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Í þessari skýrslu er samantekt á verkefnum sem unnin voru árið 2018. 

Unnið var að 17 verkefnum um allt land og heildarkostnaður við varnir 

gegn landbroti nam  111.289.430 kr.  Áfram var unnið að vörnum í 

Bakkahlaupi og var stærsta verkefni VGL þetta árið. Stór verkefni voru 

einni unni í Hornafirði í kjölfar haustflóða þar haustið 2017.  

Áfram var unnið að mati á landbroti í Kringilsárrana árið 2018 og land-

brot heldur þar áfram, vindáttir ráða mestu um hvar landbrot er mest ár 

frá ári.  
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Sigurjón Einarsson 

Efnisorð: 

Landgræðslan, flóð, bakkavarnir, varnargarðar, grjót-
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Landgræðsla ríkisins 



Inngangur  
Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga nr. 91/2002 um varnir gegn land-

broti (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 hámarksupphæð styrkja hefur undanfarin ár verið kr. 3.000.000.  

 

Umsóknir ársins 2018 
Ekki var auglýst eftir umsóknum um styrk til varna gegn landbroti árið 2018. Ástæða þess 

var sú að viðhald á varnarmannvirkjum í umsjá Landgræðslunnar var víða orðið brýnt og 

listi eldri umsókna langur. Þó var tekið við einum 7 umsóknum árið 2018, ekki var veittur 

styrkur til þeirra verkefna en þau samþykkt og eru á skrá Landgræðslunnar. 

 

Forgangsröðun verkefna  
Samkvæmt lögum um varnir gegn landbroti skal við forgangsröðun verkefna hafa hliðsjón af 

verðmæti þess lands eða mannvirkis sem landbrotið ógnar. Nytjalönd, mannvirki og gróður-

lendi skulu jafnan njóta forgangs við röðun verkefna.  

Ef um er að ræða mannvirki í eigu ríkisins eða sveitarfélaga sem verja þarf með fyrir-

hleðslum 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.  

Líkt og fyrri ár eru fjárveitingar til VGL ekki nægjanlegar til að sinna öllum þeim umsóknum 

sem berast vegna landbrots. Í árslok 2017 voru á skrá hjá Landgræðslunni 98 verkefni sem 

metin eru styrkhæf en ekki hefur verið unnt að sinna. Þá eru ótalin þau fjölmörgu viðhalds-

verkefni sem fyrir liggja á varnargörðum víða um land. 

Landbroti í Haukadalsá í Dölum 



 

Verkefni 2018 
Verkefnum má í meginatriðum skipta í tvo flokka; bakkavarnir og varnargarða. Ýmist er um 

ný verkefni að ræða eða viðbætur og viðhald eldri mannvirkja. Að öllu jöfnu er lögð áhersla 

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

flestum tilvikum engin eða sáralítil áhrif á m.a. fiskgengd í ám, afkomu fiskistofna, aðstæður 

til veiða eða lífríkis vatnsins að öðru leyti.  

Unnið var við Kringilsárrana að mati á landbroti vegna Hálslóns og var það fimmta úttekt 

Landgræðslunnar þar. Ákveðið hefur verið að vinna sjöttu úttektina sumarið 2019. 

Alls var unnið að 17 verkefnum árið 2018 sem eru óvenju fá verkefni miðað við undanfarin 

ár. Aukin kostnaður umfram fjárveitingar skýrir það.  

Á árinu 2018 var unnið að 6 bakkavörnum, viðhald var unnið á 5 varnargörðum og í fjórum 

verkefnum var unnið að grjótnámi. 

 

Vesturland og Vestfirðir 

Unnið var að tveimur verkefnum á Vesturlandi og Vestfjörðum árið 2018.  

Í báðum tilfellum var unnið að hefðbundnum bakkavörnum. 

Í töflu 1 er yfirlit yfir verkefni unnin á Vesturlandi og Vestfjörðum árið 2018. 

Norðvesturland  

Unnið var að einu verkefni á Norðvesturlandi árið 2018. 

