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Í þessari skýrslu er samantekt á verkefnum sem unnin voru árið 

2013.  

Unnið var að  32 verkefnum um allt land. 

Styrkir til landeigenda námu  16.604.838 kr. 

Greiðslur til verktaka námu    33.624.480 kr. 

Heildarkostnaður vgl nam      62.406.738 kr. 
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Inngangur 

Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga nr. 91/2002 um varnir gegn landbroti 

(hér eftir VGL). Tilgangur laganna er að draga úr eða koma í veg fyrir landbrot eða annað tjón á 

landi, landkostum eða mannvirkjum með fyrirhleðslum gegn ágangi vatna. Landgræðslunni er 

heimilt að styrkja framkvæmdir við fyrirhleðslur sem ætlaðar eru til að vernda mannvirki eða land 

í eigu einkaaðila. Auglýsa skal eftir umsóknum um slíka styrki á opinberum vettvangi, en hámarks 

upphæð styrkja er kr. 3.000.000. 

 

Umsóknir 2013  

Auglýsing um styrkumsóknir var birt í Bændablaðinu auk þess sem hún var birt á heimasíðu Land-

græðslunnar, www.land.is. Enginn sérstakur umsóknarfrestur var auglýstur og hægt var að sækja 

um hvenær sem var ársins. Hins vegar nutu þær umsóknir sem bárust fyrir 15. mars forgangs að 

öðru jöfnu. Árið 2013 bárust alls 50 umsóknir, þar af bárust 29 umsóknir fyrir 15. mars. 

 

Forgangsröðun verkefna  

Fjárveitingar til VGL eru ekki nægjanlegar til þess að unnt sé að verða við öllum þeim beiðnum 

sem berast vegna VGL. Í árslok 2013 

voru á skrá hjá Landgræðslunni 130 

verkefni sem metin eru gild, en ekki 

hefur verið unnt að verða við. Sam-

kvæmt lögum um varnir gegn landbroti 

skal við forgangsröðun verkefna hafa 

hliðsjón af verðmæti þess lands eða 

mannvirkis sem landbrotið ógnar. Nytja-

lönd, mannvirki og gróðurlendi skulu 

jafnan njóta forgangs við röðun verk-

efna.  

Ef um er að ræða mannvirki í eigu ríkis 

eða sveitarfélaga sem verja þarf með 

fyrirhleðslum eða á annan hátt stöðva 

landbrot sem stofnar slíkum opinberum eigum í hættu, skal eigandi sjálfur bera allan kostnað af 

slíkum framkvæmdum. Sama gildir um landbrot sem rekja má til framkvæmda opinberra aðila, t.d. 

vegna efnistöku, gerðar samgöngumannvirkja o.s.frv. 

 

Verkefni 2013  

Verkefnum má í meginatriðum skipta í tvo flokka; bakkavarnir og varnargarða. Ýmist er um ný 

verkefni að ræða eða viðbætur og viðhald eldri mannvirkja. Í undantekningartilvikum er um önnur 

verkefni að ræða, s.s. tilflutning farvega eða annað slíkt. Að öðru jöfnu er lögð áhersla á bakka-

varnir fremur en aðrar tegundir framkvæmda, enda má fullyrða að bakkavarnir hafi í flestum 

tilvikum engin eða sáralítil áhrif á fiskgengd í ám, afkomu fiskstofna, aðstæður til veiða eða líf-

ríkis vatnsins að öðru leyti. Á árinu 2013 var þó vinna við viðhald á varnargörðum stærsti þáttur-

inn í verkefnum Landgræðslunnar. Alls var unnið að 28 verkefnum og var þeim öllum lokið fyrir 

Rofbakki við Innri-Kleif í Breiðdal 
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áramót. Verkefni voru heldur færri en á fyrra ári  eða 32 og má rekja það til stórra og kostnaðar-

samra viðhaldsverkefna á varnargörðum í umsjá Landgræðslunnar. Heildarlengd mannvirkja sem 

unnið var við nam 10.940 metrum. Bakkavarnir voru alls 2.775 metrar að lengd og varnargarðar 

8.165 metrar. Magn af grjóti sem unnið var á lager árið 2013 nam 1.200 m³ og hreinsað var upp úr 

farvegum á um 1.200 m. Flest voru verkefni unnin á Suðurlandi eða 13.  

