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Farið er yfir eftirlit með landnýtingu þátttakenda í gæðastýringu í 
sauðfjárrækt og hlutverk Landgræðslunnar þar að lútandi. Einnig 
er farið yfir umfang Landbótasjóðs Landgræðslunnar í gegn um 
árin og þróun hlutverks hans m.t.t. landnýtingarþáttar 
gæðastýringar í sauðfjárrækt. Lögð er fram tillaga að 
samstarfsverkefni Lr og LS sem skal hafa það að markmiði að 
auka sjálfbærni í beitarnýtingu lands og leggja áherslu á hlutverk 
sauðfjárbænda sem vörslumenn landsins. 
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Gæðastýring í sauðfjárrækt 

Aðkoma Landgræðslunnar – landnýtingarþáttur gæðastýringar í sauðfjárrækt 

Landgræðsla ríkisins sá um eftirlit með landnýtingu og ráðgjöf um úrbætur þar sem þeirra var 

þörf eða þess var óskað skv. samningi milli Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og 

Matvælastofnunar annars vegar og Landgræðslunnar hins vegar, dagsettum 23. júní 2009. 

Markmið samningsins voru þríþætt: 

a) að tryggja að sauðfjárrækt sé stunduð í samræmi við umhverfisvernd, landkosti og 

sjálfbæra landnýtingu. 

b) að tryggja bændum möguleika á ráðgjöf og aðstoð sérfróðs aðila við skipulag 

landnýtingar. 

c) að tryggja Matvælastofnun aðgang að fullnægjandi upplýsingum um landnýtingu þeirra 

framleiðenda sem eru aðilar að gæðastýringu í sauðfjárrækt. 

 

Hlutverk Landgræðslunnar samkvæmt samningnum fólst í eftirfarandi: 

a) að leggja mat á land þeirra framleiðenda sem óskuðu eftir því að taka upp gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu.  

b) að hafa eftirlit með landnýtingu almennra þátttakenda.  

c) að hafa eftirlit með framkvæmd landbótaáætlana þar sem þær eru í gildi. 

d) að bjóða aðstoð við gerð nýrra landbótaáætlana þegar þeirra er þörf. 

e) að fara yfir nýjar landbótaáætlanir m.t.t. hvort þær stuðla með fullnægjandi hætti að 

sjálfbærri landnýtingu þess lands sem þær fjalla um. 

f) að gera sjávarútvegs- og landbúnaðarráðaneyti, Matvælastofnun og Bændasamtökum 

Íslands grein fyrir framkvæmd eftirlitsins samkvæmt samningi. 

Samkvæmt samningum fékk Landgræðslan greiddar 4,6 milljónir króna fyrir ofangreinda 

verkþætti 2009. 

Framkvæmd verksins 2009 

 Haft var eftirlit með framkvæmd 66 landbótaáætlana sem skiptast í 45 áætlanir fyrir 

heimalönd og 21 áætlun fyrir afrétti. Í öllum tilvikum leiddi eftirlit í ljós að unnið var á 

fullnægjandi hátt að landbótaáætlunum. 

 Metnir voru 70 nýjir umsækjendur í verkefnið og hlutu 68 þeirra staðfestingu án 

athugasemda. Landgræðslan gaf 2 umsækjendum þá umsögn að þeir þyrftu að gera 

landbótaáætlun til þess að uppfylla viðmið um sjálfbæra landnýtingu sbr. reglugerð 

10/2008 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

 Tekið var 30 þátttakenda handahófsúrtak úr hópi allra þátttakenda, sem voru um 1400, og 

landnýting þeirra yfirfarin. Ekki kom upp neitt tilvik þar sem ástæða þótti til að gera 

athugasemdir við landnýtingu eða þær upplýsingar sem lágu til grundvallar þátttöku. 

