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Landgræðslan heyrir undir umhverfis- og
auðlindaráðuneytið og vinnur samkvæmt lögum
nr. 155/2018 um landgræðslu. Með lögunum
var nafni stofnunarinnar breytt úr Landgræðsla
ríkisins í Landgræðslan.
Markmið laganna er að vernda, endurheimta og
bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru

í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu
lands.
Sandgræðslan, forveri Landgræðslunnar,
hafði verið flutt í Gunnarsholt árið 1944 þegar
svarthvíta myndin var tekin. Á litmyndinni má sjá
hvað hafði gerst á sama svæði nokkrum áratugum
síðar.

Nokkrar fróðlegar tölur
Um síðustu áramót voru
starfsmenn Landgræðslunnar

Á árinu 2018
var dreift samtals

Á árinu 2018
var dreift samtals

Hagagæði. Landnýting með
sjálfbærum hætti

talsins. Þar af voru 24 konur
og 36 karlar.

tonnum af tilbúnum áburði á
vegum Landgræðslunnar.

kg af fræi á vegum
Landgræðslunnar.

hrossabú stóðust
úttektarkröfur árið 2018.

Viðhorfskönnun sýndi að

Á vegum GrólIndar
voru sett

Á vegum Landbótasjóðs
var unnið á

Bændur græða landið.
Unnið var á

Íslendinga eru jákvæðir
gagnvart Landgræðslunni.

staðsetningartæki á lambær
á síðasta ári.

hekturum á síðasta ári.

hekturum á síðasta ári.

Á vegum Landgræðslunnar
var alls unnið á

Alls dreifði Landgræðslan

Árið 2018 voru mældir

Árið 2018 ræktaði
Landgræðslan

hekturum á árinu 2018 sem
er örlítið minna en 2017.

tonnum af kjötmjöli á
landgræðslusvæði árið 2018.

reitir vegna loftslagsmála.

baunagrasplöntur til
uppgræðslu.

60
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Vörður á vegi Landgræðslunnar árið 2018
Janúar
Út kom skýrslan
Lífrænn úrgangur til
landgræðslu.

Apríl
Ársfundur
Landgræðslunnar.
Landgræðsluverðlaunin afhent.
Fyrstu drög að nýrri
rannsóknarstefnu
kynnt.

Febrúar
Ráðstefnan Landsýn var
haldin 23. febrúar. Þema
ráðstefnunnar var “Aukið
virði landbúnaðarafurða”.

Maí

Verkefni um endurheimt
votlendis á Austurlandi
hófst formlega 1. mars.
Ákveðið að hætta að nota
fjölærar, erlendar tegundir
til uppgræðslu.

Júní

Verkefnið Þorláksskógar
tekur sín fyrstu skref.
Samningur um uppgræðslu í Víkurfjöru
undirritaður.

Júlí

Ágúst

Sáningum og
áburðardreifingu lokið.
Unnið að mælingum í
rannsóknareitum

Tölur farnar
að berast frá
staðsetningartækjum
sem GróLind setti á
118 lambær. Þetta
var liður í rannsókn á
beitaratferli sauðfjár í
sumarhögum.

Október

Nóvember

Uppskeru á fræi lokið,
unnið að þurrkun
og flokkun fræs.
Farið yfir árangur
uppgræðsluaðgerða og
áætlanagerð næsta árs.

Mars

Vinna hafin við gerð
stefnumótunar. Ákveðið
að gera áætlun sem miðar
að því að gera starfsemina
kolefnishlutlausa árið
2030.
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Starfsmannastefna Land
græðslunnar samþykkt.
Samstarf við Skógræktina vegna verkefna í
loftslagsmálum.

September
Um 400 gestir frá 50
þjóðríkjum komu á
alþjóðlega ráðstefnu sem
bar heitið Endurheimt
vistkerfa á tímum
loftslagsbreytinga.

Desember
Alþingi samþykkir ný lög
um landgræðslu. Um
leið voru felld úr gildi 53
ára gömul lög um sama
málefni.

