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Landgræðslu ríkisins

Útdráttur:

Landbótasjóður Landgræðslunnar úthlutar árlega styrkjum til bænda og
annarra landeigenda til verkefna er snúa að stöðvun jarðvegsrofs,
endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis, bindingu kolefnis. Árið 2015
bárust 54 umsóknir til sjóðsins, en veittir voru styrkir til 50 aðila. Auk
þessara umsókna bárust 11 umsóknir um styrki vegna sérstaks átaks í
landgræðslu og voru þá veittir 10 styrkir til viðbótar. Alls var unnið að
uppgræðslu á 3.056 ha auk þess sem var lúpínu sáð í 20 ha.
Alls var úthlutað 41,6 mkr. og í lok ársins hafði sjóðurinn greitt út 35,8
mkr. til 55 styrkþega. Heildarkostnaður við rekstur sjóðsins, að styrkjum
meðtöldum var 47,8 mkr. Landgræðslan lagði sjóðnum til 29,7 mkr. en
Landssamtök sauðfjárbænda 6,3 mkr. Umhverfis og auðlindaráðuneytið
lagði sjóðnum til 9 mkr. vegna sérstak átaks í landgræðslu.

Efnisorð: Landbótasjóður, jarðvegsrof, gróður,
jarðvegur, endurheimt, uppgræðsla, votlendi, aukin
landgræðsla, sjálfbærni, kolefnisbinding,
landbótaáætlanir, áburður, gæðastýring í
sauðfjárframleiðslu, Landssamtök sauðfjárbænda.
Undirskrift verkefnisstjóra

Inngangur

Landbótasjóður Landgræðslunnar veitir styrki til landbótaverkefna til landeigenda, sveitarfélaga,
félagasamtaka og annarra umráðahafa lands og færir þannig frumkvæði, ábyrgð og framkvæmd
landgræðsluverkefna heim í héruð. Landgræðslan leggur sjóðnum árlega til fé til úthlutunar, auk
þess sem aðrir aðilar geta lagt sjóðnum til fjármuni. Upphæð einstakra styrkja getur numið allt að
2/3 hluta kostnaðar við vinnu, tæki og kaup á aðföngum, en þó ekki meiru en sem nemur 10% þess
fjár sem til úthlutunar er hverju sinni.
Árlega er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og við ákvörðun um styrkveitingar er
einkum lögð áhersla á eftirfarandi:





Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar
Endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis.
Að landnýting verði sjálfbær.
Bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi.

Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fimm ára, enda fylgi umsókn tímasett landbóta- og
verkáætlun. Við mat umsókna er lögð áhersla á að umsækjandi hafi gert bindandi landbótaáætlun
til a.m.k. 3ja ára.

Uppgræðsla á vegum Norðurþings austan Húsavíkurfjalls.

Umsóknir
Alls bárust Landbótasjóði 54 umsóknir fyrir árið 2015 sem eru nokkru færri umsóknir en árið áður
þegar þær voru 57. Yfirlit yfir fjölda umsókna árin 2010—2015 er í töflu 1.
Tafla 1. Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2011-2015.

Fjöldi umsókna
Veittir styrkir
Synjað

2011
62
56
6

2012
66
59
7

2013
69
52
17

2014
57
53
4

2015
54
50
4

Auk þessara umsókna bárust 11 umsóknir um styrki vegna sérstaks átaks í landgræðslu og voru þá
veittir 10 styrkir til viðbótar. Alls bárust Landbótasjóði því 65 umsóknir árið 2015 og veittir
styrkir voru alls 60.
Landbótasjóður metur sjálfur kostnað þeirra verkefna sem sótt er um til á grundvelli upplýsinga í
umsóknum og staðalkostnaðar sem áætlaður er af Landgræðslunni. Með þessu móti er reynt að
gæta jafnaðar milli umsækjenda og viðhafa við úthlutun styrkja meira gagnsæi og jafnræði.
Við úthlutun styrkja er gerð krafa um að gerð hafi verið landbótaáætlun og árið 2015 hlaut engin
umsækjandi styrk án þess að landbótaáætlun fylgdi umsókn nema um væri að ræða verkefni sem
lokið yrði við á árinu. Ákveðinn greinarmunur er gerður á umsóknum eftir því hvort þær væru
liður í gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu eða ekki. Miðað við reiknaða kostnaðaráætlun voru
úthlutunarhlutföll árið 2015 sem hér segir:
* Umsóknir með landbótaáætlun vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt 65 %
* Umsóknir með landbótaáætlun, aðrar
55 %