 

Landsvirkjun óskaði eftir því við Landgræðsluna að hún annaðist úttekt sumarið 2013 á ástandi 

lands við bakka Hálslóns með tilliti til landbrots. Svæðið sem um ræðir eru bakkar lónsins við 

Kringilsárrana, þ.e. frá Kringilsá að Syðri-Hraukum, samtals 10 km. Markmið verkefnisins var að 

fá heildaryfirlit yfir núverandi stöðu landbrots, meta gerð, hæð og halla árbakka og  meta virkt 

landbrot. Vettvangsvinna fór fram dagana 8. og 9. júlí 2013. 

 

Vesturland og Vestfirðir 

Unnið var að fjórum verkefnum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Í öllum tilfellum var unnið við 

bakkavarnir, alls 583 m. Í Árdalsá er unnið að tilraun með svo kallaðar malarfylltar netpylsur í 

stað hefðbundins grjóts í bakkavörn. Lengd bakkavarna nam 585 m. 

Í töflu 1 er yfirlit yfir unnin verkefni á Vesturlandi og Vestfjörðum 2013. 

 

 
 

Norðurland vestra  

Unnið var að sex verkefnum í þessum landshluta.  

Í þremur tilvikum var unnið að gerð bakkavarna og í einu tilviki var unnið að viðhaldi varnar-

garðs. Þá var í einu tilviki  unnið að uppmokstri úr farvegi og loks var unnið að grjótnámi vegna 

verkefnis sem ætlunin er að vinna árið 2014. Lengd bakkavarnanna nam samtals 475 metrum en 

viðhald varnargarðs var um 50 metrar.  

Í töflu 2 er yfirlit yfir unnin verkefni á Norðurlandi vestra árið 2013. 

 

 
 

 

 

Tafla 1. Verkefni unnin á Vesturlandi og Vestfjörðum 2013

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m

Árdalsá Árdalur Borgarbyggð Ræktað land Bakkavörn 50

Kaldá Hraunsmúli Borgarbyggð Ræktað land Bakkavörn 80

Norðurá Hóll Borgarbyggð Ræktað land Bakkavörn 205

Staðarhólsá Þurranes Dalabyggð Ræktað land Bakkavörn 250

Tafla 2. Verkefni unnin á Norðurlandi vestra 2013

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m

Svartá Hóll & Korná Skagafjörður Ræktað land Kaup á grjóti 400 m³

Héraðsvötn Lón Skagafjörður Gróið land Bakkavörn 50

Húseyjarhvísl Húsey Skagafjörður Ræktað land Bakkavörn 275

Vatnsdalsá Haukagil Húnavatnshreppur Gróið land Viðhald á varnargarði 50

Héraðsvötn Stokkhólmi Skagafjörður Gróið land Bakkavörn 150

Klambraá Klambrar Húnavatnshreppur Gróið land Uppmokstur úr farvegi 200
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Norðurland eystra 

Unnið að fjórum verkefnum í þessum landshluta, þrjú þeirra eru í Bakkahlaupi neðan neðri brúar í 

Jökulsá á Fjöllum. Um er að ræða byggingu varnargarðs, bakkavörn og viðhald á eldri varnagarði. 

Þessum varnarmannvirkjum er ætlað að verja Skjálftavatnið, en hætta var talin á að Jökulsáin bryti 

sér leið inn í vatnið og ógnaði þar með bújörðum vestan þess með miklu og hraðvirku landbroti.  

Áfram verður unnið á þessu svæði á árinu 2014. 

Fjórða verkefnið sem unnið var að í þessum landshluta var við bæinn Hnjúk í Skriðdal en þar var 

grafinn nýr farvegur fyrir læk sem hafði rutt sér leið og rann orðið að útihúsum jarðarinnar. 

Í töflu 3 er yfirlit yfir verkefni unnin á Norðurlandi eystra 2013. 

 

 
 

Austurland 

Unnið var að tveimur verkefnum í landshlutanum og í báðum tilfellum var unnið með bakkavarnir, 

alls 580  metrar. Að auki var unnið að sérverkefni fyrir Landsvirkjun við kortlagningu á landbroti 

við Hálslón eins og áður hefur verið greint frá. 

