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Eyjafjarðarsýsla er rúmlega 4.000 km² að stærð 
og liggur sunnan og vestan Eyjarfjarðar, en sýslan 

austan.  Langstærsti þéttbýlisstaðurinn er Akureyri, 
en aðrir helstu þéttbýlisstaðir eru Siglufjörður, 
Ólafsfjörður og Dalvík. Minni þéttbýlisstaðir eru í 
Hrísey, Kristnesi, Hrafnagili, Litla Árskógssandi, 
Hauganesi og í Grímsey. Helstu atvinnugreinar í 
Eyjafjarðarsýslu eru sjávarútvegur, landbúnaður, 
ýmiskonar iðnaður, ferðaþjónusta og önnur þjónusta. 

Strönd Eyjafjarðar er vogskorin með mörgum 
dölum, smáum og stórum.  Fjallendi er víðfeðmt og  

m h.y.s. Þrír dalir eru langstærstir; Svarfaðardalur 
ásamt Skíðadal, Hörgárdalur ásamt Öxnadal og 

síðan Eyjafjörðurinn sjálfur ásamt þverdölum 
sínum. Í heildina er lítið undirlendi í sýslunni og 
gróðurlendi er fyrst og fremst bundið við dalbotna 
og brattar hlíðar en þar fyrir ofan taka fjöllin 

Héraðssetrið á Húsavík er starfsstöð Landgræðslu 
ríkisins á Norðausturlandi og var stofnað árið 

við Skógrækt ríkisins, en frá árinu 1995 hefur 

eru nú fjórir talsins, tveir héraðsfulltrúar, 
girðingamaður og sáningamaður.  Starfssvæði 
setursins er Eyjafjarðarsýsla og Suður- og 
Norður-Þingeyjarsýslur. Meðal verkefna sem 
falla undir héraðssetrið er að sjá um skipulag og 
eftirlit uppgræðsluverkefna, sinna gróðureftirliti, 
umsjón með verkefnunum Bændur græða landið 
og Varnir gegn landbroti á starfssvæðinu, veita 

við sveitarstjórnir, landeigendur, sjálfboðaliða, 
áhugamannafélög og félagasamtök.      
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starengjar eru við árósa og ofan þeirra tekur við 
mýrlendi eða graslendi. Eina náttúrulega skóglendið 

Á undirlendinu er lítið um rof og svæðið er að 
langmestu leiti mjög vel gróið. Víða er þó jarðsil 
ásamt urðum og melkollum í brekkum og gróður 
þar viðkvæmur, en sumstaðar gætir rofs af völdum 
leysingavatns. Skriðuföll geta verið alltíð. Þar sem 

eru þau svæði í mörgum tilfellum óaðgengileg 

uppgræðslusvæði. Landið er víða að gróa upp af 
sjálfu sér og gróðurlendi að styrkjast þar sem beit 
hefur verið afnumin og því ekki talin ástæða til að 
grípa inn í með uppgræðsluaðgerðum. Í heildina er 
sýslan talin mjög veðursæl og skilyrði fyrir gróður 
góð. Gróðurverndarverkefni snúa því einkum að 
uppgræðslu bænda á skriðuföllum á heimajörðum í 
samstarfsverkefninu Bændur græða landið og einnig 
að koma í veg fyrir landbrot af völdum fallvatna, en 
talsvert landbrot á sér stað í sýslunni þar sem ár ógna 
ræktuðu og öðru grónu landi.

Engin landgræðslusvæði eru í Eyjafjarðarsýslu, 
en sjö bændur voru þátttakendur í Bændur græða 
landið árið 2013 og víða er unnið að vörnum gegn 
landbroti. 

 (364 km2

mikið hálendi og fjöll há og brött.  Undirlendi er vel 
gróið þó það sé víða af skornum skammti. 

inndali hans, Dalvíkurkaupstað og Árskógshrepp 
fyrrverandi að mörkum Arnarneshrepps. Einn 
þátttakandi var skráður í Bændur græða landið árið 
2014.

 (88 km2

Hörgárdals vestan Hörgár. Að vestanverðu 
liggja mörk hreppsins á vatnaskilum uppi á 
Möðruvallafjallgarði og Vatnshlíðarfjalli norður 
að Ytri-Haga á Árskógsströnd þar sem hann liggur 
að sveitarfélaginu Dalvíkurbyggð. Að austan nær 
hreppurinn að sjó.  

