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Útdráttur:
Landbótasjóður Landgræðslunnar úthlutar árlega styrkjum til
verkefna sem snúa að stöðvun jarðvegsrofs, endurheimt jarðvegs,
gróðurs og votlendis, binding kolefnis og sjálfbærri landnýtingu. Árið
2014 bárust sjóðnum 57 umsóknir en 53 hlutu styrki. Alls var
úthlutað 32,3 mkr. og í lok árs hafði sjóðurinn greitt út styrki til 48
aðila að upphæð 30,1 mkr. Heildarkostnaður við rekstur sjóðsins árið
2014 að meðtöldum styrkjum nam 38,7 mkr., þar af námu styrkir
30,1 mkr. eða 77,8%.

Efnisorð:
Landbótasjóður, jarðvegsrof, gróður, jarðvegur,
endurheimt, uppgræðsla, votlendi, sjálfbærni,
landnýting, kolefnisbinding, áburður,
landbótaáætlanir, gæðastýring, Landssamtök
sauðfjárbænda.

Inngangur
Landbótasjóður Landgræðslunnar starfar á vegum Landgræðslu ríkisins. Tilgangur sjóðsins er að
veita styrki til landbótaverkefna til landeigenda, sveitarfélaga, félagasamtaka og annarra
umráðahafa lands og þannig færa 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 rofabarða upp á Valþjófsstaðafjalli í Öxarfirði. Ljósm: Landgr/Daði Lange Friðriksson

Umsóknir
Alls bárust Landbótasjóði 57 umsóknir fyrir árið 2014 sem eru talsvert færri umsóknir en árið áður
þegar þær voru 69. Yfirlit yfir fjölda umsókn árin 2010-2014 er í töflu 1.
Tafla 1. Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2010-2014.

Fjöldi umsókna
Veittir styrkir
Synjað

2010
70
61
9

2011
62
56
6

2012
66
59
7

2013
69
52
17

2014
57
53
4

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 2014 hlaut engin
umsækjandi styrk án þess að landbótaáætlun fylgdi umsókn. 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 2014 sem hér segir:
Umsóknir með landbótaáætlun vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt
Umsóknir með landbótaáætlun, aðrar

62%
42%

Tafla 2. Skipting ráðstöfunarfjár Landbótasjóðs árið 2014.
Fjöldi
umsókna
Umsóknir með landbótaáætlun vegna
gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu
Aðrar umsóknir með landbótaáætlun
Samtals

25
28
53

Styrkur
mkr.

Meðalst.
þús. kr.

22,1
9,8
31,9

901
348
0

Af heild
%
69,8
30,2
100,0

Uppgræðsla í Djúpárbotnum á Öxarfjarðarheiði Ljósm: Landgr/Sigurdís Sveinbjörnsdóttir

Fjármögnun
Í Landbótasjóði voru til ráðstöfunar árið 2014 33 mkr. líkt og árið 2013. Landgræðslan lagði
sjóðnum til 27,0 mkr árið 2014, en Landsamtök sauðfjárbænda 6,0 mkr.

Úthlutun
Landbótasjóður hefur undanfarin ár lagt mikla áherslu á að styrkja landbótaverkefni sem tengjast
gæðastýringu í sauðfjárrækt og svo var einnig árið 2014. Við úthlutun styrkja var gert var ráð fyrir
að 22,5 mkr. rynni til verkefna þar sem unnið er eftir samþykktum landbóta- og
landnýtingaráætlunum tengdum gæðastýringu í sauðfjárrækt. Þetta voru 69,8% af ráðstöfunarfé
sjóðsins. Í töflu 2 er yfirlit yfir skiptingu ráðstöfunarfjár sjóðsins.
Alls var því gert ráð fyrir að veittir yrðu styrkir til 53 aðila að upphæð alls 32,3 mkr. Í viðauka 1
er yfirlit yfir úthlutun árið 2014. Auk beinna styrkja var styrkþegum látin í té 4,7 tonn af fræi að
verðmæti 4,3 mkr.
Í lok árs 2014 höfðu verið greiddir út styrkir til 48 aðila að upphæð alls 30,1 mkr.
Framkvæmdir
Árið 2014 unnu 48 aðilar að verkefnum sem styrkt voru af Landbótasjóði Landgræðslunnar.
Samtals var unnið á 3.124 ha og dreift um 400 tonnum af tilbúnum áburði auk lífræns áburðar.
Árið 2013 var unnið á 2.957 ha og um 409 tonnum af tilbúnum áburði dreift auk lífræns áburðar.
Um Landbótasjóð
Með Landbótasjóði er opin leið til að virkja landnotendur til landgræðslustarfa, auka þekkingu og
reynslu þeirra og skýra ábyrgð hvers og eins á varðveislu og eflingu landkosta. Því miður dróst
framkvæmdageta þess fjármagns sem veitt hefur verið úr sjóðnum mjög saman á árunum 20082010 sem einkum má rekja til mikillar hækkunar á áburðarverði. Landssamtök sauðfjárbænda
hafa undanfarin ár lagt sjóðnum árlega til myndarlegt fjárframlag og er svo enn árið 2014. 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 2014
Í töflu 3 er yfirlit yfir heildarkostnað við rekstur Landbótasjóðs árið 2014.

Tafla 3. Heildarkostnaður við Landbótasjóð Landgræðslunnar árið 2014.

Styrkir til bænda og landeigenda
Fræstyrkir til bænda og landeigenda
Laun og launtengd gjöld
Ferða og dvalarkostnaður
Kostnaður á héraðssetrum
Auglýsingar og prentun
Umsjón, bókhald o.fl.
Samtals

Kr.
30.129.000
4.314.800
1.796.219
37.863
576.361
30.747
1.844.250
38.729.240

%
77,8
11,1
4,6
0,1
1,5
0,1
4,8
100,0

