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Landbótasjóður Landgræðslunnar úthlutar árlega styrkjum til 
bænda og annarra landeigenda til verkefna er snúa að stöðvun 
jarðvegsrofs, endurheimt gróðurs og jarðvegs auk bindingu 
kolefnis. Árið 2016 bárust 92 umsóknir til sjóðsins en veittir voru 
91 styrkur. Alls var unnið á uppgræðslu á 6.540 ha lands auk 
þess sem dreift var úr 1.072 heyrúllum. 

 

Alls var úthlutað 78 mkr. og í lok ársins hafði sjóðurinn greitt út 
74,5 kr í formi beinna styrkja auk þess afhent var fræ að andvirði 
3,1 mkr. Heildarkostnaður við rekstur sjóðsins að styrkjum 
meðtöldum var 91,6 mkr. Framleiðnisjóður lagði sjóðnum til 6,45 
mkr en Landgræðslan og Umhverfisráðueytið 71,55 mkr. 
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Inngangur 

Landbótasjóður er styrktarsjóður sem Landgræðslan setti á laggirnar árið 2003. Sjóðurinn veitir 

styrki til landbótaverkefna hjá sveitarfélögum, landeigendum, félagasamtökum og öðrum 

umráðahöfum lands og færir þannig frumkvæði, ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna heim 

í hérað. Landgræðslan leggur sjóðnum árlega til fé til úthlutunar, auk þess að 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 meir 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 styrkveitingu er 

einkum lögð áhersla á eftirfarandi: 

 

 * Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar. 

 * Endurheimt gróðurs og jarðvegs. 

 * Að landnýting verði sjálfbær. 

 * Bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi. 

 

Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fimm ára, þar sem farið er eftir tímasettri 

landbótaáætlun. Við mat á umsóknum er lögð áhersla á að umsækjandi hafi gert landbótaáætlun til 

að minnsta kosti þriggja ára. 

 

Með Landbótasjóði er opin leið fyrir landnotendur að stunda landgræðslustörf, auka þekkingu sína 

og reynslu, auk þess að ábyrgð hvers og eins á varðveislu og eflingu landkosta eykst. 

Framkvæmdageta Landbótasjóðs dróst saman á árunum 2008 – 2010 en það má fyrst og fremst 

rekja til hækkunar á áburðarverði. Lækkun áburðarverðs og aukin framlög hafa hins vegar aukið 

afkastagetuna að nýju undanfarin ár. Framleiðnisjóður Landbúnaðarins hefur undanfarin ár lagt 

sjóðnum til myndarlegt fjárframlag síðustu ár og var það einnig árið 2016. 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. 

Mynd 1. Björn Halldórsson bóndi á Valþjófsstöðum skoðar árangur uppgræðsluaðgerðar. 
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Umsóknir 

Alls bárust 92 umsóknir fyrir árið 2016 í Landbótasjóð sem eru mun fleiri en árin á undan, sjá 

töflu 1. 

 

 

 

Landbótasjóður metur sjálfur kostnað þeirra verkefna sem sótt er um á grundvelli upplýsinga í 

umsóknum og staðalkostnaðar sem áætlaður er af Landgræðslunni. Með þessu móti er jöfnuði 

milli umsækjanda gætt við úthlutun styrkja. 

 

Fjármögnun  

Í Landbótasjóði voru til ráðstöfunar 78 m.kr. árið 2016, sem er veruleg aukning frá fyrri árum, sjá 

töflu 2. Sjóðurinn er fjármagnaður af rekstrarfé Landgræðslu ríkisins, sóknaráætlun í 

loftslagsmálum og Framleiðnisjóði landbúnaðarins. 

 

Úthlutun 

Á undanförnum árum hefur Landbótasjóður lagt ríka áherslu á að styrkja landbótaverkefni sem 

tengjast gæðastýringu í sauðfjárrækt, slíkt var einnig árið 2016. Árið 2016 var sótt um styrk til 

framkvæmda á 92 verkefnum og voru 91 verkefni styrkt. Í verkefnunum er unnið að uppgræðslu 

mela, molda, vikra, rofabarða og sanda, eru því aðstæður verkefnanna fjölbreyttar. Mörg þessara 

verkefna eru rekin í gegnum landbótaáætlanir sem gerðar hafa verið í tengslum við gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu eða alls 40 talsins.   

