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Upphaf varna gegn landbroti
Lagaumgjörð er varðar varnir gegnLagaumgjörð er varðar varnir gegn 
landbroti  af völdum fallvatna
Ákvarðanir og framkvæmdirÁkvarðanir og framkvæmdir 
Landeyðing af völdum fallvatna 
Gagnagrunnar Landgræðslunnar um VGLGagnagrunnar Landgræðslunnar um VGL
Áhrif landgræðslu á vötn



Eyðing af völdum fallvatnaEyðing af völdum fallvatna

„Hver er líka sá, að hann hafi leikið eftir eða fylgst„Hver er líka sá, að hann hafi leikið eftir eða fylgst 
með öllum seinagangi náttúrunnar stig af stigi, öllum 
duttlungum hennar og umbreytingum, eða þori að 
neita því, að þar sem jökulárnar flæmast nú um, 
brjóta grassvörðinn, valda uppblæstri og mynda 
samfellda sanda og jökulaura geti orðið frjósamtsamfellda sanda og jökulaura, geti orðið frjósamt 
sléttlendi þegar aldir renna“.

Sveinn Pálsson 1794



♦Fljótin flæmdust um Skaftafellssýslur
♦Beislun þeirra bjargaði byggðum♦Beislun þeirra bjargaði byggðum
♦Land greri upp í skjóli þeirra 



Jökulfljótin eyddu gróðurlendum í nær 
allri A Skaft Hádegissker geymir sögunaallri A-Skaft. Hádegissker geymir söguna 



Fyrsta stóra verkefnið var viðFyrsta stóra verkefnið var við 
Markarfljót 1910

Ca 1940



Nú er öldin önnur



Framkvæmd laga nr. 91/2002
um varnir gegn landbroti

Landgræðsla ríkisins fer með yfirstjórn 
f h umhverfisráðherraf.h. umhverfisráðherra
Markmið: Vinna að heftingu landbrots 
og hindra tjón á landi landkostum ogog hindra tjón á landi, landkostum og 
mannvirkjum af völdum vatna           
(ekki sjávar)(ekki sjávar)
Lög um sjóvarnir - Siglingamálastofnun



Framhald tilvitnana í lögin:

N tj lö d i ki jót f

g

Nytjalönd og mannvirki njóta forgangs
Landgræðslan er framkvæmdaaðili
V ði k l t kf ðilVegagerðin skal annast verkfræðilegan
undirbúning meiriháttar framkvæmda
K k l iðifélö f k diKynna skal veiðifélögum framkvæmdir



Lagaumgjörðg gj

Vatnalögin – frá 1923 eru enn í gildi
Lö l il iðiLög um lax- og silungsveiði
Skipulags- og byggingarlög
Náttú d löNáttúruverndarlög



StefnumótunStefnumótun

Brýn þörf á heildstæðri stefnumótun um land-
ýti f k di ið á öt iðnýtingu og framkvæmdir við ár og vötn við: 

E d k ð t lEndurskoðun vatnalaga 
Endurskoðun laga um varnir gegn 
l db tilandbroti 



Landgræðslunni falin forsjá 
varna gegn landbroti árið 1979varna gegn landbroti árið 1979

Árlegar fjárveitingar
um 70 milljónir króna



Gylfi Júlíusson er verkefnisstjóri VGL hjá L.r.



Héraðsfulltrúar koma að
verkefninu í samstarfi 
við ráðunauta og 
sveitarstjórnirj



Árlega er unnið á  um 40 - 50 
stöðum á landinustöðum á landinu



Í ðÍ skjalasafni og bókhaldi Landgræðslunnar 
er nákvæm skrá yfir kostnað við allar 

ð ðframkvæmdir við fallvötn landsins síðan 
1980, sem unnar hafa verið á vegum 

ðLandgræðslu ríkisins.



Sk á iSkráning

Unnið er að skráningu og nákvæmri 
staðsetningu allra fyrirhleðsla
sem Landgræðslan hefur framkvæmt  



Mörg verkefni bíða úrlausnar



Í Skaftárhreppi er nú landbrot við 22 ár 
á a m k 60 brotstöðumá a.m.k. 60 brotstöðum

















Á bara að verja verðmætt land?Á bara að verja verðmætt land?

Vaxandi kröfur um aðgerðira a d ö u u aðge ð

Á náttúran að hafa sinn gang?á ú a að a a s ga g

En mannvirkjagerð hefur breytt j g y
rennsli margra fallvatna 



Samstarf við 
Vegagerðina erVegagerðina er 
mikið og farsælt



Mikill framburður í Kotá
-breytingar á jöklum-

Árnar flæmast út af keilunni, sitt á hvað



Stóra DímonStóra Dímon

Heil héruð eru varin 
gegn ágangi vatnag g g g



7 km langir garðar við Kúðafljót
Framburður Skaftárhlaupa

sest til við garðana



Hvernig er hægt að takast á viðHvernig er hægt að takast á við 
afleiðingar jökulhlaupa?



um 45 mum 45 m

um 60 mum 60 m

um 40 m

50

um 40 m

um 50 m
um 50 m
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Landbrot getur oft verið á löngu 
svæði



Áhersla er lögð á bakkavarnir
en ekki að breyta rennsli fallvatnaen ekki að breyta rennsli fallvatna



Náttúruvernd og útivist



Víða er erfitt að finna 
nothæft grjót – og brýnt 
að vanda til verka 



ÍÍslenskur jarðvegur er yfirleitt snauður af 
næringarefnum. Rannsóknir benda til að 
þau bindist hratt í jarðveginum.

Á Íslandi er mjög mikið af illa förnu landi,Á Íslandi er mjög mikið af illa förnu landi, 
allt að 1 milljón hektara.

U ð l ti h ft ikil ják ð áh if áUppgræðsla gæti haft mikil jákvæð áhrif á 
vatnsauðlindir og veiðihlunnindi.



Landgræðslan er þátttakandi í rannsókna-
Íverkefninu Skógvatn ásamt LbhÍ, 

Veiðimálastofnun, MATÍS og Hekluskógum

Erlendar rannsóknir benda til að ræktun:
auki lífræn efni í vatniauki lífræn efni í vatni, 

eykur smádýralíf, 
eykur fiskgengd

jafni vatnsstreymi og dragi úr flóðum
tefji framrás og auki niðurbrot mengandi 

fefna
.



Ítarleg úttekt á vandanum- forgangsröðun
Árangursmat fyrri framkvæmdaÁrangursmat fyrri framkvæmda
Mat á aðferðafræði framkvæmda
Þróun nýrra aðferðaÞróun nýrra aðferða
Mörg verkefni bíða úrlausnar
Stefnumótun vegna endurskoðun laga umStefnumótun vegna endurskoðun laga um 
varnir gegn landbroti


