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INNGANGUR
Landbótasjóður Landgræðslunnar var stofnaður árið 2003 til að hvetja umráðahafa lands til
verndunar og endurheimtar vistkerfa. Samhliða ávinningi í endurheimt eykst þekking og
reynsla þeirra sem að þeim verkefnum koma, auk þess sem ábyrgð þátttakenda á varðveislu
og eflingu landkosta eykst.
Sjóðurinn hefur frá upphafi styrkt landbótaverkefni hjá landeigendum, félagasamtökum,
sveitarfélögum og öðrum umráðahöfum lands. Landgræðslan fjármagnar sjóðinn en öðrum
aðilum er heimilt að leggja honum til fjármagn.

FJÁRMÖGNUN
Sjóðurinn var fjármagnaður í ár af rekstarfé Landgræðslunnar. Til úthlutunar voru um samtals
64,2 m.kr. sem er svipuð upphæð og hefur verið til úthlutunar árin 2017 (65,4 m.kr) og 2018
(61,6 m.kr).

UMSÓKNIR OG ÚTHLUTUN
Á hverju ári er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og við ákvörðun um styrkveitingu
er lögð áhersla á verkefni sem miða að:




Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar.
Endurheimt gróðurs og jarðvegs.
Sjálfbæra landnýtingu.

Innan Landgræðslunnar er starfræk verkefnanefnd sem hefur það hlutverk að uppfæra og
yfirfara reglur sjóðsins, meta hvort umsóknir falli að reglum sjóðsins, meta kostnað við
verkefni og gera tillögu að úthlutun til landgræðslustjóra. Við mat á kostnaði við verkefnin er
notast við gildandi verðskrá stofnunarinnar fyrir viðkomandi landbótarverkefni auk þess sem
upplýsingar úr umsóknum og landbótaáætlunum frá umsækjendum eru lagðar til grundvallar.
Með þessu móti er jafnræðis gætt á milli umsækjenda við úthlutun styrkja. Kostnaðartölur
sem sjóðurinn leggur til grundvallar útreikningum eru yfirfarnar árlega þannig að þær gefi sem
besta mynd af raunverulegum kostnaði. Reglur sjóðsins eru uppfærðar árlega ef þörf krefur
og eru aðgengilegar á heimasíðu Landgræðslunnar hverju sinni. Reglur sem giltu fyrir árið 2019
eru í viðauka 1.

Í úthlutunarreglum sjóðsins eru nokkur verkefni ekki talin styrkæf en þau er m.a.;





endurheimt votlendis (EHV),
bakkavarnir (VGL),
tækjakaup eða leiga á tækjum,
upprif girðinga.
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Heildarfjöldi umsókna í Landbótasjóð árið 2019 voru 79, nokkrir styrkþegar innan sjóðsins voru
með fleiri en eina gilda umsókn í sjóðnum þar sem verið er að vinna að aðskildum verkefnum.
Gildistími hverrar umsóknar getur numið allt að fimm árum, í ljósi þess, þá þarf ekki að
endurnýja umsóknir árlega. Árið 2019 voru 16 umsóknir endurnýjaðar auk þess sem sjóðnum
bárust níu nýjar umsóknir. Fimm þeirra féllu að markmiðum sjóðsins en fjórar gerðu það ekki
eða pössuðu frekar innan annarra samvinnuverkefna Landgræðslunnar. Verkefnanefndin lagði
til að 75 verkefni hlytu styrk sem varð samþykkt og var niðurstaða úthlutunar send til
umsækjenda (sjá viðauki 2).

Tafla 1. Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2011-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fjöldi umsókna

62

66

69

57

54

92

90

86

79

Veittir styrkir

56

59

52

53

50

91

87

85

75

6

7

17

4

4

1

3

1

4

Synjað

Sjóðnum bárust færri umsóknir fyrir árið 2019 en seinustu þrjú árin á undan (tafla 1), skýringin
er sú að á árunum 2016 - 2018 voru í sumum tilfellum sami aðili með fleiri en eina umsókn í
sjóðnum og talið sem slíkt en árið 2019 voru þau tilfelli talin sem ein umsókn.
Sjóðurinn hefur m.a. styrkt verkefni þar sem unnið er að stöðvun jarðvegseyðingar,
uppgræðslu molda (mynd 1), vikra, rofabarða, mela og sanda.

