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SKIPULAGSSKRÁ
Landbótasjóðs Norður-Héraðs.
1. gr.
Nafn og lögheimili.
Sjóðurinn heitir Landbótasjóður Norður-Héraðs. Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og
starfar skv. lögum nr. 19/1988. Lögheimili Landbótasjóðs Norður-Héraðs er að Brúarási á
Norður-Héraði.
2. gr.
Stofnandi.
Sjóðurinn er stofnaður af sveitarfélaginu Norður-Héraði fyrir framlag Landsvirkjunar
skv. samningi sveitarfélagsins og Landsvirkjunar dags. 10. september 2002 um uppgræðslu til
endurheimtu gróðurlendis sem tapast vegna byggingar Kárahnjúkavirkjunar.
3. gr.
Stofnfé.
Stofnfé sjóðsins er framlag Norður-Héraðs vegna framlags Landsvirkjunar skv. 3. gr.
fyrrgreinds samnings, alls kr. 200.000.000 - krónur tvö hundruð milljónir 00/100. Stofnfé
sjóðsins greiðir Norður-Hérað með eftirfarandi hætti:
Þann 1. júní 2003 kr. 70.000.000 að viðbættum kr. 4.000.000, alls kr. 74.000.000
Þann 1. júní 2004 kr. 70.000.000 að viðbættum kr. 4.000.000, alls kr. 74.000.000
Síðan þann 1. júní ár hvert kr. 4.000.000 til og með 1. júní 2017 alls kr. 52.000.000
Samtals kr. 200.000.000
Fjárhæðir eru bundnar vísitölu byggingarkostnaðar miðað við septembermánuð 2002.
4. gr.
Tekjur sjóðsins.
Tekjur sjóðsins eru:
I. Framlag Landsvirkjunar til Norður-Héraðs skv. samningi 10. september 2002.
II. Frjáls framlög einstaklinga og lögaðila.
III. Vextir og arður af eigin fé.
5. gr.
Markmið.
Verksvið sjóðsins er að standa undir kostnaði af landgræðslu og gróðurvernd innan
núverandi marka sveitarfélagsins Norður-Héraðs ofan 200 m hæðarlínu yfir sjó, nema þar sem
ræktaðar verða upp áreyrar Jökulsár á Dal. Verði mörkum sveitarfélagsins Norður-Héraðs
breytt, eða það sameinað öðrum sveitarfélögum skal það ekki breyta starfssvæði Landgræðslusjóðs Norður-Héraðs. Meginmarkmið sjóðsins er að græða upp land a.m.k. til jafns
við það gróðurlendi sem tapast undir Hálslón við gerð Kárahnjúkavirkjunar. Skal sjóðurinn
jöfnum höndum vinna að landgræðslu með því að sá í örfoka land, græða rofabörð, græða upp
áreyrar Jökulsár á Dal og með því að styðja gróður sem fyrir er í landinu með áburðargjöf
með það að markmiði að sá gróður verði sem mest sjálfbær. Auk þess að vinna að verndun og
friðun landsvæða t.d. með lagningu göngustíga þar sem það á við.
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6. gr.
Stjórn sjóðsins.
Stjórn Landbótasjóðs Norður-Héraðs skal skipuð þremur mönnum og þremur til vara,
skipuðum af sveitarstjórn til fjögurra ára í senn og skulu tveir af þremur stjórnar- og varastjórnarmönnum vera búsettir eða vera eigendur lands á vatnasvæði Jökulsár á Dal. Skal
stjórnin skipuð á fyrsta fundi sveitarstjórnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Sveitarstjórn skipar formann sjóðstjórnar.
7. gr.
Ársreikningar.
Sjóðstjórnin skal leggja starfsskýrslu sína og ársreikninga sjóðsins fyrir sveitarstjórn
vegna næstliðins árs í síðasta lagi fjórum vikum fyrir afgreiðslu ársreikninga sveitarfélagsins í
sveitarstjórn. Reikningarnir skulu staðfestir af löggiltum endurskoðanda og sendir ríkisendurskoðun ásamt starfsskýrslu sjóðsins fyrir næstliðið ár eigi síðar en þann 30. júní ár hvert.