Unnið var að gerð bakkavarnar. 

Í töflu 2 er yfirlit yfir verkefni unnið á Norðvesturlandi árið 2018. 

 

 

 

 

 

 

Norðausturland 

Unnið var að fjórum verkefnum á Norðurlandi eystra árið 2018. 

Í tveimur þessara verkefna var unnið að hefðbundnum bakkavörnum, í einu verkefni var 

unnið að viðhaldi varnargarðs og í einu verkefni var unnið að grjótnámi til frekari varnarað-

gerða á komandi árum. 

Í töflu 3 er yfirlit yfir verkefni unnin á Norðurlandi vestra árið 2018.  

Tafla 1  

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð 

Melsá Melur Borgarbyggð Mannvirki Bakkavörn 

Svartá Geitland Borgarbyggð Gróið land Varnarg, viðh. 

Tafla 2   

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð 

Húseyjarkvísl Húsey Skagafjörður Ræktað land Bakkavörn 

Tafla 3   

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð 

Sandá Ytra-Áland Norðurþing Ræktað land Bakkavörn 

Skjálfandafljót Sandur Suðurþing Ræktað land Bakkavörn 

Bakkahlaup  Norðurþing Gróið land Varnarg. viðh. 

Bakkahlaup   Norðurþing Gróið land Grjótnám 



Austurland 

Unnið var að þremur verkefnum á Austurlandi árið 2018. 

Í tveimur verkefnum á Austurlandi var unnið að gerð bakkavarna og því þriðja var unnið að 

viðhaldi á varnargarði 

Í töflu 4 er yfirlit yfir verkefni unnin á Suðurlandi árið 2018. 

  

Suðurland 

Unnið var að sjö verkefnum á Suðurlandi árið 2018. 

Unnið var að gerð einnar bakkavarna, viðhaldi varnargarða í þremur verkefnum og grjótnám 

var unnið í þremur af þessum verkefnum. 

Í töflu 5 er yfirlit yfir verkefni unnin á Suðurlandi árið 2018. 

 

 Viðgerður varnargarður í Norðfjarðará 

Tafla 4   

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð 

Fossá Eyjólfsstaðir Suður-Múlasýsla Ræktað land Bakkavörn 

Selá Höskuldsstaðasel Suður-Múlasýsla Ræktað land Bakkavörn 

Norðfjarðará Skorrastaðir Suður-Múlasýsla Ræktað land Varnarg. viðh. 

Tafla 5   

Vatnsfall Jörð Sveitarfélag Vegna Aðgerð 

Hornafjarðarfljót Svínafell Hornafjörður Ræktað land Bakkavörn 

Kolgrafardalsá Haukafell Hornafjörður Mannvirki Varnagr. viðh 

Hornafjarðarfljót Skógey Hornafjörður Gróið land Varnagr. viðh 

Hornafjarðarfljót Viðborðssel Hornafjörður Varnargarða Grjótnám 

Markarfljót Þjóðlenda Rangárvallasýsla Varnagarða Grjótnám 

Ása-Eldvatn Ytri-Ásum Vesturskaft Varnargarða Grjótnám 

Hólmsá Borg Hornafjörður Gróið land Varnagr. viðh 



Kostnaður við varnir gegn landbroti árið 2018 

Í töflu 6 er kostnaður við verkefnið, sundurliðaður. 

 

 

 

 

 
 

Landbroti í Víðidalsá í landi Litlu Ásgeirsár 

Tafla 6 2018 

Greiðslur til verktaka      86.719.788 

Styrkir til bænda        5.884.758 

Laun starfsmanna      11.383.911 

Bifreiða-, ferða- og dvalar-        1.507.042 

Sími og húsaleiga           492.641 

Aðkeypt vinna og þjónusta        1.997.352 

Loftmyndir        1.889.513 

Hugbúnaður           153.335 

Kaup, jarðefni            64.844 

Annar kostnaður            70.078 

Afskriftir        1.126.168 

     111.289.430 