Mynd 1. Unnið að uppgræðslu molda og rofabarða á Goðdalafjalli sumarið 2019. Ljósm. Lr./BM
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Heildarstyrkupphæð til styrkþega árið 2019 var 64,2 m.kr. Þar af runnu 56,9 m.kr. til verkefna
í formi greiðslna, en 7,3 m.kr. í formi fræs (samtals 8,5 tonn) sem Fræverkunarstöð
Landgræðslunnar útvegaði eins og undanfarin ár.
Stærstur hluti verkefna Landbótasjóðs 2019 var á beittum svæðum og runnu 48,7 m.kr.
greiddra styrkja til slíkra verkefna en 8,2 m.kr. til aðgerða á friðuðum svæðum. Ástæða þess
er ekki sú að lögð sé áhersla á að vinna á beittum svæðum heldur hafa fáar umsóknir borist
sjóðnum þar sem unnið er að uppgræðslu á friðuðu landi. Staðsetning og fjöldi verkefna var
mestur á Suðurlandi og Norðausturlandi (tafla 2).

Tafla 2. Fjöldi landbótaverkefna flokkuð eftir staðsetningu/í umsjón héraðssetra
Landgræðslunnar árið 2019, styrkupphæðir og magn fræs.

Héraðssetur
Hvanneyri
Sauðárkrókur
Húsavík
Egilsstaðir
Gunnarsholt
Samtals

Fjöldi styrkja
3
2
28
8
34
75

Styrkupphæð
1.303.000
1.063.000
20.234.000
3.830.000
30.544.000
56.974.000

Fræ magn (kg)
0
80
4.880
780
2.840
8.580

FRAMKVÆMDIR
Vorið 2019 var öllum styrkþegum send eyðublöð og kort af þeim svæðum sem áformað var að
vinna á. Jafnframt voru þeir hvattir til að skila inn GPS-ferlum auk upplýsinga um magn
áburðarefna á rafrænan hátt í ljósi þess að árið 2020 yrði gerð krafa um að gögnum yrði skilað
með þeim hætti. Hægt var að fá helming styrks greiddan þegar verk var talið hafið en
eftirstöðvar eftir að búið var að skila inn upplýsingum um staðsetningu og umfang
uppgræðslunnar og þær yfirfarnar af Landgræðslunni.
Landbótasjóður veitti styrki til 75 verkefna árið 2019. Fimm styrkþegar framkvæmdu ekkert
og féllu styrkir þeirra því niður, fjórir framkvæmdu minna en úthlutun kvað á um og því var
styrkur viðkomandi skertur að hluta. Samtals nam skerðingin rúmum 4,6 m.kr. Heildargreiðsla
úr sjóðnum lækkaði því úr 56,9 m. kr. í rúmar 52,3 m.kr. að viðbættu fræi.
Upplýsingar um uppgræðsluaðgerðir, umfang, staðsetningu og magn voru færðar inn í
gagnagrunn Landgræðslunnar en þar er haldið utan um allar landgræðsluaðgerðir sem
stofnunin kemur að með einum eða öðrum hætti. Þessar upplýsingar eru hluti af
loftlagsbókhaldi Íslands. Heildarumfang verkefna Landbótasjóðs árið 2019 var minna miðað
við síðustu þrjú ár verkefnisins, eða um 6.100 ha (mynd 2). Verkefnin í ár notuðust fyrst og
fremst við tilbúinn og lífrænan áburð, heyrúllur, birkiplöntur og grasfræ (sjá magntölur í töflu
3).
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Mynd 2. Þróun heildarflatarmáls (ha) aðgerða Landbótasjóðs árin 2003 til 2019.