Hörgárdal og Öxnadal. Kræklingahlíð kallast 
strandlengjan milli Glerárósa og Hörgárósa.  Að 
norðan og austanverðu liggur sveitarfélagið 

að Dalvíkurbyggð og Arnarneshreppi. Tveir 
þátttakendur voru skráðir í Bændur græða landið 
árið 2014.

 (140 km2

við vestanverðan botn Eyjarfjarðar milli 
Eyjarfjarðarsveitar og Hörgárbyggðar. Sveitarfélagið 
er tæplega 140 km² að stærð, en með sameiningu 
sveitarfélaga tilheyra Hrísey og Grímsey nú einnig 
sveitarfélaginu. 

  (1.775 km2

suður hluta Eyjafjarðar og þverdali hans, suður 
á Sprengisand.  Að norðan nær sveitarfélagið að 
bæjarmörkum Akureyrarkaupstaðar. Árið 2014 voru 
tveir þátttakendur skráðir í Bændur græða landið í 
Eyjafjarðarsveit.

 Alls voru 
Bændur græða 

landið
þátt í landnýtingarþætti verkefnisins Gæðastýring í 
hrossarækt.

.  Rof er í fjöllum og á hálendi 
Eyjafjarðarsýslu en engin rofsvæði eru á láglendi þar 
sem sérstakra uppgræðsluaðgerða er talin þörf.

. Landbrot af völdum fallvatna er víða í 
Eyjafjarðarsýslu og hefur Landgræðslan unnið að 
vörnum gegn landbroti við allnokkrar ár á svæðinu 
frá því um 1980, en Vegagerðin þar áður.  Mest 
landbrot er í Eyjafjarðará, en landbrot er einnig í 
Ólafsfjarðará, Svarfaðardalsá, Hörgá, Öxnadalsá og 

og Hörgá sem hefur áhrif á landbrot. Landbrot í 

varnarverkefni. 

.  Landnýting hefur breyst mikið í 
sýslunni undanfarin 15 ár en búskapur hefur dregist 
saman eins og víðast hvar annarstaðar á landinu og 
er því beit orðin létt í öllum sveitarfélögunum. Ofbeit 
eða önnur beitarvandamál eru því vart teljandi, nema 
á nokkrum stöðum vegna hrossa.  Þó er mikilvægt að 
fylgjast með beit í bröttum og viðkvæmum hlíðum, 
sérstaklega hvað varðar beit stórgripa en röng 
landnýting getur aukið hættu á skriðuföllum.  
Eitt landshlutaverkefni í skógrækt er starfrækt á 
Norðurlandi, Norðurlandsskógar.  Starfssvæði þess 
er frá Vestur-Húnavatnssýslu og austur í Norður-
Þingeyjarsýslu. Innan vébanda Norðurlandsskóga eru 
um 160 jarðir. 
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Þingeyjarsýslur eru tvær, Suður- og Norður-
Þingeyjarsýsla, en þar sem sveitarfélagamörk ganga 
þvert á sýslumörk eru þær teknar saman sem eitt 
svæði.  Suður-Þingeyjarsýsla er um 11.100 km² að 

á miðhálendi Íslands. Að vestan liggur Suður-
Þingeyjarsýsla að Eyjarfjarðarsýslu en tvö nyrstu 
sveitafélögin á austurströnd Eyjafjarðar tilheyra 
Suður-Þingeyjarsýslu. Að norðan og austan liggja 
sýslumörk að Norður-Þingeyjarsýslu og Norður-
Múlasýslu.  Stór hluti sveitarfélagsins Norðurþings 
er í Norður-Þingeyjarsýslu þar sem hinir fornu 
Keldunes-, Öxarfjarðar- og Raufarhafnarhreppar hafa 

Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla er um 5.400 

vestan og Norður-Múlasýslu að austan.  
Stærsti þéttbýlisstaðurinn er Húsavík, en aðrir 

þéttbýliskjarnar eru Svalbarðseyri, Grenivík, Laugar 
og Reykjahlíð sem eru í suðursýslunni og Kópasker, 
Raufarhöfn og Þórshöfn í norðursýslunni. Hluti 
Langanesbyggðar sem er austasta sveitarfélagið var 
áður í Norður-Múlasýslu.  

