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Landbótasjóður Landgræðslunnar – Ársskýrsla 2021
Garðar Þorfinnsson, Anna Sigríður Valdimarsdóttir, Ágústa Helgadóttir, Árni
Eiríksson, Berglind Ýr Ingvarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir
Garðar Þorfinnsson
Landgræðsluna
Landbótasjóður var stofnaður árið 2003 og er því á sínu 1 9. aldursári. Í sjóðinn
geta aðilar sótt um styrk til að vinna að uppgræðslu og landbótum. Árlega er
auglýst eftir umsóknum í sjóðinn og var fjöldi umsókna, árið 2021, 95 talsins og
voru veittir styrkir til 92 verkefna. Úthlutað var 93,3 m.kr. auk fræs sem var metið
á um 14,7 m.kr., eða samtals 108 m.kr. Alls var unnið á um 4.800 ha og rúmlega
2.500 heyrúllum dreift. Nokkrir styrkþegar framkvæmdu ekkert eða minna en lagt
var upp með og voru styrkir þeirra skertir samkvæmt úthlutunarreglum sjóðsins.

Efnisorð
Uppgræðsla, styrkir, fræ, styrkþegar,
Landbótasjóður, endurheimt, 2021
Undirskrift verkefnisstjóra
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Landbótasjóður Landgræðslunnar hefur verið starfræktur frá árinu

2003

en eitt af

markmiðum hans er 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, um allt land, hjá landeigendum,
félagasamtökum, sveitarfélögum og öðrum umráðahöfum lands. Landgræðslan fjármagnar
sjóðinn en öðrum aðilum er heimilt að leggja honum til fjármagn.

Sjóðurinn var fjármagnaður af rekstrarfé Landgræðslunnar. Í mars 2021 var úthlutað samtals
95,5 m.kr. auk fræs sem Landgræðslan útvegar, þar sem þess er talin þörf, og er það hæsta
úthlutun sjóðsins frá upphafi.

Auglýst var eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum í Bændablaðinu og á heimasíðu
Landgræðslunnar. Við ákvörðun um styrkveitingu er lögð áhersla á verkefni sem miða að;
•

stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar

•

endurheimt gróðurs og jarðvegs

•

sjálfbærri landnýtingu.

Innan Landgræðslunnar er starfrækt verkefnastjórn 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 ver kefnin
er notast við gildandi verðskrá stofnunarinnar ár hvert, þar 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 2021 eru
í viðauka 1.
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Í úthlutunarreglum sjóðsins eru nokkur verkefni ekki talin styrkæf en þau er m.a.;
•

endurheimt votlendis

•

bakkavarnir og varnargarðar

•

tækjakaup

•

upprif girðinga.

Fjöldi umsókna í Landbótasjóð árið 2021 voru 95 og er það mesti fjöldi umsókna frá upphafi
hans, sjá töflu 1. Árið 2021 bárust 17 nýjar umsóknir, 14 umsóknir féllu að reglum sjóðsins en
þrjár hlutu ekki brautargengi, þar sem þær pössuðu ekki inn í sjóðinn. Verkefnastjórn lagði
til að 92 verkefni hlytu styrk sem varð samþykkt og var niðurstaða úthlutunar send til
umsækjenda í mars, sjá viðauka 2.
Tafla 1. Fjöldi umsókna í Landbótasjóð 2011 – 2021

Fjöldi umsókna
Veittir styrkir
Synjað

2011
62
56
6

2012
66
59
7

2013
69
52
17

2014
57
53
4

2015
54
50
4

2016
92
91
1

2017
90
87
3

2018
86
85
1

2019
91
87
4

2020
87
82
5

2021
95
92
3

Sjóðurinn hefur m.a. styrkt verkefni þar sem unnið er að stöðvun jarðvegseyðingar,
uppgræðslu molda og skriða sjá myndir 1 og 2, vikra, rofabarða, mela og sanda.

Mynd 1 og 2. Uppgræðsla skriðu í Gilsá í Eyjafirði. Fyrir og eftir myndir. Ljósm. Lg. Salbjörg
Matthíasdóttir

Heildarstyrkupphæð úthlutað til styrkþega árið 2021 var um 108 m.kr. Þar af var úthlutað
93,3 m.kr. til verkefna í formi styrks, en 14,7 m.kr. í formi fræs, samtals 13,4 tonn, sem annars
vegar fræverkunarstöð Landgræðslunnar útvegaði en hins vegar styrkþegar sjálfir.
Stærstur hluti verkefna Landbótasjóðs 2021 var á sauðfjárbeittum svæðum, 68 verkefni og
var úthlutað 71,3 m.kr. styrkja til slíkra verkefna en 22 m.kr. til aðgerða á beitarfriðuðum
svæðum, 27 verkefni. Verkefnum á friðuðum svæðum hefur fjölgar jafnt og þétt á milli ára
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og fá þau verkefni hærra styrkhlutfall (80%) en beitt svæði (65%) af reiknuðum
heildarkostnaði við viðkomandi verkefni. Hvað staðsetningu verkefna varðar var fjöldi
verkefna mestur á Suðurlandi og Norðausturlandi, tafla 2. Á mynd 3. gefur að líta
upplýsingar um úthlutaða styrki úr sjóðnum fyrir árin 2008 - 2021, styrkir ársins 2021 eru
nánast á pari við styrki ársins 2020 en það var stærsta úthlutun úr sjóðnum frá upphafi.
Tafla 2. Fjöldi verkefna eftir héraðssetum, úthlutun styrkja og magn fræs,
árið 2021