Eins og sjá má á mynd 2. þá var umfang aðgerða minna árið 2019 en næstu þrjú ár á undan,
sem skýrist fyrst og fremst af hækkandi áburðarverði árið 2019.

Tafla 3. Yfirlit yfir magn uppgræðsluefna 2019.

Tegund
Tilbúinn áburður
Lífrænn áburður*
Heyrúllur
Birkiplöntur
Gras- og melfræ

magn
690
3.851
894
4.500
8.475

eining
tonn
tonn
stk
stk
kg

* Undir lífrænan áburð falla eftirtaldar tegundir áburðar:
Kúamykja, hrossatað, hænsnaskítur, kjötmjöl, gor og hey.
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KOSTNAÐUR VIÐ REKSTUR LANDBÓTASJÓÐS 2019
Heildarkostnaður við rekstur Landbótasjóðs 2019 var 66,4 m.kr. en þar af runnu 52,3 m.kr.
beint til verkefna í formi fjármagnsstyrkja og 7,3 m.kr sem fræ (tafla 4).

Tafla 4. Kostnaður við Landbótasjóð 2019.

Í m.kr.
52,3
7,3
6,8
66,4

Greiðslur til styrkþega
Fræstyrkir til styrkþega
Umsýsla Landgræðslunnar
Samtals

%
78,8
11,0
10,2
100

LOKAORÐ
Landbótasjóður hefur verið starfræktur í 16 ár og er í stöðugri þróun samhliða breyttum
áherslum og kröfum þess landslags sem hann þjónar. Sjóðurinn hefur það að leiðarljósi að
fjármunir nýtist á sem bestan hátt og að sanngirni sé gætt í úthlutun styrkja. Í ár voru gerðar
frumraunir meðal þátttakenda að skila inn gögnum á rafrænan hátt, þá með GPS ferlum í stað
teikninga á kort og gafst sú aðferð vel. Nú þegar er ljóst að árið 2020 verður gerð krafa á að
allar aðgerðir verði GPS staðsettar og skilað rafrænt til sjóðsins.
Umfang sjóðsins hefur aukist umtalsvert á þeim tíma sem hann hefur verið starfræktur og mun
árið 2020 koma til með að verða stærsta úthlutunarár sjóðsins hingað til. Landbótasjóður er
enda hvatning til umráðahafa lands og mikilvægur farvegur fyrir hinar ýmsu aðgerðir til
vistheimtar.
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VIÐAUKI I
Landbótasjóður Landgræðslunnar - úthlutunarreglur
1. Tilgangur
Landbótasjóður Landgræðslunnar er sjóður á vegum Landgræðslu ríkisins sem
leggur honum til fé til úthlutunar. Heimilt er öðrum aðilum að leggja sjóðnum til
fjármuni. Landbótasjóður úthlutar árlega styrkjum til umráðahafa lands, til
landbótaverkefna. Með því er ábyrgð og framkvæmd landgræðsluverkefna færð til
styrkþega. Upphæð styrks getur numið allt að 2/3 hluta af reiknuðum kostnaði við
vinnu og kaup á aðföngum. Landgræðslan leggur mat á kostnað við verkefnin en
með því er jafnræðis gætt milli styrkhafa. Sjóðurinn styrkir einstök verkefni ekki meira
en sem nemur 10% þess fjár sem til úthlutunar er hverju sinni.

2. Ábyrgð
Verkefnin eru á forsjá og ábyrgð styrkþega. Landgræðsla ríkisins veitir ráðgjöf og
fjármagn til þessara verkefna og hefur jafnframt eftirlit með framvindu þeirra og metur
árangur.

