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Útdráttur 

Ágengar tegundir eru álitnar raska vistkerfum og ógna líffræðilegri fjölbreytni innan þess. 

Þar á meðal er alaskalúpínan (Lupinus nootkatensis) sem er skilgreind sem ágeng framandi 

tegund og vex nú víða á Íslandi. Hún hefur mikið verið notuð hér á landi til uppgræðslu og 

reynst afar vel sem slík. En lúpínan dreifir sér einnig inn í fullgróið land, þar sem ekki var 

gert ráð fyrir að hún myndi leggja undir sig og breytir gróðurframvindu í kjölfarið. Dæmi 

um slíkt er útbreiðsla alaskalúpínu í Húsavíkurlandi sem hefur aukist umtalsvert síðan 

henni var þar fyrst plantað árið 1966.  

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt, annars vegar að kortleggja breytingar á útbreiðslu 

alaskalúpínu í Húsavíkurlandi á tímabilinu 1977 – 2007 og hins vegar að fá yfirlit yfir 

gróðurfar Húsavíkurlands fyrir tíma lúpínunnar. Þannig fengist vitnisburður um þau 

gróðurlendi og landgerðir sem lúpínan hefur dreift sér inn á. Kortlagt var eftir loftmyndum 

og niðurstöður sýna að heildarflatarmál lúpínubreiða jókst úr 0,3 ha 1977 í 67 ha árið 1998 

og í 278 ha árið 2007, sem þá nam 12% af rannsóknarsvæðinu. Lúpínan hefur meira en 

fjórfaldað útbreiðslu sína á aðeins 10 árum, frá 1998 til 2007. Hún hefur dreift sér óhindrað 

innan lítt gróinna mela þar sem henni hefur aðallega verið sáð en einnig inn á vel gróið 

land. Lyng- og fjalldrapamói með krækilyngi, bláberjalyngi og aðalbláberjalyngi sem 

ríkjandi tegundir eru algengustu gróðurlendin sem lúpínan hefur náð að dreifa sér um. Með 

óheftri útbreiðslu mun lúpínan halda áfram að leggja undir sig mela og mólendi í 

Húsavíkurlandi og draga úr tegundaauðgi innan bæjarlandsins. 

 

Abstract 

Invasive species are conciderd to have negative impact on ecosytems and the conservation 

of biodiversity. Nootka lupin (Lupinus nootkatensins) is defined as an alien invasive plant 

in Iceland.  The lupin has played an important role in land reclamation and has expanded 

its distribution on lowlands in Iceland for the last decades. This has both positive and 

negative consequences. The plant can invade areas with dence vegetation like native 

heathlands. The aim of this study was to determine the spatial distribution of Nootka lupin 

in the Husavik area in NE Iceland. Lupin distribution was mapped by using arial photos 

from the year of 1977, 1998 and 2007.  The results showed that the lupin covered less than 

1% of the area in 1977, 3% in 1998 and 12% in 2007. It had overtaken mostly dry barren 

land, as where it had been sown in for re-vegetation purpose, but also in well vegetated 

area like dwarf-shrub heathlands and grassland. Without any control, the Nootka lupin will 

continue to expand it‘s distribution in the Husavik area, into dry barren land and well 

vegetated areas as before.  

 

 

 



 

Formáli  

Forsaga þessa BS-verkefnis er þannig háttað að í heimsókn skýrsluhöfundar á 

Náttúrufræðistofnun Íslands haustið 2011, kom sú hugmynd fram af hálfu starfsmanna 

stofnunarinnar að tímabært væri að endurkortleggja útbreiðslu alaskalúpínu í landi 

Húsavíkur við Skjálfanda. Árið 2003 vann Náttúrufræðistofnunin að gróður- og 

landgreiningu á vestanverðu Tjörnesi, frá Botnsvatni sunnan við Húsavík og norður fyrir 

Köldukvísl, í tengslum við fyrirhugað iðnaðarsvæði við Héðinsvík. Verkið var unnið fyrir 

Atlantsál hf vegna álvershugmynda þeirra á Bakka í nágrenni Húsavíkur. Þær niðurstöður 

voru kynntar í skýrslu stofnunarinnar nr. NÍ-04001, útgefin í janúar 2004. Gróðurgreining 

af svæðinu var í upphafi unnin á vegum Rannsóknarstofnun landbúnaðarins (RALA) árið 

1977, áður en lúpína fór að breiðast um svæðið. Starfsmenn lögðu til að fyrir þetta 

lokaverkefni væri upplagt að nota gögnin frá 1977 sem heimild um gróðurfar „fyrir 

lúpínu“. Með hjálp nýjustu myndkorta og endurskoðunar á gróðurgreiningu á vettvangi frá 

ágúst 2003 að styðjast við, væri kortlagning á útbreiðslu lúpínu í dag framkvæmanleg. 

