
Ágætu bændur 

Nú er búið að opna á umsóknir fyrir jarðræktarstyrki og landgreiðslur í Bændatorginu.  

Ég ætla í þessu bréfi að reyna að fara yfir þau atriði sem þarf að ganga frá til að hægt sé að sækja um þessa styrki. 

Fyrst fer ég yfir þetta í nokkrum liðum og útskýri svo hvern lið betur neðar:  

Landgreiðslur og jarðabætur 

1. Sækja þarf um aðgang að www.jord.is 

2. Túnkort þurfa að vera teiknuð á stafrænu formi 

3. Fara þarf yfir spildulistann í jörð.is 

4. Skrá þarf uppskeru á allar spildur sem voru slegnar 

5. Skrá þarf ræktun á allar spildur sem voru endurræktaðar 

6. Skila þarf skýrslu um jarðrækt ársins 

7. Sækja þarf um jarðabótastyrk á Bændatorginu 

- Senda þarf sér umsókn fyrir hvert landnúmer, ef endurræktun er á fleiri en einni jörð 

8. Sækja þarf um landgreiðslur á Bændatorginu 

- Senda þarf sér umsókn fyrir hvert landnúmer, ef heyjað er á fleiri en einni jörð.  

 

Nánari útlistun á hverju skrefi 

1. Sækja þarf um aðgang að www.jord.is 

Fara inn á www.bondi.is – smella á Bændatorg skrá sig inn með sama aðgangi og inn á önnur 

skýrsluhaldsforrit BÍ. Ef þið eruð ekki nú með aðgang að Bændatorginu, þarf að smella á „nýr notandi“ og 

skrá sig inn með Íslykli eða rafrænum skilríkjum.  

 
 

Næsta skref er að sækja um aðgang að jörð.is 

Smellið á Jörð inni í Bændatorginu. Þá ætti eftirfarandi skjámynd að birtast. 

 
Í reitinn þar sem stendur Búsnúmer (7 stafir) þarf að slá inn ykkar búsnúmer. Það ætti að sjást inni á 

Bændatorginu og stendur líka framan á fjárbókunum (ef menn eiga fjárbækur).  

http://www.jord.is/
http://www.jord.is/
http://www.bondi.is/


Næst er valið „Almennur notandi“ eða „Lögbundið skýrsluhald“.  

Fyrir þá sem ekki eru aðilar að BÍ er ódýrara að velja „lögbundið skýrsluhald“ en annars er verðið svipað og 

möguleikar til notkunar fleiri ef valið er „Almennur notandi“ 

Næst er valið hvort menn vilja fá greiðsluseðil í heimabanka eða leggja inn fyrir árgjaldinu í jörð.is og þegar 

það hefur verið valið og endanleg skráning send, ætti að hafa opnast fyrir aðgang í jörð.is 

 

2. Túnkort þurfa að vera teiknuð á stafrænu formi 

Til að sjá hvort spildur eru teiknaðar á stafrænu formi er einfaldast að opna jörð.is 

Hægra megin í jörð er valmynd sem stendur á „Síður“. Ef músinni er haldið yfir henni opnast nokkrir 

valmöguleikar:  

 
Þar er valið Spildur og þá kemur svipuð skjámynd og hér fyrir neðan  

Efst á síðunni á að vera Íslandskort og ef smellt er á það, sjást allar spildur sem eru teiknaðar á stafrænu 

formi á viðkomandi jörð. Einnig er hægt að smella á íslandskortið fyrir aftan hverja spildu til að sjá hvernig 

hún lítur út.  

Ef spildur eru „grunnskráðar“ en ekki hnitsettar, kemur ekkert íslandskort fyrir aftan hana.  

Ef engar spildur birtast, eða spildur eru ekki með íslandskorti fyrir aftan, þarf að hafa samband við 

undirritaða og biðja um að fá teiknað túnkort  amj@bondi.is 451-2602, 848-6774.  

 

  

mailto:amj@bondi.is


3. Fara þarf yfir spildulistann í jörð.is 

Hér gildir það sama og í lið nr. 2. Fara þarf yfir hvort allar spildur sem fram koma í jörð.is séu örugglega 

hnitsettar með því að kanna hvort íslandskortið sé fyrir aftan þær. Ef spildur vantar inn, þarf að hafa 

samband við Önnu Möggu.  

