héraði þar sem auglýst land er til leigu – nema þá aðeins að sérstakar 

aðstæður gefi tilefni til annars. Í auglýsingu skal koma fram staðsetning viðkomandi lands, að 

leiguverð sé samkvæmt verðskrá Landgræðslunnar, hvert skuli senda umsóknir og hver 

umsóknarfrestur sé. Umsóknarfrestur skal vera að lámarki tíu virkir dagar eftir að auglýsing birtist 

á heimasíðu Landgræðslunnar. Einnig skal koma fram hver veitir nánari upplýsingar. Umsækjandi 

skal valinn á þann hátt að draga skal úr hópi umsækjenda. Nöfn þeirra skulu rituð hvert á sitt blað 

og gengið þannig frá blöðunum í pott að ekki megi sjá hvaða nafn sé á hverju blaði. Úr pottinum 

skal síðan draga eitt nafn og skal annar starfsmaður Landgræðslunnar en sá sem sér um útleigu 

lands draga úr pottinum. Umsækjendum skal boðið að vera viðstaddir útdrátt og skal tilkynna þeim 

það með a.m.k. þriggja daga fyrirvara. Umsækjendum skal tilkynnt um niðurstöður útdráttarins 

eins fljótt og auðið er. Halda skal fundargerð þegar dregið er úr umsóknum og þar skal koma fram 

hvar og hvenær dregið er, um hvaða land sé verið að draga, hvort einhverjar athugasemdir séu 

við auglýsingu eða útdrátt umsækjenda, hverjir umsækjendur eru og hvaða umsækjandi var 

dreginn úr pottinum. Viðstaddir útdráttinn skulu rita nafn sitt í fundargerðina í lok fundar. 

Landgræðslan áskilur sér rétt til að hafna gerð leigusamnings, hafi stofnunin á síðustu 5 árum fyrir 

útdrátt rift eða sagt upp leigusamningi við útdreginn aðila vegna brota á leigusamningi. 

Fundargerð, öll samskipti og umsóknir skulu vistuð í Coredata. 
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