3. Umsóknir
Árlega skal auglýsa eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og skal í auglýsingunni
m.a. tiltaka hvar hægt er að sækja um, hvert eigi að senda umsóknir og hvenær
umsóknarfrestur rennur út. Fylla skal vandlega út þar til gert umsóknareyðublað og
umsóknum verða að fylgja eftirfarandi upplýsingar:
* Nafn og heimili umsækjanda
* Kennitala og bankareikningur umsækjanda
* Ábyrgðarmaður verkefnis
* Netfang ábyrgðaraðila
* Heiti verkefnis og staðsetning
* Lýsing á verkefni; markmið, aðgerðir, tímaáætlun
* Landbóta- og landnýtingaráætlun, loftmynd þarf að fylgja með
Hægt er að veita undanþágu á kröfu um landbóta- og landnýtingaráætlun sé unnið
með lífrænt efni til eins árs.
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Sé umsókn metin ófullnægjandi og ekki rétt út fyllt verður hún ekki tekin til efnislegrar
umfjöllunar.
4. Styrkhæf verkefni
Við ákvörðun um styrkveitingar er einkum lögð áhersla á:
*Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar
*Endurheimt gróðurs og jarðvegs
*Bindingu kolefnis
*Sjálfbæra landnýtingu
Dæmi um styrkhæf verkefni:
Áburðardreifing á rýrt land
Sáning í mela/moldir
Uppgræðsla rofabarða
Dreifing á lífrænu efni
o.fl.
Sjóðurinn styrkir m. a. ekki eftirtalda þætti, endurheimt votlendis (EHV), bakkavarnir
(VGL), tækjakaup eða upprif girðinga.
5. Forgangsröðun umsókna
Einstök verkefni geta hlotið styrk til allt að fimm ára, enda fylgi umsókn tímasett
landbóta- og landnýtingaráætlun.
Við forgangsröðun umsókna er m.a. tekið mið af eftirtöldum atriðum:
* Að markmið verkefnis sé skýrt og mælanlegt auk þess sem gerð sé nákvæm grein
fyrir því landi sem vinna skal á. Afmörkun aðgerðasvæðis á loftmynd er skilyrði
* Hvort umsækjandi hafi áður hlotið styrk og unnið að sínum verkefnum í samræmi
við umsókn
* Friðuð svæði eru ofar í forgangi en beitt svæði
* Verkefni sem eru á fjárlögum lenda aftast í forgangsröðun
6. Vinnsla umsókna
Landgræðslustjóri skipar verkefnisstjórn Landbótasjóðs en hún fer yfir umsóknir og
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úthlutar styrkjum að fengnu samþykki landgræðslustjóra. Öllum umsóknum verður
svarað skriflega innan sex vikna frá því umsóknarfrestur rennur út.
Upplýsingar um styrkþega og verkefni þeirra verður birt á heimasíðu
Landgræðslunnar.

7. Skil á gögnum
Styrkþegar þurfa að skila gögnum, um aðgerðir ársins, inn til Landgræðslunnar þar
sem fram kemur staðsetning og umfang aðgerðar t.a.m. magntölur o.fl. Á næstu
tveimur árum verður gerð krafa um að allar aðgerðir í verkefnum Landgræðslunnar
verði GPS staðsettar með rauntímaskráningu. Skil á slíkum upplýsingum verður
forsenda styrkveitingar.

8. Greiðsla styrks
Þeir styrkþegar sem þess óska, geta fengið helming styrks greiddan þegar
staðfesting liggur fyrir um að verkefnið sé hafið. Eftirstöðvar eru greiddar þegar
styrkhafi hefur skilað tilskildum gögnum (sjá 7. lið að ofan) inn til Landgræðslu ríkisins
og verkefni er lokið. Gögn þessi þurfa að hafa borist Landgræðslu ríkisins eigi síðar
en 1. október, nema um annað sé samið fyrirfram. Vinni styrkþegi á annan hátt en
styrkveiting hljóðar upp á, þá getur styrkveitingin fallið niður að hluta eða öllu leyti. Sé
tilskildum gögnum skilað eftir 15. október verður styrkur skertur um 15%, berist gögn
eftir 1. nóvember verður hann skertur um 50% og að fullu ef gögn berast eftir 15.
nóvember. Við þessar aðstæður kann að koma til krafa um endurgreiðslu þess
styrkhluta sem þegar hefur verið greiddur út.

Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholti 23. nóvember 2018

Árni Bragason
Landgræðslustjóri

Garðar Þorfinnsson
verkefnisstjóri Landbótasjóðs
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Landgræðslan

Viðauki 2

Úthlutun styrkja úr Landbótasjóði 2019

Umsækjandi

Sveitarfélag

Verkefni

Hafsteinn Hrafn Daníelsson

Leirársveit

Uppgræðsla mela með búrhænsnaskít í landi Geldingaár í Hvalfjarðarsveit

600.000

Afr.m.fél. Hróbjargarstaðafjalls

Borgarbyggð

Uppgræðsla á jörðum við Fagraskógarfjall

280.000

Valdimar Össurarson o.fl.

Vesturbyggð

Stöðvun landeyðingar á Laganúp í Kollsvík

423.000

Úthlutun 2019

Jóhann Ingi Ásgeirsson

Skagabyggð

Uppgræðsla mela á Hafursstöðum

300.000

Lionsklúbbur Skagafjarðar

Sveitarfélagið Skagafjarðar

Uppgræðsla ofan Grensborgar á Goðdalafjalli

763.000

Eyjafjarðardeild ferðaklúbbsins 4x4

Akureyrarbær

Uppgræðsla við Réttartorfu

379.000

Grýtubakkahreppur

Grýtubakkahreppur

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla á Leirdalsheiði

450.000

Páll Kjartansson

Þingeyjarsveit

Uppgræðsla rofabara milli Svartárkost og Víðikers

210.000

Þingeyjarsveit

Þingeyjarsveit

Uppgræðsla mela og rofabarða við Íshólavatn á Vesturafrétt Fnjóskdæla

Svartárkotsbúið

Þingeyjarsveit

Uppgræðsla við Grjót og Svæði kringum Réttartorfu á Austurafrétt Bárðdæla

835.000

Norðlenska

Þingeyjarsveit/Norðurþing

Uppgræðsla með gor á Hólasand og Húsavíkurlandi

590.000

Sigurður Á. Þórarinsson

Norðurþing

Uppgræðsla mela í landi Skarðaborgar og Einarsstaða á Reykjaheiði

Skútustaðir ehf

Skútustaðahreppur

Uppgræðsla við Kolatorfu í Krákárbakkahólfi í Skútustaðaafrétt

240.000

Félagsbúið Baldursheimi 1

Skútustaðahreppur

Uppgræðsla rofsvæða og rofabarða í landi Baldursheims og Þórólfshvols

550.000

Skútustaðahreppur

Skútustaðahreppur

Uppgræðsla á Austurafrétt Mývetninga og á Gæsafjöllum

Sigurður Páll Tryggvason

Norðuþing

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla mela við Bótarfjall á afrétti Reykjhverfinga

240.000

Norðurþing

Norðuþing

Uppgræðsla með moltu og tilbúnum áburði norðan og austan Húsavíkurfjalls

810.000

Búnaðarfélag Tjörnesinga

Tjörneshreppur

Uppgræðsla og gróðurstyrking á Mánárheiði og Gyðuhnjúku og í Breiðuvík

760.000

Sveinbjörn Aðalgeirsson

Norðurþing

Uppgræðsla umhverfis sæluhúsið á Hólsfjöllum og víðar

600.000

1.000.000

1.125.000

1.975.000

Halldór S. Olgeirsson

Norðurþing

Uppgræðsla mela og rofabarða á Stórási í landi Bjarnastaða

710.000

Bernharð Grímsson

Norðurþing

Uppgræðsla sanda við Ærlækjarsel

110.000

Sveinn Aðalsteinsson

Norðurþing

Uppgræðsla rofabarða og sanda á Ærlæk í Öxarfirði

610.000

Benedikt Kristjánsson

Norðurþing

Uppgræðsla rofabarða og mela austan og norðan við Hvammagil

490.000

Félagsbúið Sandfellshaga

Norðurþing

Uppgræðsla mela norðan Sandfells í landi Sandfellshaga

500.000

Urðir ehf.