Í sumum tilfellum þar sem menn hafa verið að nota jörð.is áður og eru búnir að „grunnskrá“ spildur og hafa 

síðan látið teikna túnkort, þá eru spildurnar tvöfaldar inni í kerfinu. Í þeim tilfellum þarf að sameina 

grunnskráðu spildurnar hnitsettum spildum. Þá þarf að hafa samband við Önnu Möggu eða einhvern hjá RML 

sem er í jarðræktarskýrsluhaldi og fá aðstoð við það. Þetta er ekki alltaf einfalt. Hægt er að komast framhjá 

þessu í bili með því að passa að skrá alltaf inn uppskeru á hnitsettu spildurnar og láta hinar sitja hjá. Munið 

að ekki verður hægt að sækja um landgreiðslur eða jarðabætur á óhnitsettar spildur og því hefur engan 

tilgang að skrá inn uppskeru á „grunnskráðar“ spildur nema til standi að sameina þær hnitsettum spildum 

fyrir umsóknarfrest.  

 

4. Skrá þarf uppskeru á allar spildur sem voru slegnar.  

Fara þarf inn í jörð.is og velja „Uppskera“ í valmyndinni hægra megin 

 

 
Þar er valið: Aðgerðir – Nýskrá hey/korn 

 

 

  



Því næst er valin sú spilda sem skrá á uppskeru á, hún færð 

yfir í gluggann við hliðina á með því að smella á örvatakkana 

á milli glugganna. Þar fyrir neðan þarf að velja dagsetningar 

sem spildan var slegin og hirt, velja tegund uppskeru (í 

flestum tilfellum rúllur) og setja inn upplýsingar um gæði, 

stærð og kg þe/m3. Ef spilda er slegin að hluta er gluggi fyrir 

neðan gráa gluggann sem hægt er að haka í og skrá þá inn 

þann hektarafjölda sem sleginn var.  

 

Að þessu loknu er heppilegast að smella á „Vista og skrá 

nýja uppskeru“. Þá heldur forritið inni upplýsingum um 

dagsetningar og stærð rúlla, aðeins þarf að breyta ef annað 

á við um næstu skráningu.  

 

Athugið að ef fleiri en ein spilda er heyjuð í einu lagi og 

rúllur taldar saman af þeim spildum, er hægt að velja þær 

saman yfir í gluggann hægra megin og forritið mun þá deila 

rúllufjöldanum jafnt á hektarana.  

 

Til að skrá seinni slátt er farið nákvæmlega eins að. Ef búið 

er að skrá inn 1. slátt, kemur stjarna fyrir framan spilduna. 

Þá breytir forritið líka sjálfkrafa yfir í 2. slátt neðar á skjánum. Við síðustu spildu sem skráð er uppskera á, er 

smellt á „Vista“. Þá ætti uppskeran öll að sjást á skjánum og samantekt þar fyrir neðan.  

 

 

5. Skrá þarf ræktun á allar spildur sem voru endurræktaðar 

Nú þarf að velja „Ræktun“ í valmyndinni hægra megin. Þá opnast þessi valmynd og þar þarf að smella á 

„Nýskrá“ 

  
Þá birtist eftirfarandi valmynd:  

Hér getur þurft að passa að velja árið 2017. 

Oft er árið 2018 sjálfkrafa í efsta flettiglugg-

anum og því þarf þá að breyta í 2017. Næst 

er valin ræktun:  gras/grænfóður/korn.  

Þegar það hefur verið valið, opnast 

flettigluggar hægra megin, þarf þarf að setja 

inn tegund, yrki og sáðmagn þess sem 

ræktað var.  

 

Þegar búið er að setja inn þær upplýsingar, 

þarf að „skrolla“ niður síðuna og smella á 

„Vista“. Ef menn vilja, er hægt að setja inn 

dagsetningar á jarðvinnslunni en það er ekki 

skylda.  

 

Þetta þarf að gera fyrir hverja spildu sem 

endurunnin var á árinu 2017. Athugið að það 

er skylda að skrá inn yrki. 



6. Skila þarf skýrslu um jarðrækt ársins 

Þetta á við um bæði þá sem ætla að sækja um jarðabætur og landgreiðslur.  

Nú er valið „Skýrslur“ í valmyndinni hægra megin:  

Þar er smellt á „Skrá skýrslu“.  

 

 

 

 

 

Þá á að birtast yfirlit yfir alla uppskeru sem skráð hefur verið og allar 

endurræktun sem skráð yfir verið.  

Yfirfara þarf þessar upplýsingar og ef allt er rétt, er smellt á „Skila skýrslu“ 

neðst á síðunni.  

 

 

7. Sækja þarf um jarðabótastyrk á Bændatorginu 

Athugið að senda þarf sér umsókn fyrir hvert landnúmer, ef endurræktun er á fleiri en einni jörð.  