Heyi dreift í vikurskafla inn við Hafið á Gnúpverjaafrétti

Fjármögnun
Í Landbótasjóði voru til ráðstöfunar árið 2015 36 m.kr. sem er um 9% aukning m.v. árið 2014.
Landgræðslan lagði sjóðnum til 29,7 m.kr. árið 2015, en Landsamtök sauðfjárbænda 6,3 m.kr.
Árið 2015 lagði ríkissjóður Landgræðslunni til sérstaka fjárveitingu að upphæð 10 m.kr. sem ætluð
var til „aukinnar landgræðslu“ árið 2015.

Uppgræðsla á vegum Landgræðslufélags Öxarfjarðarhrepps á Öxarfjarðarheiði. Notaður er áburður og fræ.

Úthlutun
Landbótasjóður hefur undanfarin ár lagt mikla áherslu á að styrkja landbótaverkefni sem tengjast
gæðastýringu í sauðfjárrækt og svo var einnig árið 2015. Við úthlutun styrkja var gert var ráð fyrir
að 22,4 m.kr. rynni til verkefna þar sem unnið er eftir samþykktum landbóta- og
landnýtingaráætlunum tengdum gæðastýringu í sauðfjárrækt. Þetta voru 68,6% af ráðstöfunarfé
sjóðsins. Í töflu 2 er yfirlit yfir skiptingu ráðstöfunarfjár sjóðsins.

Tafla 2. Skipting ráðstöfunarfjár Landbótasjóðs árið 2015.
Fjöldi Styrkur
styrkja
mkr.
Umsóknir með landbótaáætlun vegna
gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu
Aðrar umsóknir með landbótaáætlun
Samtals hefðbundin úthlutun
Aukin landgræðsla árið 2015
Alls veittir styrkir árið 2015

24
26
50
10
60

22,4
10,3
32,7
9,0
41,7

Meðalst.
þús. kr.
935
395
654
900
695

Af heild
%
68,6
31,4
100,0
100,0
100,0

Alls var því gert ráð fyrir að veittir yrðu styrkir til 60 aðila að upphæð alls 41,7 m.kr. Í viðauka 1
er yfirlit yfir úthlutun árið 2015. Auk beinna styrkja voru styrkþegum í almennum verkefnum látin
í té 3,6 tonn af fræi og í aukinni landgræðslu 1,3 tonn, samtals að verðmæti 4,3 mkr.
Árið 2015 var nokkuð um að styrkþegar næðu ekki að framkvæma þau verkefni sem þeim hafði
verið veittur styrkur til. Í nokkrum tilvikum var þetta vegna mikilla snjóalaga og þess hve seint
voraði, einkum norðanlands. Ekki var þá fært um landgræðslusvæði fyrr en langt var liðið á sumar.
Einnig háði það nokkuð framkvæmd aukinnar landgræðslu hve seint ákvarðanir um styrkveitingar
voru teknar. Í lok árs 2015 höfðu verið greiddir út styrkir til 55 aðila að upphæð alls 35,8 mkr.