Helstu atvinnugreinar í Þingeyjarsýslum 
eru sjávarútvegur, landbúnaður, sérstaklega 
sauðfjárbúskapur, ýmiskonar iðnaður, ferðaþjónusta 
og önnur þjónusta. 

Í Þingeyjarsýslum er land mjög fjölbreytilegt. 

eða ekkert rof er til staðar, víðáttumiklar lyng- og 

votlendisheiðar og grösuga dali.  En þar má  einnig 

þessi svæði bera þess glögg merki að þau eru á 

til norðausturs og víða á þessum svæðum er gróður 
og jarðvegur viðkvæmur og rofgjarn. Samfelld sand- 
og hraunasvæði liggja frá rótum jöklanna í suðri allt 
norður í byggð þar sem er mjög mikið uppfok og 
sandur að sunnan leitar norður á bóginn og nokkrar 
sandleiðir teygja sig inn á gróin svæði og eru einna 
mest áberandi í Skútustaðahreppi og á Hólsfjöllum. 
Eins eru rofabarðasvæði all víðfeðm, sérstaklega 
við suðurjaðra gróðurlendis og teygja sig sumstaðar 
norður eftir hlíðum heiða og fjalla allt norður á 
Öxarfjarðarheiði. Í sýslunum eru allmörg ógróin 
svæði sem eru nokkuð stöðug, þ.e. þar er ekki mikið 
jarðvegsrof. Slík svæði henta oft vel til uppgræðslu 
eða endurheimtar fyrri gróðurlenda. Hér er fyrst og 
fremst verið að tala um melasvæði, en víða er mikið 
um mela, bæði stór samfelld melasvæði og svæði 
sem einkennast af misstórum melkollum.  

Veðurfar er nokkuð breytilegt.  Nokkuð 
úrkomusamt er að norðanverðu næst sjó, en þegar 
sunnar dregur er ársmeðalúrkoma lág, undir 400 mm 
og er sá hluti svæðisins í regnskugga af Vatnajökli. 

 (54 km2

Svalbarðsströnd við austanverðan Eyjafjörð nær frá 
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Víkurskarði í norðri og suður að Eyjafjarðarsveit. 
Hreppurinn er 14 km langur og liggur undir vestur 
hlíð Vaðlaheiðar.  Ekkert landgræðslusvæði er í 
hreppnum. 

 (432 km2

við austanverðan Eyjafjörð norðan við 
Svalbarðsstrandarhrepp. Grýtubakkahreppur nær 
frá Víkurskarði, norður Látraströnd að mörkum 
Þingeyjarsveitar. Skráðir þátttakendur í Bændur 
græða landið árið 2014 voru sex talsins. Helsta 
landgræðslusvæðið er á Leirdalsheiði.
Þingeyjarsveit (6.000 km2

Ljósavatnshrepp, Bárðdælahrepp, Reykdælahrepp og 
Aðaldælahrepp.  Þingeyjarsveit nær frá sjó og langt 
suður á miðhálendið, austur að Skútustaðahreppi 
og að suðurmörkum Norðurþings. Stór hluti 
sveitarfélagsins eru óbyggðir, afréttarlönd inn 
af dölum sem teygja sig suður á miðhálendið, 
Ódáðahraun og Sprengisand. Skráðir þátttakendur 
í Bændur græða landið árið 2014 voru 32 talsins. 
Víða er mikið jarðvegsrof eins og á Reykjaheiði 
og upp af Bárðardal, beggja vegna dalsins. Helstu 
landgræðslusvæði eru Hólasandur, Aðaldalsgirðing, 
Suðurafrétt Fnjóskdæla, Vestur- og Austurafrétt 
Bárðdæla, Suðurárhraun, Litla-Tunga, Stóra-Tunga 
og Vaðlaheiði. 