Í töflu 4 er yfirlit yfir verkefni unnin á Austurlandi 2013. 

 

 
 

Suðurland 

Alls var unnið að 13 verkefnum á Suðurlandi. Unnið var að bakkavörnum á þremur stöðum, alls 

485 metrar. Þá var unnið  að viðhaldi 

varnargarða á sex stöðum, alls 7.275 

metrar. Unnið var að nýsmíði varnargarða 

á einum stað, alls 100 metrar. Uppmokstur 

úr farvegi var úr tveimur ám, alls 1.300 

metrar 

Í töflu 5 er yfirlit yfir unnin verkefni á 

Suðurlandi. 

 

 

 

 

 

Tafla 3. Verkefni unnin á Norðurlandi eystra 2013

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m

Bakkahlaup Ás Norðurþing Skjálftavatn Varnargarðar/bakkav. 650

Bakkahlaup Ás Norðurþing Skjálftavatn Viðhald á varnargarði 50

Bakkahlaup Eyvindarholt Norðurþing Skjálftavatn Grjótnám 800 m³

Lækjarfarvegur Hnjúkur Dalvíkurbyggð Mannvirki Færsla á farvegi 250

Tafla 4. Verkefni unni á Austurlandi 2013

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m 

Múlaá Arnhólsstaðir Fljótsdalshreppur Ræktað land Bakkavörn 320

Jökulsá á Dal Blöndubakki Fljótsdalshérað Ræktað land Bakkavörn 260

Unnið við bakkavörn í Eystri Rangá í landi Keldna 
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Verkefni vegna afleiðinga eldgosanna í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum  

Viðhald á varnargörðum í Markarfljóti í samvinnu við Vegagerðina eru einu verkefni ársins 2013 

sem tengd eru afleiðingum hlaupa úr Gígjökli 14. og 15. apríl 2010. 

 

Kostnaður við Varnir gegn landbroti árið 2013 

Fjárveiting til verkefna í VGL árið 2013 nam 68,4 m.kr. að teknu tilliti til sértekjukröfu að upphæð 

4,0 mkr. Í töflu 6 er kostnaður við VGL upplistaður. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5. Verkefni unnin á Suðurlandi 2013

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð Lengd m

Djúpá Maríubakki Skaftárhreppur Gróið land Viðhald á varnargarði 20

Krossá Básar Rangárþing ytra Mannvirki Viðhald á bakkavörn 40

Krossá Básar Rangárþing ytra Mannvirki Viðhald á varnargarði 60

Markarfljót Hamragarðarheiði Rangárþing ytra Grjótnáma Kaup á vegræsi

Holtsá Holt Rangárþing ytra Gróið land Viðhald á varnargarði 25

Litla-Laxá Skyggnir Skeið- og Gnúpverjahr. Ræktað land Viðhald á varnargarði 70

Markarfljót Ýmsar Rangárþing ytra Gróið land Viðhald á varnargörðum 5100

Hoffellsá Skógey Hornafjörður Gróið land Viðhald á varnargarði 2000

Merkurá Stóra-Mörk Rangárþing ytra Ræktað land Uppmokstur úr farvegi 300

Djúpá Holtasel Hornafjörður Ræktað land Bakkavörn 100

Kúðafljót Ytri-Ásar Skaftárhreppur Skógrækt Varnargarður 100

Stóra-Laxá Sóleyjarbakki Rangárþing ytra Ræktað land Bakkavörn 345

Grjótá Stíflisdalur Rangárþing ytra Ræktað land Uppmokstur úr farvegi 1000

Tafla 6. Kostnaður við VGL árið 2013.

Kr. %

Greiðslur til verktaka 33.624.480 52,2

Styrkir til bænda 16.604.838 25,8

Launakostnaður 7.880.926 12,2

Ferða- og dvalarkostnaður 1.940.210 3,0

Húsaleiga 307.919 0,5

Aðkeypt vinna 703.047 1,1

Loftmyndir skv. samningi 1.352.332 2,1

Kortlagning í Fljótshlíð 953.185 1,5

Hugbúnaður og annar búnaður 253.105 0,4

Markarfljót, eftirlit 131.230 0,2

Vírnet/pylsur 531.636 0,8

Annar rekstrarkostnaður 161.048 0,2

          Samtals 64.443.956 100,0
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