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Árið 2016 sinnti Landgræðsla ríkisins eftirliti með landnýtingu skv.  

reglugerð 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu með 

síðari breytingum. Haft var eftirlit með um 1.800 þátttakendum og 

framkvæmdar 47 landbótaáætluna. Unnið var að umsögnum um 

landbótaáætlanir skv. reglugerð nr. 1160/2013 með síðari 

breytingum. Þá voru uppfærðar 46 landbótáætlanir á árinu og er 

gildistími þeirra í flestum tilfellum til og með árins 2025. 
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Með gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu er átt við framleiðslu sauðfjárafurða samkvæmt kröfum 

sem settar eru fram í reglugerð nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu og breytinga-

reglugerð nr. 536/2015. Sauðfjárframleiðendur sem uppfylla skilyrði sem sett eru í reglugerðinni 

eiga rétt til sérstakra álagsgreiðslna úr ríkissjóði skv. samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 

25. janúar 2007.  

Meðal þeirra skilyrða sem uppfylla þarf eru atriði er lúta að aðbúnaði og meðferð sauðfjár, merk-

ing búfjár, skýrsluhald,heilbrigðisþættir og nýting lands. Það er Matvælastofnun sem fer með 

framkvæmd gæðastýringarinnar, en Landgræðsla ríkisins annast framkvæmd landnýtingarþáttar 

reglugerðarinnar samkvæmt stjórnsýslusamningi milli Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðaneytis, 

Matvælastofnunar og Landgræðslu ríkisins frá júní 2014.  

 

Skýrsla þessi fjallar um eftirlit með landnýtingarþætti gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu árið 

2017 í samræmi við ákvæði stjórnsýslusamningsins og reglugerðar nr.1160/2013 um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu, með síðari breytingum. 

 

Fjöldi þátttakenda 

Fjöldi þáttakenda í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu árið 2018 var ríflega 1.800 líkt og undanfarin 

ár.  

  

Uppfærsla landbótaáætlana 

Skv. bráðabirgðarákvæði í breytingareglugerð nr. 536/2015 við reglugerð 1160/2013 um gæða-

stýrða sauðfjárframleiðslu bar að uppfæra allar landbótaáætlanir til samræmis við gildandi reglu-

gerð með síðari breytingum. Skv. reglugerð átti þessari vinnu að vera lokið fyrir 1. mars 2016. 

Uppfærsla áætlananna var á ábyrgð viðkomandi framleiðenda sem stóðu að hverri áætlun fyrir sig. 

Landgræðslu ríkisins er heimilt að aðstoða framleiðendur við gerð áætlana óski þeir þess og var sú 

heimild nýtt í langflestum tilvikum. Flestar áætlanir bárust Landgræðslunni á tilsettum tíma og á-

ritaði stofnunin þær væru þær fullnægjandi og unnar í samráði við stofnunina eða veitti umsögn að 

beiðni Matvælastofnunar. Í lok árs hafði uppfærslu ekki verið skilað inn á þrjár áætlanir en þeim 

málum var lokið á árinu. Í töflu 1 má sjá landbótaáætlanir og gildistíma þeirra. 

 

Mat á nýjum umsækjendum 

Landgræðslunni bárust ekki upplýsingar um þátttöku nýrra aðila fyrir árið 2016 fyrr en að hausti. 

Þær umsóknir verða afgreiddar á vordögum 2017. 



Eftirlit með þátttakendum 

Við almennt eftirlit með þátttakendum er í meginatriðum notast við tvær aðferðir. Annars vegar er 

um að ræða eftirlit með handahófsúrtaki en miðað er við að um 2% af heildarfjölda þáttakenda 

lendi í úrtakinu. Líkt og síðustu ár voru 35 aðilar í úrtakinu og var landnýting þeirra könnuð m.t.t. 

ástands beitilandsins og viðmiða um sjálfbæra landnýtingu í reglugerð nr. 1160/2013 um gæða-

stýrða sauðfjárframleiðslu með síðari breytingum. 