Nú ætti öllum aðgerðum í jörð.is að vera lokið. Þá er farið inn á Bændatorgið www.torg.bondi.is  

 

Hér eru nokkrir „smellir“ í valmyndinni vinstra megin í eftirfarandi röð:  

- Búnaðarstofa MAST 

- Styrkumsóknir 

- Jarðabætur 

- Skrá umsókn 

Þá ætti að birtast þessi gluggi. Hér 

koma fram upplýsingar um búsnúmer, 

landnúmer, netfang, vsk númer, ÍSAT 

nr. og bankaupplýsingar. Ef einhverjar 

upplýsingar vantar, þarf að setja þær 

inn.  

 

(Hægt er að finna vsk nr. og ÍSAT nr. 

tengt kennitölu á www.rsk.is undir 

„Leit í vsk-skrá“ neðarlega hægra 

megin. ) 

 

Þegar allir reitir eru útfylltir er smellt 

á „Vista og yfir á næsta skref“ 

  

http://www.torg.bondi.is/
http://www.rsk.is/


Þá ætti að birtast eitthvað á þessa leið:  

Nú þarf að smella á græna  

plúsmerkið fyrir hverja spildu. 

Þá færist hún niður í þar sem 

stendur „Spildur sem sótt er 

um jarðrækt fyrir“.  

 

Þegar allar spildurnar eru 

komnar þangað, þarf að haka í 

reitinn þar sem staðfest er að 

umsækjandi hafi heimild til að 

nýta allt það land sem sótt er 

um og smellt á „Senda inn 

umsókn“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef endurræktun hefur farið fram á fleiri en einni jörð þarf að endurtaka þetta fyrir hverja jörð sem nýtt 

var.  

Það eina sem þarf að breyta í 

umsókn fyrir næstu  jörð er 

landnúmer í línu nr. 3 á fyrstu 

blaðsíðu umsóknar, þ.e. áður en 

smellt er á „Vista og yfir á næsta 

skref“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hægt er sjá hvaða landnúmeri „leiguspildur“ tilheyra í spildulistanum á jörð.is  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Sækja þarf um landgreiðslur á Bændatorginu 

- Senda þarf sér umsókn fyrir hvert landnúmer, ef heyjað er á fleiri en einni jörð 

Hér eru nokkrir „smellir“ í valmyndinni vinstra megin í eftirfarandi röð:  

- Búnaðarstofa MAST 

- Styrkumsóknir 

- Landgreiðslur 

- Skrá umsókn 

Þá ætti að birtast þessi 

gluggi. Hér koma fram 

upplýsingar um búsnúmer, 

landnúmer, netfang, vsk 

númer, ÍSAT nr. og 

bankaupplýsingar. Ef 

einhverjar upplýsingar 

vantar, þarf að setja þær inn.  

 

(Hægt er að finna vsk nr. og 

ÍSAT nr. tengt kennitölu á 

www.rsk.is undir „Leit í vsk-

skrá“ neðarlega hægra 

megin. ) 

 

Þegar allir reitir eru útfylltir 

er smellt á „Vista og yfir á 

næsta skref“ 

 

 

 

 

Þá ætti að birtast eitthvað á þessa leið:  

 

 

Nú þarf að smella á græna  plúsmerkið 

fyrir hverja spildu. Þá færist hún niður í 

þar sem stendur „Spildur sem sótt er 

um landgreiðslur fyrir“.  

 

Þegar allar spildurnar eru komnar 

þangað, þarf að haka í reitinn þar sem 

staðfest er að umsækjandi hafi heimild 

til að nýta allt það land sem sótt er um 

og smellt á „Senda inn umsókn“ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsk.is/


 

 

Ef heyskapur hefur farið fram á fleiri en einni jörð þarf að endurtaka þetta fyrir hverja jörð sem nýtt var.  

Það eina sem þarf að breyta í 

umsókn fyrir næstu  jörð er 

landnúmer í línu nr. 3 á fyrstu 

blaðsíðu umsóknar, þ.e. áður en 

smellt er á „Vista og yfir á næsta 

skref“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hægt er sjá hvaða landnúmeri „leiguspildur“ tilheyra í spildulistanum á jörð.is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þessar útskýringar duga ekki má hafa samband við undirritaða. Ég má þó hvorki skrá inn umsóknir né færa 

uppskeru/ræktun inn fyrir bændur, þar sem ég er úttektarmaður.  

 

RML veitir aðstoð við skýrsluhaldið og eftir atvikum umsóknir. Sími þar er 516-5000. Þau sem mest eru í 

aðstoð við þetta eru Borgar Páll Bragason, Guðfinna Lára Hávarðardóttir og Eiríkur Loftsson.  

Með von um gott gengi og bestu kveðjum 

 

Anna Margrét Jónsdóttir, BHS 

amj@bondi.is 

451-2602, 848-6774 
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