Norðurþing

Uppgræðsla mela og gróðurstyrkingí landi við Axlir í landi Sandfellshaga og við Skóga

490.000

Hafsteinn Hjálmarsson

Norðurþing

Uppgræðsla mela og rofmóa í landi Gilsbakka í Öxarfirði

Stefán L Rögnvaldsson

Norðurþing

Uppgræðsla mela og rofmóa í landi Leifsstaða í Öxarfirði

360.000
360.000
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Umsækjandi

Sveitarfélag

Verkefni

Landgr.félag Öxarfjarðarhrepps

Norðurþing

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðslur á Öxarfjarðarheiði

3.140.000

Gunnar Einarsson

Norðurþing

Uppgræðsla mela á Daðastöðum

840.000

Björn Halldórsson

Norðurþing

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla á Valþjósstaðafjalli

695.000

Hafrafellstunga ehf

Norðurþing

Uppgræðsla rofmóa í Hafrafellstungu og Tunguheiði/Búrfellsheiði

295.000

Landgr.félag Svalbarðshrepps

Svalbarðshreppur

Stöðvun jarðvegsrofs og styrking gróðurs í Súlnafjallgarði

940.000

Landgr.félag Svalbarðshrepps

Svalbarðsheppur

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla mela á Dals- og Hvammsheiði

930.000

Sigmar Búi Sigþórsson

Vopnafjarðarhreppur

Uppgræðsla rofgeila við Viðfell norðan Krókavatns

Uppr. og landb.fél. Vopnafjarðar

Vopnafjarðarhreppur

Uppgræðsla mela og rofabarða í landi Kálfafells og Arnarvatns á Vopnafjarðarheiði

Burstarfellsbúið ehf

Vopnafjarðarhreppur

Uppgræðsla mela og rofabarða uppi á Burstarfelli og Borgarfjalli

210.000
1.025.000
380.000

Friðbjörn H. Guðmundsson

Vopnafjarðarhreppur

Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla við Búfell í landi Hauksstaða

175.000

Valur Guðmundsson

Vopnafjarðarhreppur

Uppgræðsla mela og rofabarða autan og norðan í Rjúpnafelli

350.000

Aðalsteinn Sigurðsson

Fljótsdalshérað

Uppgræðsla mela á Vaðbrekkuhálsi

170.000
1.295.000

Landgræðslufélag Héraðsbúa

Fljótsdalshérað

Gróðurstyrking og stövun rofs á Giljahólum í landi Gilja á Jökuldal

Gunnar Rúnar Gunnarsson

Djúpavogshreppur

Uppgræðsla mela og rofabarða á Hnaukum

225.000

Sigurður Guðjónsson

Sveitarfélagið Hornafjörður

Uppgræðsla sanda og mela austan Hólmsár á Hólmsáraurum

775.000

Nýpugarðar ehf.