Framkvæmdir
Árið 2015 unnu 55 aðilar að verkefnum sem styrkt voru af Landbótasjóði Landgræðslunnar.
Í hefðbundnum verkefnum var alls unnið á 2.750 ha, auk þess sem lúpínu var sáð í um 20 ha og í
aukinni landgræðslu var alls unnið á 306 ha. Samtals var því unnið að uppgræðslu á 3.076 ha.
Árið 2014 var unnið á 3.124 ha og um 400 tonnum af tilbúnum áburði dreift auk lífræns áburðar. Í
töflu 3 er yfirlit yfir uppgræðsluaðgerðir á vegum Landbótasjóðs árið 2015.
Tafla 3. Yfirlit aðgerða árið 2015.
Tilbúinn áburður
ha
kg
Hefðbundin verkefni
Aukin landgræðsla
Samtals

2.667
285
2.952

417.300
51.200
468.500

Lífrænn áburður
ha
kg
20
18
38

Heyrúllur
ha
stk.

550.000
20.000
570.000

63
3
66

496
50
546

Um Landbótasjóð
Með Landbótasjóði er opin leið fyrir landnotendur að stunda landgræðslustarfa, auka þekkingu
sína og reynslu, auk þess ábyrgð hvers og eins á varðveislu og eflingu landkosta eykst. Því miður
dróst framkvæmdageta þess fjármagns sem veitt hefur verið úr sjóðnum mjög saman á árunum
2008-2010 sem einkum má rekja til mikillar hækunnar á áburðarverði. Með lækkun áburðarverðs
hefur þetta þó breyst aftur til batnaðar, þó áburður sé enn 2-3svar sinnum dýrar en var árið 2007.
Landssamtök sauðfjárbænda hafa undanfarin ár lagt sjóðnum árlega til myndarlegt fjárframlag og
er svo enn árið 2015. Mjög mikilvægt er að halda því landgræðslustarfi áfram sem hundruð bænda
og landeigenda vinna nú að, m.a. með tilstyrk Landbótasjóðs og í verkefninu Bændur græða
landið.
Kostnaður við rekstur Landbótasjóðs árið 2015
Í töflu 4 er yfirlit yfir heildarkostnað við rekstur Landbótasjóðs árið 2015.
Tafla 4. Heildarkostnaður við Landbótasjóð Landgræðslunnar árið 2015
Kr.
Styrkir til bænda og landeigenda
Fræstyrkir til bænda og landeigenda
Launakostnaður
Ferða- og dvalarkostnaður
Auglýsingar og prentun
Umsjón
Samtals

35.825.000
4.260.000
4.051.788
171.450
114.229
3.331.685
47.754.152

%
75,0
8,9
8,5
0,4
0,2
7,0
100,0

Umsækjandi
Afr.m.fél. Hrófbjargarstaðafjalls
Skógr.- og landgr.fél. undir Jökli
Lionsklúbbur Skagafjarðar
Jón Sigurðarson
Páll Kjartansson
Þingeyjarsveit
Svartárkotsbúið
Norðlenska
Sigurður Á. Þórarinsson
Félagsbúið Gautlöndum
Félagsbúið Baldursheimi 1
Skútustaðahreppur
Norðurþing
Búnaðarfélag Tjörnesinga
Gunnar Jóhannsson
Halldór S. Olgeirsson
Jón H. Guðmundsson
Austaraland ehf
Benedikt Kristjánsson
Félagsbúið Sandfellshaga
Urðir ehf.
Landgr.félag Öxarfjarðarhrepps
Gunnar Einarsson
Björn Halldórsson

Verkefni

Uppgræðsla á jörðum við Fagraskógarfjall

Uppgræðsla ógróins lands milli Hellissands og Rifs

Uppgræðsla ofan Grensborgar á Goðdalafjalli

Uppgræðsla aurskriða í Kinnarfelli

Uppgræðsla rofabarða milli Svartárkots og Víðikers

Uppgræðsla mela og rofabarða við Íshólsvatn á Vesturafrétti Fnjóskdæla

Uppgræðsla við Grjót og svæði við Réttartorfu á austurafrétti Bárðdæla

Uppgræðsla með gor á Hólasandi og í Húsavíkurlandi

Uppgræðsla mela í landi Skarðaborgar og Einarsstaða á Reykjaheiði

Uppgræðsla rofabarða í landi Gautlanda í austanverðu Sandfelli

Uppgræðsla rofsvæða og rofabarða í landi Baldursheims, Þórólfshvols og Heiðar

Uppgræðsla á austurafrétti Mývetninga og í Gæsafjöllum

Uppgræðsluverkefni austan Húsavíkurfjalls

Uppgræðsla og gróðurstyrking á Mánárheiði, við Gyðuhnjúk og í Breiðuvík

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Ferjubakka, Bjarnastaða og Smjörhóls