Uppgræðsla og rannsóknir
Samstarfsverkefni í
endurheimt vistkerfa
Að venju var unnið að endurheimt í samstarfi
við fjölmarga aðila í gegn um verkefnin
Bændur græða landið, Endurheimt votlendis
og Landbótasjóð Landgræðslunnar auk
sértækra samstarfsverkefna. Víðtækt
samstarf aðila um uppgræðslu lands er
stofnuninni mikilvægt en um 80% flatarmáls
landgræðsluaðgerða ársins var unnið í
samstarfi við fjölmarga aðila s.s. bændur,
landeigendur, stofnanir, félagasamtök og
fyrirtæki.

Rannsóknir
Stór þáttur í starfsemi Landgræðslunnar er
rannsóknir á endurheimt vistkerfa. Þær fjalla
um hvernig best er að meta ástand og virkni
vistkerfa og hvaða aðferðafræði hentar best
til að bæta ástand þeirra. Lögð er áhersla á
að aðferðafræðin sé í stöðugri þróun og í takt
við stefnu stjórnvalda í umhverfismálum.

Stærstu rannsókna- og þróunarverkefni
Helstu rannsóknarverkefnin 2018 fjölluðu
um landnám birkis á Skeiðarársandi,
áburðargjöf við uppgræðslu, samspil beitar
og uppgræðslu og hlutverk baunagrass
við endurheimt vistkerfa. Hafnar voru
endurmælingar á kolefnisbindingu á
landgræðslusvæðum, en verkefninu er m.a.
ætlað að gefa upplýsingar um hversu mikið
kolefnisforði í jarðvegi eykst við uppgræðslu.
Þá hefur verið unnið að mælingum á áhrifum
endurheimtar votlendis á kolefnisjöfnuð
votlendis. Nokkuð er um erlent samstarf í
rannsóknum og voru helstu verkefnin Recare
og LIBBIO, styrkt af Evrópusambandinu auk
nokurra smærri verkefna.

Landgræðslusvæði og frævinnsla
Landgræðslan hefur umsjón með 140
landgræðslusvæðum, flest friðuð og er
heildarlengd girðinga er 850 km. Stofnunin
framleiðir fræ og plöntur til uppgræðslu en á
árinu 2018 var framleitt melgresi, túnvingul
og baunagras.
Vaxtarbroddar í rannsóknum og þróun
Grólind hóf annað starfsár sitt, en verkefninu
er ætlað að vakta og meta ástand gróðurog jarðvegsauðlinda landsins, og þróa
sjálfbærnivísa fyrir nýtingu auðlindanna.
Lögð er áhersla á öflugt samstarf við
bændur, sveitarfélög, stofnanir og aðra
hagsmunaaðila. Nýtt verkefni um uppgræðslu
Hólasands með salernisúrgangi (svartvatni)
hófst á árinu. Það er gert í nánu samstarfi við
Skútustaðahrepp og rekstraraðila á svæðinu
og er hluti af átaki við að minnka áhrif lífræns
úrgangs á viðkvæmt vistkerfi Mývatns. Náið
verður fylgst með áhrifum svartvatnsins á
gróður og jarðveg. Aukin áhersla stjórnvalda
á endurheimt vistkerfa til mótvægis gegn
loftslagsbreytingum mun einnig kalla á
aukin umsvif til að meta loftslagsárangur
endurheimtarverkefna.

Jarðvegs- og gróðurvernd
Mikilvægur þáttur í starfsemi stofnunarinnar
er vernd gróðurs og jarðvegs. Stofnunin
rekur í samstarfi við Félag hrossabænda
verkefni Hagagæði þar sem markmiðið
er að viðhalda og bæta nýtingu lands til
hrossabeitar. Einnig hefur stofnunin haft
aðkomu að landnýtingarþætti gæðastýrðrar
sauðfjárframleiðslu. Stofnunin sér einnig um
varnir gegn landbroti af völdum fallvatna
en eitt af markmiðum þess verkefnis er að
vernda gróður og jarðveg.
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Fylgt úr hlaði
Öfgar í veðurfari um allan heim voru fréttaefni
fjölmiðlanna og oftast fylgdi með að skýringin væri
loftslagsbreytingar af mannavöldum. Almenningur
er að vakna til meðvitundar um að engan tíma má
missa og að beita þarf öllum tiltækum ráðum til
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en einnig
að binda kolefni í gróðri og jarðvegi. Ríkisstjórn
Íslands setti málið á dagskrá í stjórnarsáttmálanum
og kynnti fjármagnaða aðgerðaáætlun í september.
Skilaboðin til samfélagsins eru skýr – við þurfum
að gera þetta saman.