 Unnið var að endurnýjun 6 áætlana fyrir afrétti og heimalönd. 
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Kostnaður við landnýtingarþátt 2009 

Áætlaður kostnaður Landgræðslunnar vegna landnýtingarþáttar gæðastýringar í sauðfjárrækt árið 

2009 er hér sundurliðaður skv. fyrirliggjandi gögnum s.s. vinnuskýrslum og akstursbókum. Erfitt 

er að tilgreina nákvæmlega kostnaðinn þar sem eftirlitsvinnan er gjarnan unnin samhliða öðrum 

verkefnum. Þar með næst mikið hagræði t.d. í akstri en kostnaðarskiptingu á verkefni verður að 

áætla eins og hér er gert. Að vinnunni komu 8 héraðsfulltúar, 2 landfræðingar, verkefnisstjóri, 

sviðsstjóri landverndarsviðs og landgræðslustjóri, samtals 13 starfsmenn Landgræðslunnar. 

Verkþáttur Eining Fjöldi Samtals m. vsk 

Mat m. vettvangsskoðun klst 320 3.254.400 kr. 

Mat án vettvangsskoðunar klst 40 406.800 kr. 

Akstur km 13.500 1.242.000 kr. 

Gagnaumsjón og innsláttur gagna klst 16 162.720 kr. 

Gerð fjarkönnunargagna klst 16 162.720 kr. 

Umsjón klst 43 437.310 kr. 

Samtals     5.665.950 kr. 

 

Samningur um framkvæmd eftirlits með landnýtingu þáttakenda í gæðastýringunni rann út í 

árslok 2009. Brýnt er að ganga frá nýjum samningi um eftirlitið og leggur Landgræðslan til að 

gildistími hans verði 2010-2015. Styðjast má efnislega við samninginn sem gilti 2009 í ljósi 

jákvæðrar reynslu framkvæmd hans. 

 

Landbótasjóður Landgræðslunnar 

Yfirlit um starfsemi Landbótasjóðs árin 2007-2009 eru í meðfylgjandi töflu: 

Landbótasjóður 2007-2009                   

              Umsóknir tengdar gæðastýringu í sauðfjárrækt 

Ár Fjöldi  Kostn. Sótt  Fjöldi Styrkir Meðal Fjöldi  Kostn. Sótt  Styrkir Meðal Gæðast. 

  ums. áætl.  um  styrkja. veittir styrkur ums. áætl. um  veittir styrkur % 

2007 68 68.700 41.119 49 25.000 510 22 33.179 20.096 16.180 735 64,7 

2008 80 127.400 80.500 60 26.000 433 27 53.988 31.392 17.740 657 68,2 

2009 71 102.900 54.100 60 21.000 350 27 53.607 30.366 13.700 507 65,2 

Allar upphæðir eru í þús. kr. 

Eins og fram kom á fundi 18. febrúar í Bændahöllinni er eigið framlag umsækjanda (vinna, vélar, 

flutningur, umsjón o.s.frv.) oft vanáætlað af þeirra hálfu og kostnaðaráætlanir því frekar lágar.  
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Ennfremur má sjá að fjöldi umsókna sem tengist gæðastýringu er um 1/3 af heild, nálega 

helmingur af veittum styrkjum (fjölda) og um 2/3 af heildar upphæð styrkja.  Framkvæmdagildi 

styrkveitinga úr Landbótasjóði, þ.e. styrkveitingar umreiknaðar yfir í áborið land, hefur rýrnað 

verulega og var vart meira árið 2009 en fjórðungur m.v. árið 2007.  Orsakir þessa eru fyrst og 

fremst gríðarlegar hækkanir á áburði sem nema 120-130% á tímabilinu ásamt miklum 

verðhækkunum á öðrum framkvæmdaliðum.   

Landgræðslan áætlar á þessu ári að verja a.m.k. 21 mkr. til styrkveitinga úr Landbótasjóði.  Fáist 

aukið framlag frá sauðfjárbændum til sjóðsins er stofnunin tilbúin til að endurskoða þessa 

upphæð.  

 

Tillaga að átaksverkefni Landssamtaka sauðfjárbænda og Landgræðslunnar 

um aukin gæði beitilanda 

Viðfangsefnið 

Sameiginlegir hagsmunir sauðfjárbænda og Landgræðslunnar eru fólgnir í því að beitiland 

bænda sé í sem bestu ástandi m.t.t. sjálfbærni. Sjálfbærnin lýsir sér best í beitilandi sem byggir á 

sterku vistkerfi og krefst ekki kostnaðarsamra aðgerða svo það nýtist sem beitiland, s.s. 