Uppgræðsla mela og rofabarða á Stórási í landi Bjarnastaða

Uppgræðsla mela og rofabarða við gömlu Hafursstaði

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Austaralands

Uppgræðsla mela austan við Hvammagil í Þverárdal

Uppgræðsla mela austan Sandfells í landi Sandfellshaga

Uppgræðsla mela og gróðurstyrking á landi við Axlir í landi Sandfellshaga

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla á Öxarfjarðarheiði

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla mela og rofabarða við Grjótfjöll

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla mela í Valþjófsstaðafjalli

Úthlutun styrkja úr Landbótasjóði Landgræðslunnar 2015

Landgræðsla ríkisins

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Norðurþing

Tjörneshreppur

Norðurþing

Skútustaðahreppur

Skútustaðahreppur

Skútustaðahreppur

Norðurþing

Þingeyjarsveit/Norðurþing

Þingeyjarsveit

Þingeyjarsveit

Þingeyjarsveit

Þingeyjarsveit

Sveitarfélagið Skafjörður

Snæfellsbær

Borgarbyggð

Sveitarfélag

300.000

750.000

2.800.000

220.000

530.000

320.000

700.000

370.000

350.000

800.000

750.000

840.000

1.770.000

480.000

100.000

770.000

330.000

460.000

670.000

190.000

350.000

560.000

110.000

240.000

Kr.

Hafrafellstunga ehf
Landgr.félag Svalbarðshrepps
Landgr.félag Svalbarðshrepps
Haraldur Páll Guðmundsson
Uppr. og landb.fél. Vopnafjarðar
Burstarfellsbúið ehf
Friðbjörn H. Guðmundsson
Landgræðslufélag Héraðsbúa
Sigurður Guðjónsson
Nýpugarðar ehf.
Landgræðslufélag Öræfinga
Fj.sk.deildir Austursíðu og Landbrots
Fjallskilanefnd Skaftártungu
Búnaðarfélag Álftavers
Landeigendafélag Almenninga
Uppgræðslufélag Fljótshlíðar
Fjallskilasjóður Rangárvallaafréttar
Nýibær ehf
Ófeigur Ófeigsson
Fjallskiladeild Landmannaafréttar
Ásahreppur
Landbótafélag Gnúpverja
Landgræðslufélag Hrunamanna
Afréttarmálafél. Flóa og Skeiða
Landgr.fél. Biskupstungna
Grímsnes- og Grafningshreppur

Uppgræðsla rofmóa í Hafrafellstungu og Tunguheiði/Búrfellsheiði

Stöðvun jarðvegsrofs og styrking gróðurs í Súlnafjallgarði

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla mela á Dals- og Hvammsheiði

Uppgræðsla flagmóa, moldarflaga og mela í landi Brekknakots

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Kálffells og Arnarvatns á Vopnafjarðarheiði

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Burstarfells á Vopnafjarðarheiði

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla við Búfell í landi Hauksstaða