8. gr.
Fjárvarsla.
Sjóðstjórnin sér um varðveislu eigna og ávöxtun á fé sjóðsins. Óheimilt er að nýta tekjur
eða eignir sjóðsins til annarra verkefna en landgræðsluverkefna í samræmi við tilgang og
markmið sjóðsins. Sjóðnum er ekki heimilt að veita lán af eigin fé sínu. Sjóðstjórnin skal
leitast við að tryggja sem besta ávöxtun sjóðsins á hverjum tíma án þess að stofna fé hans í
hættu og gæta þess að eignir skili eðlilegum arði. Stjórn sjóðsins er heimilt að skerða eigið fé
sjóðsins við úthlutun úr honum um allt að 2,5% árlega, þannig að sjóðurinn eyðist upp á 40
árum.
9. gr.
Úthlutun úr Landbótasjóði Norður-Héraðs.
Sjóðstjórn setur nánari reglur um úthlutun úr sjóðnum í samræmi við markmið hans og
með tilliti til ákvæða 5. gr. og 8. gr. Sjóðurinn skal standa straum af öllum beinum kostnaði
við landgræðslu á hans vegum skv. tilgangi sjóðsins, auk þess sem sjóðurinn má kosta rannsóknir sem nauðsynlegar eru að mati sjóðstjórnar vegna uppgræðslustarfsins. Sjóðstjórn er
heimilt að nýta til úthlutunar úr sjóðnum jafngildi raunvaxta hvers árs að viðbættum 2,5% af
eigin fé hans.
10. gr.
Ráðgjafarnefnd.
Í samræmi við ákvæði í 3. gr. í samningi Landsvirkjunar og sveitarfélagsins NorðurHéraðs frá 10. september 2002 skal starfa þriggja manna ráðgjafarnefnd skipuð einum fulltrúa
Norður-Héraðs, einum fulltrúa Landsvirkjunar og einum fulltrúa Landgræðslunnar er skal
vera sjóðstjórninni til ráðuneytis og leggja fyrir hana tillögur sínar að landgræðsluverkefnum.
Drög að starfslýsingu ráðgjafanefndarinnar liggur fyrir í bréfi Landsvirkjunar til NorðurHéraðs dags. 3. maí 2002. Mun ráðgjafarnefndin vinna landgræðsluáætlun til lengri tíma fyrir
sjóðstjórn en auk þess leggja árlega fram tillögur að verkáætlun hvers komandi árs ásamt
rökstuddri kostnaðaráætlun. Ráðgjafarnefndin mun auk þess í lok hvers árs gera sjóðstjórninni grein fyrir framgangi verkefna og hvort markmiðum sjóðsins hefur verið náð.
Verði árlegu ráðstöfunarfé sjóðsins ekki öllu varið skv. framanskráðu skal heimilt að
leggja afganginn við framlag næsta árs.
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11. gr.
Rekstur.
Sjóðstjórnin skal fyrir hvert ár gera fjárhagsáætlun fyrir sjóðinn og leggja hana fyrir
sveitarstjórn til kynningar. Rekstrarkostnaður Landbótasjóðs Norður-Héraðs greiðist úr
sjóðnum.
12. gr.
Gerðabók.
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók þar sem skráðar eru fundargerðir stjórnarfunda. Þar
skal einnig skrá öll erindi er berast stjórn og með hvaða hætti þau eru afgreidd.
13. gr.
Skipulagsskrá.
Skipulagsskrá sjóðsins má því aðeins breyta að meirihluti sveitarstjórnar Norður-Héraðs
sé því samþykk. Leitað skal umsagnar ríkisendurskoðunar um breytingar á skipulagsskrá.
Skipulagsskrá þessi vegna Landbótasjóðs Norður-Héraðs var samþykkt í sveitarstjórn
Norður-Héraðs þann 6. maí 2003.
Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem
starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. október 2003.
F. h. r.
Drífa Pálsdóttir.
Bryndís Helgadóttir.