áburðardreifingar á stór svæði. Í tengslum við gæðastýringu í sauðfjárrækt, sbr. reglugerð 

10/2008 eru í gildi landbótaáætlanir víða um land sem hafa það að markmiði að land sem er illa 

farið sé bætt þannig að sjálfbærni náist. Framkvæmd þessara áætluna krefst fjármagns en það 

hefur farið minnkandi af ýmsum ástæðum síðan 2007 og er nú svo komið að framkvæmd 

áætlananna er víða í uppnámi vegna fjárskorts. Sauðfjárbændur og Landgræðslan eiga mikið 

undir því að unnið sé að gróðurvernd og ímynd beggja sé jákvæð í þjóðfélaginu, sérstaklega nú 

þegar kreppir að og ríki og almenningur standa frammi fyrir því að þurfa að velja í hvað 

fjármunum er varið í ríkari mæli en áður. 

Aðgerðir    

A) Frá 2005 hafa landbótaáætlanir vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt verið fjármagnaðar að 

verulegum hluta með fjármagni úr Landbótasjóði Landgræðslunnar. Það fjármagn sem sjóðurinn 

hefur haft til úthlutunar hefur dregist saman á sama tíma og verð á tilbúnum áburði hefur 

hækkað. Því er brýnt að tryggja nægilegt fjármagn í sjóðinn svo mögulegt sé að framkvæma þær 

áætlanir sem eru í gildi. Því leggur Landgræðslan til eftirfarandi til næstu 5 ára: 

 Árlegt grunnframlag Landgræðslunnar í sjóðinn er 20 milljónir 

 Árlegt grunnframlag Landssamtaka sauðfjárbænda til sjóðsins yrði 10 milljónir 2010-

2015 

 Landgræðslan mun þá leggja til jafn mikið aukalega í sjóðin og Landssamtökin, allt að 10 

milljónum króna 
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 Landbótaáætlanir vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt hefðu forgang að framlagi 

Landssamtakanna og framlag Landgræðslunnar til áætlananna myndi nema um helmingi 

af því sem eftir stendur.  

Þar með yrði 25 milljónum króna varið árlega til landbótaáætlananna og myndi tryggja að hægt 

yrði að  vinna að uppgræðslu á um 3.000 ha. árlega á beitilöndum sauðfjárbænda. 

 

B) Landgræðslan gefur út leiðbeiningabækling um nýtingu sauðfjárhaga með styrk frá 

Landssamtökunum og sendir til allra sauðfjárbænda á landinu sem eru þátttakendur í 

gæðastýringu í sauðfjárrækt. Markmið þessa yrði að bæta landlæsi og auka möguleika bænda á 

því að nýta beitiland sitt með sjálfbærum og arðsömum hætti. 

Þessar aðgerðir yrðu kynntar í fjölmiðlum sem átaksverkefni Landssamtaka sauðfjárbænda og 

Landgræðslunnar um sjálfbæra sauðfjárhaga. 

 

Mögulegur ávinningur 

Landgræðslan 

Landgræðslan eykur vægi sitt m.t.t. gróðurverndar, eykur umfang uppgræðslu í landinu og eykur 

samstarf sitt við sauðfjárbændur og búgreinasamtök þeirra öllum til hagsbóta. 

Landssamtök sauðfjárbænda 

Með sterkari gróðri, samfara landbótum og bættri meðferð beitilandsins,  fylgja uppskerumeiri 

beitarlönd þannig að arðsemi sauðfjárræktar ætti að batna, sauðfjárbændur gætu fest sig í sessi 

sem ábyrgir vörslumenn landsins og þar með styrkt ímynd sína meðal almennings sem örugglega 

er góður stuðningur við greinina inn í framtíðina. 

Niðurlag 

Landgræðslan leggur til að ákvörðun um sameiginleg málefni verði tekin sem fyrst og leggur 

afar ríka áherslu á að tillaga hennar um sameiginlegt átaksverkefni verði tekin til alvarlegrar 

skoðunar í ljósi þess hve brýnt málefnið er og mögulegur ávinningur mikill. 

 

Guðmdundur Stefánsson og Gústav M. Ásbjörnsson,  

Landgræðslu ríkisins 

 