Gróðurstyrking og stöðvun rofs á Giljahólum í landi Gilja á Jökuldal

Gróðurstyrking á landi austan Hólmsár í landi Bakka, Borgar og Nýpugarða

Gróðurstyrking á landi austan Hólmsár í landi Bakka, Borgar og Nýpugarða

Endurheimta fyrri landgæði á Skerjum, auka frjósemi jarðvegs og mynda skjól

Gróðurstyrking við Geldingadal, Eintúnaháls, Leiðólfsfell og Mörtungusker

Gróðurstyrking við Lambaskarðshóla, Þorsteinsgil og Álftavatnskrók

Uppgræðsla á Atleyjarmelum og Atleyjarmoldum á Álftaversafrétti

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla á Almenningum

Uppgræðsla við Tröllagjá og á Einhyrningsflötum á Fljótshlíðarafrétti

Uppgræðsla í Fosslandi og við Hafrafell á Rangárvallaafrétti

Uppgræðsla vikra og sandorpins hrauns í landi Heiðarlæks og Heiðarbrekku

Stöðvun skógareyðingar í Fyllingarholti í landi Næfurholts, austan Ytri-Rangár

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla við Valafell á Landmannaafrétti

Uppgræðsla á melum, moldum og rofabörðum við Köldukvísl og í Þóristungum

Uppgræðsla rofabarða, molda og vikra við Sandafell, Rauðá og í Skúmstungum

Stöðvun rofs og uppgræðsla víða á Hrunamannaafrétti

Uppgreiðsla melum og rofabarða vestan Reykholts og við Eysteinsvötn og Lambafell

Uppgræðsla mela og rofabarða víða á Biskupstungnaafrétti

Stöðvun rofs og uppgræðsla við Söðulhóla á Grímsnesafrétti

Samtals úthlutað árið 2015

Grímsnes- og Grafningshreppur

Bláskógabyggð

Flóahreppur

Hrunamannahreppur

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Ásahreppur

Rangárþing ytra

Rangárþing ytra

Rangárþing ytra

Rangárþing ytra

Rangárþing eystra

Rangárþing eystra

Skaftárhreppur

Skaftárhreppur

Skaftárhreppur

Hornafjörður

Hornafjörður

Hornafjörður

Fljótsdalshérað

Vopnafjarðarhreppur

Vopnafjarðarhreppur

Vopnafjarðarhreppur

Svalbarðshreppur

Svalbarðshreppur

Svalbarðshreppur

Norðurþing

32.690.000

310.000

2.380.000

530.000

1.690.000

520.000

920.000

1.300.000

340.000

400.000

1.110.000

520.000

520.000

650.000

520.000

520.000

350.000

270.000

270.000

1.190.000

200.000

160.000

1.270.000

200.000

850.000

640.000

300.000

Sveitarfélag
Borgarbyggð
Vesturbyggð

Norðurþing
Norðurþing
Skaftárhreppur
Rangárþing eystra

Rangárþing ytra
Rangárþing ytra
Ásahreppur
Hafnarfjarðarbær

Umsækjandi

Bryndís Jónsdóttir

Valdimar Össurarson o.fl.

Sveinbjörn Aðalgeirsson
Gunnar Einarsson

Búnaðarfélag Álftavers

Rangárþing eystra

Þór Þorsteinsson
Hekluskógar

Ásahreppur

Hafnarfjarðarbær

Úthlutun styrkja úr aukin landgræðsla 2015

Landgræðsla ríkisins

Samtals úthlutað í aukin landgræðsla 2015

Uppgræðsla og stöðvun rofs vestan Vegghamra og á Krýsuvíkurheiði

Uppgræðsla á melum, moldum og rofabörðum við Stóru-hestatorfu á Búðarhálsi

Uppgræðsla ógróins lands á Jarlsstöðum
Uppgræðsla mela við Vaðöldu í Árskógum

Uppgræðsla mela á Emstrum

Uppgræðsla molda við við Framgil og við Innri Bláfellsá

Uppgræðsla umhverfis sæluhúsið á Hólsfjöllum
Friðun lands á Daðastöðum

Stöðvun landeyðingar í Láganúpi í Kollsvík

Uppgræðsla í Hestadal og við Katla við Strút

Verkefni

9.000.000

400.000

1.340.000

1.130.000

2.200.000

470.000

1.270.000

1.000.000

300.000

320.000

570.000

Kr.

