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Í þessari skýrslu er samantekt á verkefnum sem unnin voru árið 2019.
Unnið var að 10 verkefnum um allt land en fyrirferðamest var bygging
varnargarðs í Bakkahlaupi sem tók til sín bróðurpart þess fjármagns
seim verkefnið hefur.
Áfram var unnið að mati á landbroti í Kringilsárrana árið 2019 og landbrot heldur þar áfram, vindáttir ráða mestu um hvar landbrot er mest ár
frá ári.
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Inngangur
Landgræðsla ríkisins hefur með höndum framkvæmd laga 2018 nr. 155 21. desember áður
lög 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 hámarksupphæð styrkja hefur
undanfarin ár verið kr. 4.500.000.
Umsóknir ársins 2019
Auglýst eftir umsóknum um styrk til varna gegn landbroti í upphafi árs 2019. Árið áður var
ekki auglýst eftir umsóknum um styrki og kann það að skýra að aðeins bárust verkefninu 17
umsóknir árið 2019.
Forgangsröðun verkefna
Við forgangsröðun verkefna skal líta til verðmætis þess lands eða mannvirkis sem landbrotið
ógnar og kostnaðar vegna varnaraðgerða. Ræktað land, nytjalönd og svo annað gróðurlendi
skal að jafnaði njóta forgangs við röðun verkefna. Ef um er að ræða mannvirki í eigu ríkisins
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 þeim
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 2018 voru á skrá hjá Landgræðslunni 102 verkefni sem
metin eru styrkhæf en ekki hefur verið unnt að sinna. Þá eru ótalin þau fjölmörgu viðhaldsverkefni sem fyrir liggja á varnargörðum víða um land.

Landbroti í Múlá í Skriðdal

Verkefni 2019
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.
Árið 2019 var þó frábrugðið að því leiti að nú var unnið að gerð stórs varnargarð í Bakkahlaupi í Kelduhverfi. Varnargarðurinn var síðasti áfanginn í byggingu varnargarðakerfis við
fljótið til að hindra það í að renna út í Skjálftavatn og þaðan áfram til vesturs. Kostnaður við
þessa framkvæmd hafði þau áhrif að draga þurfti verulega úr framkvæmdum annarsstaðar á
landinu. Því var á árinu 2019 aðeins unnið að 9 verkefnum á landsvísu.
Eins og áður segir var unnið að gerð varnargarðs í Bakkahlaupi í Kelduhverfi, sjötta úttekt á
landbroti við Kringilsárrana var unnin í júlí fyrir Landsvirkjun og verður þeirri vinnu haldið
áfram árið 2020. Önnur verkefni voru gerð bakkavarna og viðhalds á varnargörum.

Vesturland og Vestfirðir
Ekki var unnið að verkefnum tengdum VGL í þessum landshluta árið 2019

Norðvesturland
Unnið var að einu verkefni á Norðvesturlandi árið 2019.
Unnið var að gerð bakkavarnar.
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Norðausturland
Unnið var að einu verkefni á Norðausturlandi árið 2019.
Unnið var að gerð varnargarðs.
Í töflu 2 er yfirlit yfir verkefni unnin á Norðausturlandi árið 2019.
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Austurland
Unnið var að tveimur verkefnum á Austurlandi árið 2019.
Í báðum tilfellum var unnið að gerð bakkavarna
Í töflu 3 er yfirlit yfir verkefni unnin á Austurlandi árið 2019.
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Suðurland
Unnið var að sex verkefnum á Suðurlandi árið 2019.
Unnið var að gerð tveggja bakkavarna, viðhaldi varnargarða í tveimur verkefnum og grjótnám var unnið í tveimur af þessum verkefnum.
Í töflu 4 er yfirlit yfir verkefni unnin á Suðurlandi árið 2019.
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Bakkavörn í Haukadalsá í Dölum

Kostnaður við varnir gegn landbroti árið 2019
Í töflu 5 er kostnaður við verkefnið.
Tafla 5
Styrkir til landeigenda
Greiðslur til verktaka
Annar rekstur
Alls

Landbroti í Haukadalsá í Dölum

2019
2.450.000
63.374.099
12.567.859
78.391.958