Þingeyjarsýslunum því sveitarfélögin Keldunes-, 
Öxarfjarðar- og Raufarhafnarhreppur sameinuðust 
Húsavíkurbæ árið 2006.  Skráðir þátttakendur í 
Bændur græða landið árið 2014 voru 26 talsins. 
Helstu landgræðslusvæðin í sveitarfélaginu 
eru á Reykjaheiði og í nágrenni Húsavíkur í 
Suðursýslunni, en á Hólsfjöllum, sem er stærsta 
landgræðslusvæðið á landinu, við sjávarsíðuna í 

Norðursýslunni. 
 (6.036 km2

Þingeyjarsveit að vestan og nær suður á Vatnajökul.  
Austurmörkin eru Jökulsá á Fjöllum en að norðan 

Gæsafjalla. Hreppurinn er einn af hálendari hreppum 
landsins en allir bæir í sveitinni eru ofan 260 m h.y.s. 
Um 4.000 km² lands teljast til auðna. Sandleiðir 
liggja um svæðið til norðurs og norðausturs og 
teygja sig inn í gróðurlendi. Þar af leiðandi eru 
víða landgræðslugirðingar í sveitarfélaginu og 
mörg landgræðslusvæði.  Skráðir þátttakendur í 
Bændur græða landið árið 2014 voru 17 talsins. 
Helstu landgræðslusvæðin eru Hólasandur, mörg 
svæði á Austurfjöllum, Katlar og Krákárbotnar, 
Grænavatnsmelar, Garðs-, Grænavatns- og 
Kálfastrandarbrunar, svæði við Skógarmannafjöll og 
Norðmelssvæðið.

 (190 km2

umkringdur sveitarfélaginu Norðurþingi og er 
nyrsti hreppurinn í Suður-Þingeyjarsýslu.  Víðfeðm 
gróðurlendi eru með stórum rofsárum frá byggðinni 
suður á heiðarlöndin. Skráðir þátttakendur í Bændur 
græða landið árið 2014 voru fjórir talsins. Helstu 
uppgræðslusvæði eru á Tjörnesheiði, upp með Máná 
og við Voladal. 

 (1.155 km2

Melrakkasléttu á móts við fyrrum Öxarfjarðarhepp,  
við Þistilfjörð suður að Langanesbyggð en 
Hafralónsá skilur á milli sveitarfélaganna.  Mjög 
mikið jarðvegsrof er á Öxarfjarðarheiði og víðar 
í hreppnum. Skráðir þátttakendur í Bændur 
græða landið árið 2014 voru 16 talsins. Helstu 
landgræðslusvæðin eru á fjallgarðinum við Kollavík, 
Sveinungsvík og Borgir sem og við Súlnafellsmela. 
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Einnig eru uppgræðslusvæði á Hvamms- og 
Dalsheiðum. 

 (1.333 km2

landsins við Langanes. Að norðan liggur 
sveitarfélagið að Svalbarðshreppi og skilur 
Hafralónsá á milli sveitarfélaganna.  Að sunnan 
liggur Langanesbyggð að Vopnafjarðarhreppi 
og Fljótsdalshéraði. Langanesbyggð varð til við 
sameiningu Þórshafnarhrepps og Skeggjastaðahrepps 
árið 2006. Skráðir þátttakendur í Bændur græða 
landið
landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu.   

. 
Landgræðslan vinnur að gróðurvernd og 
endurheimt vistkerfa með sveitarfélögum, bændum 
og landgræðslufélögum í þessum sýslum.  Má 
þar nefna m.a. Húsgull og Landgræðslufélag 
Reykjahlíðar í Suðursýslunni, en Landgræðslufélag 
Öxarfjarðarhrepps og Landgræðslufélag 
Svalbarðshrepps í Norðursýslunni. 

Landgræðslan kemur einnig að ýmsum 
öðrum verkefnum og má þar nefna verndun 
Dimmuborga í  Mývatnssveit en undanfarna 
áratugi hefur Landgræðslan staðið fyrir miklum 
landgræðsluaðgerðum til að koma í veg fyrir að 
Dimmuborgir fylltust af sandi og eyðileggðust.  
Einnig hefur hin síðari ár verið lögð áhersla á að 
bæta aðstöðu fyrir ferðafólk og Borgirnar voru 
friðlýstar sem náttúruvætti 22. júní 2011. Einnig 
má nefna Víðidal á Fjöllum sem hefur verið í eigu 
Landgræðslunnar frá árinu 2003. Stefnt er að því að 

endurheimta gróður og gera svæðið að áhugaverðu 
útivistarsvæði fyrir landsmenn. Landfræðilega 
tilheyrir Víðidalur Norður-Múlasýslu, en umsjón 
með jörðinni er hjá héraðssetrinu á Húsavík.