leyfisskyld, en landeigendur ræstu fram í óleyfi
meira land en endurheimt var á árinu 2018.
Umhverfisráðherra lagði fram frumvarp til nýrra
landgræðslulaga á haustþingi 2018. Gildandi
lög voru þá orðin 53 ára gömul og mál til komið
að gera breytingar. Frumvarpið var samþykkt
í desember, lög nr. 155/2018 og eru þar ýmis
ákvæði sem móta munu starf stofnunarinnar á
næstu árum. Sjálfbær nýting lands er grunntónn
nýrra laga og ákvæði eru um hvernig taka skal
á ósjálfbærri nýtingu. Umhverfisráðherra
skal leggja landgræðsluáætlun fyrir Alþingi,
áætlun sem vinna skal í samstarfi og
samráði við sveitarfélög.

Árið 2018 var gott landgræðsluár,
úrkomusamt og nokkuð hlýtt en
sólarlítið var þó um suðvestanvert
landið. Nýsáningar komust vel á legg og
flest landgræðslusvæðin döfnuðu vel.
Landgræðslan og samstarfsaðilar unnu á
tæpum 19 þúsund hekturum sem er það
mesta síðan á árum þjóðargjafarinnar
eftir 1974. Öflugt samstarf í landbótasjóðs
verkefnum og bændur græða landið eru
burðarásinn í starfinu.

Sauðfjárbændur sem nýta sitt land
með sjálfbærum hætti eru settir undir
sama hatt og hinir sem skemma orðspor
búgreinarinnar. Það er ennþá verið að beita
óbeitarhæft land á hálendinu þó að nóg
sé af beitarhæfu landi á láglendi. Ástæðan
eru hefðir sem menn ríghalda í og afleiðingin eru
opin rofabörð og gróður- og jarðvegseyðing með
neikvæðum loftslagsáhrifum.

Uppgræðsla og styrking gróðurs stuðlar að
varanlegri bindingu kolefnis í jarðvegi og því er
gert ráð fyrir öflugri aðkomu Landgræðslunnar í
loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar. Stofnuninni hefur
verið falið að vinna að áætlun um kolefnisbindingu
í samstarfi við Skógræktina.

Landgræðslan er orðin 111 ára gömul stofnun
sem hefur aðlagað sig að breyttum verkefnum og
breyttum tímum. Sandfok og landeyðing vegna
þess er ekki sama ógn og var fyrrum en við þurfum
að halda vöku okkar. Verkefnin framundan eru að
stuðla að fræðslu og þekkingu á sjálfbærri nýtingu.

Endurheimt votlendis er öflug og fljótvirk aðgerð
til að stöðva losun gróðurhúsalofttegunda og af
nógu er að taka því stór hluti framræsts lands
er ekki notað til landbúnaðar. Landgræðslan
vann með áhugasömu fólki að því að koma á fót
Votlendissjóðnum sem stofnaður var formlega
6. Apríl 2018. Votlendissjóðurinn höfðar til
samfélagsábyrgðar og hefur það markmið að
endurheimta votlendi. Landgræðslan er stofnaðili
að sjóðnum og einnig samstarfsaðili varðandi
undirbúning fyrir endurheimt. Lagaramminn
fyrir votlendi og framræslu er skýr, framræsla er

Starfsfólk Landgræðslunnar er öflugur hópur
sem er tilbúinn til að takast á við áskoranir í
loftslagsmálum og verkefni sem ný löggjöf felur
stofnuninni að koma í verk. Við höfum breytt
skipuriti og rýnt verklag og áætlanir og erum
tilbúin til að takast á við nýjar áskoranir.
Árni Bragason,
landgræðslustjóri
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