 

Tafla 1. Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fjöldi umsókna 62 66 69 57 54 92

Veittir stykir 56 59 52 53 50 91

Synjað 6 7 17 4 4 1

Tafla 2. Úthlutun 2012-2016

Ár 2012 2013 2014 2015 2016 Samtals

Úthlutun 33 33 33 41,7 78 218,7

Mynd 2. Uppgræðsla rofmóa í Hafrafellstungu. 
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Framkvæmdir 

Árið 2016 unnu 88 aðilar að verkefnum sem voru styrkt af Landbótasjóði Landgræðslunnar. Þrír 

styrkþegar framkvæmdu ekkert og einn styrkþegi framkvæmdi mun minna en styrkveiting hljóðaði 

uppá, í þessum tilfellum féllu styrkir annars vegar niður eða voru skertir. Heildarstyrkir til 

styrkþega reyndust því ekki vera nema 74,5 m.kr. og féllu því 3,5 m.kr. niður. Þetta kom ekki í ljós 

fyrr en það seint á árinu að ekki var gerlegt að endurúthluta til verkefna. Stærstur hluti styrkja 

rennur til verkefna á beittum svæðum eða 77 talsins en 14 til verkefna á friðuðum svæðum. Í ljósi 

þess hve hratt sjóðurinn óx á milli ára og einnig hve seint sú ráðstöfun kom inn, þá náðu umsóknir 

ekki að fylgja stækkun sjóðsins á þann hátt að ekki komu nægjanlega stórar og margar umsóknir 

til þess að næðist að úthluta að fullu úr sjóðnum. Landgræðslan sá því um framkvæmdir sjö 

verkefna í samstarfi við sveitarfélög og fleiri svo fjármagnið nýttist til uppgræðslu. Þetta 

fyrirkomulag er ekki hugsað til framtíðar og mun draga úr þessu á næstu árum. 

 

 

 

 

 

 

Til að halda utan um framkvæmdir styrkþega þá fá þeir sent kort af fyrirhuguðu aðgerðarsvæði 

ásamt eyðublaði þar sem skráð er magn og tegundir áburðarefna og fræs. Þessum gögnum skila 

styrkþegar til Landgræðslunnar sem í kjölfarið greiðir út styrki. Upplýsingar um 

uppgræðsluaðgerðir, staðsetning og magn eru færðar inn í gagnagrunn Landgræðslunnar.  Ef 

styrkþegi framkæmir mun minna en umsókn hljóðar uppá og var styrktur til, þá getur sjóðurinn 

skert styrkupphæð sem nemur óunnum aðgerðum. Umfang aðgerða á vegum Landbótasjóðs jókst 

verulega á milli ára en á árinu 2015 var unnið á 3.000 ha en ríflega 6.500 á árinu 2015. 

 

Tafla 3. Yfirlit aðgerða árið 2016

ha kg ha kg ha stk

Uppgræðslu verkefni 6.393 776.100 147 972.429 112 1.072

Samtals 6.393 776.100 147 972.429 112 1.072

Tilbúinn áburður Lífrænn áburður Heyrúllur

Mynd 3. Horft yfir uppgræðslur á Vesturafrétt Bárðdæla. 
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Kostnaður við rekstur Landbótasjóðs 2016 

Í töflur 4 er yfirlit yfir heildarkostnað við rekstur Landbótasjóðs árið 2016. Heildarkostnaður við 

rekstur sjóðsins er 91,6 m.kr. og þar af renna 77,7 m.kr. beint til verkefna í formi fjármagnsstyrkja 

og fræs.  

 
Tafla 4. Kostnaður við Landbótasjóð 2016

kr. %

Styrkir til bænda og  umráðahafa lands 74.542.260 81,3%

Fræstyrkir til bænda og umráðahafa lands 3.158.369 3,4%

Ferða- og dvalarkostnaður 372.852 0,4%

Auglýsingar og prentun 72.990 0,1%

Umsjón, akstur, laun, kortavinna ofl. 13.500.000 14,7%

Samtals 91.646.471 100,0%

Mynd 4. Gerðar hafa verið prufur með að nýta hvítsmára í uppgræðslu á Valþjófsstöðum með ágætum árangri. 
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