Þátttakendur í verkefninu Bændur græða 
landið voru 106 í Þingeyjarsýslum árið 2014. 
Uppgræðsluverkefni bænda eru mjög mismunandi 
að umfangi, allt frá mjög litlum verkefnum upp í 
viðamikil verkefni þar sem unnið er árlega á 40 ha 
lands eða meira.  Þá fengu 24 aðilar úthlutað styrki 
til landbóta úr Landbótasjóði Landgræðslunnar árið 
2014.

.  Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum 

loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt. 
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig 

m.t.t. þess hvernig er að fara um svæðið og hversu 

metnir eftir kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er 

legu svæðisins.  
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. Landbrot af völdum fallvatna er víða í 
Þingeyjarsýslum og hefur Landgræðslan unnið að 
vörnum gegn landbroti á láglendi við allar helstu ár 
á Norðausturlandi.  Alvarlegt landbrot er víða við 

landbrot er einnig við Fnjóská, Svartá, Kráká, Syðri-
Leikskálaá, Hafralónsá og Sandá. Minna landbrot er 
einnig við aðrar ár. Jökulsá á Fjöllum ógnar nú mjög 
tilvist Skjálftavatns og Herðubreiðarlinda og brýnt 
að bregðast þar við en ljóst er að þær framkvæmdir 
verða mjög kostnaðarsamar.

.  Þegar Gæðastýring í 
sauðfjárframleiðslu var tekin upp, stóðust fæstir 
afréttir og nokkur heimalönd í Þingeyjarsýslum 
ekki mat á sjálfbærri landnýtingu. Hlutaðeigandi 
bændur og upprekstarfélög unnu landbóta- og 
landnýtingaráætlanir fyrir þau svæði. Landgræðslan 
hefur annast ráðgjöf og eftirlit með landnýtingu á 
þessum svæðum í samráði við upprekstraraðila og 
sveitarfélög. Þau hafa verið skoðuð á hverju vori 
áður en fé er sleppt á fjall, en ekki hefur alls staðar 
náðst samkomulag um að seinka upprekstri til að 
vernda gróður. Hvergi á landinu hefst upprekstur eins 
snemma að vori eins og í þeirri sveit þar sem byggð 
stendur hæst hér á landi, það er í Skútustaðahreppi. 
Brýnt er að létta allri beit af þeim afréttum þar 
sem jarðvegsrof er mest, þ.e. á Bárðdælaafréttum 

stórum hlutum Austurafréttar. Jafnframt er æskilegt 
að létta beit á öðrum rofsvæðum, s.s. Reykjaheiði, 
Tjörnesheiði og Öxarfjarðarheiði. Annarsstaðar er 

hvar orðið minna en áður var.   

Eitt landshlutaverkefni í skógrækt er starfrækt á 
Norðurlandi, Norðurlandsskógar.  Starfssvæði þess 
er frá Vestur-Húnavatnssýslu og austur í Norður-
Þingeyjarsýslu. Innan vébanda Norðurlandsskóga eru 
um 160 jarðir. 

:
Guðmundur Steindórsson, Jóhannes Sigvaldason, 

Byggðir 
Eyjafjarðar, bindi I-II. Búnaðarsamband Eyjafjarðar, 
Akureyri. 
Helgi Jónasson, Jóhanna Á. Steingrímsdóttir og 

Byggðir og 
bú, Suður-Þingeyinga. Búnaðarsamband Suður-
Þingeyinga, Laugum.

nytjaland.is/
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar 
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 

Jarðvegsrof á Íslandi. 
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, Reykjavík. 

Byggðir og 
bú, Suður-Þingeyinga, bindi I-II. Búnaðarsamband 
Suður-Þingeyinga, Húsavík.

Land og Fólk, 
Byggðasaga Norður-Þingeyinga.  Búnaðarsamband 
Norður-Þingeyinga, Húsavík.

Auk þess margvísleg gögn Landgræðslunnar, 
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar, 
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum 
staðkunnugum.
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