Hins vegar er um að ræða eftirlit samhliða öðrum störfum Landgræðslunnar sem og viðbrögð við 

ábendingum sem berast um að landnýtingu sé ábótavant.  

Niðurstaða þessa eftirlits leiddi ekki ljós nein tilvik þar sem grunur var um frávik frá landbótaáætl-

unum né að landnýting hefði breyst þannig að viðkomandi uppfyllti ekki lengur skilyrði reglu-

gerðar um landnýtingu. 

 

Kennsla á gæðastýringarnámskeiðum 

Starfsmaður Landgræðslu ríkisins sá um kennslu varðandi landnýtingarþáttinn á námskeiðum fyrir 

nýja þátttakendur í gæðastýringunni. Þátttaka á slíku námskeiði er skilyrði fyrir þátttöku í gæða-

stýrðri sauðfjárframleiðslu. 

 

Árangursmat 

Skv. 16. gr. reglugerðar 1160/2013 með síðari breytingum skal framkvæma árangursmat landbóta 

eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. Á árinu 2016 var farið í fyrstu mælingar á landbótum eftirfarandi 

áætlana: 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir afrétti í Grýtubakkahreppi 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Austurafrétt Bárðdæla 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Fljótshlíðarafrétt 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Hofsvelli, Hof og Vesturhlíð 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Næfurholt og Hóla 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Upprekstrarheimalönd í Vopnafjarðarhreppi 

 Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Hítardal 

Á þessum stöðum verða landbætur metnar að nýju ekki seinna en árið 2025. Við mat á árangri var 

unnið út fá markmiðssetningu áætlananna en þar eru tölusett markmið um stærð uppgræðslu og 

gróðurþekju sem á að nást á gildistímanum og voru þeir þættir metnir nú í samstarfi við þá fram-

leiðendur sem standa að viðkomand áætlunum. 

 



Heiti beitarlands Gildistími 

Eiríksstaðir, Hákonarstaðir 2 og 3 2016-2025 

Jökuldalsheiði 2016-2025 

Upprekstarheimalönd í Vopnafjarðarhreppi 2016-2025 

Afréttir í Grýtubakkahreppi 2016-2025 

Afréttur Reykhverfinga 2016-2025 

Austurafréttur Bárðdæla 2016-2025 

Austurafréttur í Skútustaðahreppi 2016-2025 

Borgir 2016-2025 

Daðastaðir 2016-2025 

Grænavatn 2016-2025 

Kollavík 2016-2025 

Mýri 2016-2025 

Svartárkot 2016-2025 

Sveinungsvík 2016-2025 

Tjörnesafréttur 2016-2025 

Valþjófsstaður 2016-2025 

Vesturafrétt Bárðdæla 2016-2025 

Öxarfjarðarheiði 2016-2025 

Bjarnastaðahlíð 2016-2025 

Bústaðir 2016-2025 

Byrgisskarð 2016-2025 

Eyvindarstaðaheiði 2016-2025 

Garður Hegranesi 2016-2025 

Goðdalir 2016-2025 

Hofsafréttur 2016-2025 

Hofsvellir, Hof og Vesturhlíð 2016-2025 

Litla-Hlíð 2016-2025 

Stekkjarholt og Skatastaðir 2016-2025 

Almenningar 2016-2025 

Álftaversafréttur 2016-2025 

Biskupstungnaafréttur 2016-2025 

Fljótshlíðarafréttur 2016-2025 

Flóa- og Skeiðamannaafréttur 2016-2025 

Gnúpverjaafréttur 2016-2025 

Grímsnesafréttur 2016-2025 

Holtamannaafréttur 2016-2025 

Hrunamannaafréttur 2016-2025 

Landmannaafréttur 2016-2025 

Næfurholt og Hólar 2016-2025 

Rangárvallaafréttur 2016-2025 

Síðumannaafréttur 2015-2024 

Skaftártunguafréttur 2016-2025 

Sólheimajarðir 2016-2025 

Stóri Háls 2016-2025 

Villingavatn 2016-2025 

Afréttur Oddstaðaréttar 2016-2025 

Hítardalur 2016-2025 

Tafla 1. Landbótaáætlanir og gildistími 




