
Undirritaðir aðilar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Bændasamtök Íslands, 

Landgræðsla ríkisins og Landssamtök sauðfjárbænda, gera með sér svohljóðandi: 

 

SAMKOMULAG 

um verkefni samkvæmt 8. gr. rammasamnings um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins skv. 

búnaðarlögum nr. 70/1998, vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum frá 1. janúar 2017 til 31. 

desember 2026 sbr. 20. gr. rammasamnings.  

 

1. gr. 

Um verkefnið 

Markmið verkefnisins eru að:  

a. skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins 

og gera grein fyrir breytingum þar á og  

b. þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins.  

Verkefnaáætlun – sjá viðauka 1 og 2. 

 

2. gr. 

Hlutverk faghóps 

Ráðherra skipar fimm aðila í faghóp sem skal starfa með Landgræðslu ríkisins að framgangi 

verkefnisins. Hlutverk faghópsins er að styrkja fagleg gæði verkefnisins og stuðla að því að 

niðurstöður þess nýtist til að gefa heildstæða mynd af gróður- og jarðvegsauðlind Íslands og 

nýtingu hennar.  

 

Faghópinn skipa fulltrúar frá Landssamtökum sauðfjárbænda (formaður), Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins, Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskóla Íslands og Náttúrufræðistofnun Íslands. 

 

3. gr. 

Hlutverk Landgræðslu ríkisins 

Landgræðsla ríkisins hefur umsjón með verkefninu og ræður til þess verkefnisstjóra sem vinnur í 

nánu samstarfi við sérfræðinga stofnunarinnar og við faghópinn. Verkið skal unnið í samræmi við 

verkefnaáætlun og viðauka skv. 1. gr. Landgræðsla ríkisins skal vinna áætlun fyrir komandi ár í 

samráði við faghópinn, skila árlegri skýrslu þann 1. desember um framgang verkefnisins og 

kynna hana fyrir stjórnvöldum, almenningi og hagsmunaaðilum.  

 

4. gr. 

Hlutverk Landssamtaka sauðfjárbænda 

Landssamtök sauðfjárbænda skipa formann faghóps skv. 2. gr. og vinna með öðrum 

samningsaðilum að framgangi verkefnisins m.a með því að kynna það félagsmönnum sínum og 

aðstoða við skipulagningu samráðs við þá. 

 

5. gr. 

Hlutverk atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur eftirlit með framkvæmd samkomulagsins. 

Ráðuneytið getur ákveðið að stöðva greiðslur eða fresta þeim telji ráðuneytið framkvæmd 

verkefnisins ekki í samræmi við verklýsingu, sbr. 1. og 2. gr. 

 

6. gr. 

Greiðslur og greiðslutilhögun 

Heildarfjárhæð vegna verkefnisins er tilgreind í rammasamningi um almenn starfsskilyrði 

landbúnaðarins fyrir árin 2017-2026. Samkomulag þetta nær til framlaga samkvæmt 

rammasamningi á árunum 2017-2021 sbr. 40. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál og taka 

mið af verðlagsuppfærslu skv. 19. gr. rammasamnings.  

 



Greiðslutilhögun skal vera með eftirfarandi hætti: 

1. Við undirritun samkomulagsins, síðan 15. febrúar: 45% af framlagi ársins (13,5 mkr, 

2017). 

2. 15. júní: 45% af framlagi ársins (13,5 mkr, 2017). 

3. 15. desember: 10% af framlagi ársins (3 mkr, 2017). 

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið skal leggja fjárhæðir samkvæmt samkomulagi þessu inn 

á bankareikning 0308-26-000711. Reikningseigandi er Landgræðsla ríkisins kt. 710169-3659. 

Ekki eru greiddir dráttarvextir ef greiðsla dregst og greiðslur bera hvorki vexti né verðtryggingu 

vegna tafa á greiðslu. 

7. gr. 

Upplýsingagjöf 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Bændasamtök Íslands skulu hafa aðgang að öllum 

upplýsingum um framgang verkefnisins hvenær sem þess er óskað. Skila skal árlegri skýrslu um 

verkefnið, eigi síðar en 1. desember og skal kostnaðaryfirlit fylgja skýrslunni þar sem kostnaður 

er sundurliðaður á einstaka verkþætti. Í öllum niðurstöðum verkefnisins skal koma fram að 

verkefnið hafi verið styrkt af opinberu fé. 

 

7. gr. 

Gildistími og endurskoðun samkomulagsins 

Samkomulag þetta gildir frá undirritun til 31. desember 2021. Samningsaðilar geta óskað eftir 

endurskoðun samkomulags fyrir lok gildistíma hans. Ef endurskoðunar er óskað skal fara fram á 

hana með bréfi til annarra samningsaðila ekki síðar en 1. nóvember, ef óskað er endurskoðunar 

vegna ársins á eftir, síðast 1. nóvember 2020. 

 

8. gr. 

Framsal 

Landgræðslu ríkisins er með öllu óheimilt að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt 

samkomulagi þessu, hvort sem er að hluta eða öllu leyti. 

 

9. gr. 

Vanefndir 

Verði samningsaðili staðinn að verulegum vanefndum við framkvæmd samkomulagsins getur 

ráðuneytið, auk þess að fresta greiðslum eða stöðva þær, ákveðið að rifta samkomulagi þessu. 

Riftun vegna vanefnda samningsaðila skal lýst yfir skriflega og skal slík tilkynning send 

viðkomandi aðila með skriflegum og sannanlegum hætti.  

 

10. gr. 

Ýmis ákvæði 

Rísi mál vegna samkomulags þessa skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Af 

samkomulagi þessu eru gerð fjögur samhljóða frumrit og skulu þau varðveitt hjá samningsaðilum, 

eitt hjá hvorum. Öllu framangreindu til staðfestu rita til þess bærir forsvarsmenn aðila nöfn sín 

hér að neðan. 

 

Reykjavík, 14. mars 2017. 

 

F.h. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis F.h. Bændasamtaka Íslands 

 

_______________________________ ___________________________ 

 

F.h. Landgræðslu ríkisins F.h. Landssamtaka sauðfjárbænda 

 

_______________________________ ___________________________ 