Starfsstöð
Hvanneyri
Sauðárkrókur
Húsavík
Egilsstaðir
Gunnarsholt

Fjöldi styrkja
4
3
32
9
47
Samtals
95

Styrkupphæð
3.950.000
1.510.000
30.650.000
6.126.400
51.100.000
93.336.400

Fræ magn kg
650
120
5.045
760
4.140
10.715
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Mynd 3. Úthlutaðir styrkir úr Landbótasjóði fyrir árin 2008 – 2021
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Líkt og árið 2020 var gerð krafa um að styrkþegar skiluðu upplýsingu um staðsetningu
aðgerða með GPS ferlum. Krafa um slíkt er tilkomin þar sem allar uppgræðsluaðgerðir þarf
að færa inn í loftlagbókhald Íslands en þar eru gerðar ákveðnar kröfur um gæði upplýsinga
er varðar nákvæmni. Leiðbeiningar um skil á gögnum með GPS ferlum voru sendar til
styrkþega vorið 2021. Auk GPS ferla þurftu styrkþegar að skila inn upplýsingum um magn
og tegund uppgræðsluefnis líkt og undanfarin ár á sérstöku eyðublaði. 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. Senda þurfti inn rafrænan reikning til að fá styrk greiddan og var eyðublað
fyrir slíkt aðgengilegt á heimasíðu Landgræðslunnar.
Landbótasjóður veitti styrki til 95 til landbótaverkefna árið 2021. Átta styrkþegar
framkvæmdu ekkert og féllu styrkir þeirra því niður, sjö aðilar framkvæmdu minna en
úthlutun kvað á um og því var styrkur viðkomandi skertur að hluta. Samtals nam skerðingin
rúmum 8,9 m.kr. Heildargreiðsla úr sjóðnum lækkaði því úr 93,3 m. kr. í rúmar 84,4 m.kr.
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 2021 var minna en
síðustu fjögur ár verkefnisins, eða um 4.800 ha, mynd 4. Verkefnin í ár notuðust fyrst og
fremst við tilbúinn og lífrænan áburð, heyrúllur, og grasfræ, sjá töflu 3.
Tafla 3. Yfirlit yfir magn uppgræðsluefna 2021

Tegund
magn eining
Tilbúinn áburður
802 tonn
Lífrænn áburður*
7.550 tonn
Rúllur
2.523 stk
Gras- , melfræ ofl.
13.400 kg
* undir lífrænan áburð falla eftirtaldar tegundir áburðar:
Kúamykja, hrossatað, hænsnaskítur, kjötmjöl, gor og hey
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Mynd 4. Þróun heildarflatarmáls (ha) aðgerða Landbótasjóðs árin 2003 - 2021

Eins og sjá má á mynd 3 hér að ofan þá var umfang aðgerða svipað og árið á undan en minna
en næstu fjögur árin þar á undan, sem skýrist annars vegar af hækkandi áburðarverði og
hins vegar á umtalsverðri aukningu í nýtingu lífræns áburðar, sjá mynd 5. Kostnaður við
dreifingu lífræns áburðar er mun hærri en tilbúins áburðar á hektara, en áburðaráhrif lífræns
áburðar vara hins vegar lengur en tilbúins.
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Mynd 5. Magn lífræns áburðar í Landbótasjóði, að undanskildum heyrúllum fyrir árin 2009 – 2021
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Heildarkostnaður við rekstur Landbótasjóðs 2021 var 107 m.kr. en þar af runnu 84,3 m.kr.
beint til verkefna í formi fjármagnsstyrkja og 14,4 m.kr sem fræ, sjá töflu 4.
Tafla 4. Kostnaður við Landbótasjóð 2021

Styrkir til bænda og umráðahafa lands
Fræstyrkir til bænda og umráðahafa lands
Umsjón, akstur, laun og kortavinna ofl.
Samtals

í þús. kr.
84.300
14.460
8.590
107.350

%
78,5
13,5
8,0
100

Landbótasjóður hefur verið starfræktur í 1 9 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. Sú ánægjulega
þróun er að notkun á lífrænum áburði hefur aukist umtalsvert á undanförnum árum og er
það í samræmi við stefnu Landgræðslunnar um að auka notkun á slíkum áburðarefnum og
er viðbúið að þessi þróun muni halda áfram á næstu árum.
Umfang sjóðsins hefur aukist umtalsvert á þeim tíma sem hann hefur verið starfræktur og
var árið 2021 nærst 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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