Sveitarfélagið Hornafjörður

Uppgræðsla sanda og mela austan Hólmsár á Hólmsáraurum

850.000

Landgræðslufélag Öræfinga

Sveitarfélagið Hornafjörður

Endurheimt landgæða á Skerjum

400.000

Fj.sk.deildir Austursíðu og Landbrots

Skaftárhreppur

Gróðurstyrking við Geldingaá, Eintúnaháls, Leiðólfsfell og Mörtungusker

940.000

Búnaðarfélag Skaftártunguhrepps

Skaftárhreppur

Gróðurstyrking við Lambaskarðshóla, Þorsteinsgil og Álftavatnskrók

680.000

Búnaðarfélag Álftavers

Skaftárhreppur

Uppgræðsla mela og molda á Atleyjarmelum og Atleyjarmoldum

Hörður Daði Björgvinsson

Skaftárhreppur

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla sands í Meðallandsfjöru

1.280.000

Einar Freyr Elínarson

Mýrdalshreppur

Uppgræðsla mela á Sólheimasandi

1.170.000

Félagsbúið Ytri Skógum

Rangárþing eystra

Uppgræðsla mela á Skógasandi

Landeigendafélag Almenninga

Rangárþing eystra

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla á Almenningum

Greifabúið

Rangárþing eystra

Uppgræðsla sands í landi Guðnastaða í Landeyjum

490.000

Uppgræðslufélag Fljótshlíðar

Rangárþing eystra

Uppgræðsla á Einhyrningsflötum, Tröllagjá og við Gilsá

900.000

1.410.000

700.000
1.550.000

Ágúst Jensson

Rangárþing eystra

Uppgræðsla mela og rofabarða ofan Langadalshrauns í Fljótshlíð

120.000

Kristinn Jónsson

Rangárþing eystra

Uppgræðsla malaraura á Þveráraurum við Aurasel í Fljótshlíð

730.000

Rangárþing eystra

Rangárþing eystra

Uppgræðsla mela á Emstrum

480.000

Fjallskilasjóður Rangárvallaafréttar

Rangárþing ytra

Uppgræðsla við Hafrafell á Rangárvallaafrétti

1.180.000

Nýibær ehf

Rangárþing ytra

Uppgræðsla sandiorpinna hrauna á Heiðarlæk og Heiðarbrekku

1.180.000

Ófeigur Ófeigsson

Rangárþing ytra

Stöðvun skógareyðingar í Fyllingaholti í landi Næfurholts

Fjallskiladeild Landmannaafréttar

Rangárþing ytra

Stöðvun jarðvegseyðingar og uppgræðsla við Valafell og inn við Kvislar
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Umsækjandi

Sveitarfélag

Verkefni

Hekluskógar

Rangárþing ytra

Uppgræðsla mela og molda við Vaðöldu í Árskógum

665.000

Ásahreppur

Ásahreppur

Uppgræðsla á melum, moldum og rofabörðum við Stóru-hestatorfu og við Köldukvósl og á Þóristungum

Landbótafélag Gnúpverja

Skeið- og Gnúpverjahreppur

Uppgræðsla molda, mela og vikra við Sandafell, Rauðá og í Skúmstungum

480.000

Ólafur Jónsson

Skeið- og Gnúpverjahreppur

Stöðvun jarðvegseyðingar við Dalsá á Gnúpverjaafrétti

170.000

Afréttarmálafél. Flóa og Skeiða

Flóahreppur

Uppgræðsla vikra og stöðvun jarðvegseyðingar á Vikrum vestan Reykholts á Flóamannaafrétti

Landgræðslufélag Hrunamanna

Hrunamannahreppur

Stöðvun rofs og uppgræðsla víða á Hrunamannaafrétti

2.260.000

720.000
1.255.000

Landgræðslufélag Hrunamanna

Hrunamannahreppur

Uppgræðsla mela og rofabarða sunann Melrakkaár á Hrunamannafrétti

915.000

Hrunamannahreppur

Hrunamannahreppur

Uppgræðsla með seyru á Hrunamannaafrétti

740.000

Landgr.fél. Biskupstungna

Bláskógabyggð

Uppgræðsla rofabarða og mela víða á Biskupstungnaafrétti

Lionsfélagið Baldur

Bláskógabyggð

Uppgræðsla rofabarða og mela í Baldurshaga á Biskupstungnaafrétti

210.000

Grímsnes- og Grafningshreppur

Grímsnes- og Grafningshreppur

Stöðvun rofs við Söðulhóla á Grímsnesafrétti

330.000

3.800.000

Skógræktarfélag Þorlákshafnar og Ölfuss

Sveitarfélagið Ölfus

Uppgræðsla sanda í Þorlákshöfn

180.000

Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs

Hafnarfjarðarkaupstaður

Uppgræðsla rofabarða í Krýsuvík

131.000

Sjálfboðaliðasamtök um náttúruvernd

Sveitarfélagið Vogar

Uppgræðsla við Bleikhól í Krýsuvík

Fjáreigendafélag Grindavíkur

Grindavíkurbær

Stöðvun rofs og uppgræðsla við Borgarhóla og Einbúa

183.000
1.400.000
Samtals úthlutun
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