Vegna þess hve alaskalúpína er auðgreinanleg á loftmyndum væri á þennan hátt unnt að 

komast hjá vettvangsvinnu sem í þessu tilfelli yrði ekki hægt að koma við.   

Náttúrufræðistofnun Íslands lagði til og útvegaði öll gögn fyrir þetta BS-verkefni, eins og 

loftmyndir, myndkort, gróðurgreiningu ásamt aðgangi að tölvuhugbúnaði og gagnagrunni 

sínum. Einnig lagði stofnunin til vinnuaðstöðu og veitti leiðbeiningu við greiningu og 

úrvinnslu gagna. Þau gögn sem hér urðu til við verkefnavinnuna eru eign 

Náttúrufræðistofnunar Íslands og eru varðveitt í gagnagrunni hennar.  
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1 Inngangur 

Gróðurfar tekur breytingum í áranna rás, gróðurlendi eru ýmist í framför eða afturför og 

hefur veðurfar þar mikil áhrif. Vaxtarskilyrði gróðurs á Íslandi hafa tekið miklum 

breytingum síðustu tvo áratugina og hefur hlýnandi loftslag á norðurslóðum átt stóran þátt í 

því (María Harðardóttir, 2012). Töluverðar breytingar hafa orðið á gróðurfari á Íslandi sl. 

15-20 ár og staðfesta gervitunglagögn að gróður hefur verið í sókn frá 1982 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2012). Víða er land að gróa upp og er sjálfgræðsla vegna 

beitarfriðunar ásamt hlýnandi verðurfari líklegustu þættirnir sem hafa stuðlað að aukinni 

gróðurframvindu. Má þar nefna aukinn trjávöxt og aukningu á útbreiðslu gras- og 

blómlendis.  

Nokkrar framandi plöntutegundir vaxa á Íslandi og sumar þeirra hafa verið skilgreindar 

sem ágengar tegundir. Svo kallast þær plöntur sem nema land í náttúrulegum vistkerfum og 

valda þar miklum breytingum (Magnusson, B., 2010). Ágengar tegundir eru álitnar raska 

vistkerfum og ógna líffræðilegri fjölbreytni innan þess (NOBANIS, 2010). Þar á meðal er 

alaskalúpínan (Lupinus nootkatensis Donn ex. Sims) sem nú vex víða á Íslandi.  

Ljóst er að eftirfarandi þættir ýta undir landnám innfluttra plantna: Hraður vöxtur og mikil 

hæð plantna. Mikil fræmyndun og góð frædreifing, forði í rót, mikill erfðabreytileiki. 

Hæfileiki til að mynda breiður, lítil samkeppni frá öðrum gróðri,  raskað umhverfi, frjór 

jarðvegur og tegundafá gróðursamfélög (Sigurður H. Magnússon, 1997).  

Alaskalúpína er innflutt plöntutegund á Íslandi sem í dag finnst í flestum landshlutum. Hún 

hefur mikið verið notuð til uppgræðslu lands og reynst afar vel sem landgræðslujurt (Jón 

Guðmundsson, 1989). Hún vinnur vel í því að auka frjósemi jarðvegs og býr þannig í 

haginn fyrir annan gróður. En lúpínan dreifir sér einnig inn á svæði sem ekki var gert ráð 

fyrir að hún mundi leggja undir sig, það er að segja hún sáir sér inn í fullgróið land. Skiptar 

skoðanir eru meðal aðila sem láta sig útbreiðslu hennar varða, hvort eða hvenær lúpínan 

hörfar af svæðum. Rannsóknir sýna að lúpínan breytir þeim gróðurfélögum sem plantan fer 

inn í og við hörfun skilur hún eftir sig nýtt gróðurfélag (Borgþór Magnússon, Sigurður H. 

Magnússon & Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2001). Líf- og vistfræði lúpínu hefur þó nokkuð 

verið rannsökuð hér á landi, einkum landnám og útbreiðsluhættir ásamt þáttum sem hafa 

áhrif á vöxt og þroska (Daði Björnsson, 1997; Borgþór Magnússon, 1995).   

Með kortlagningu á gróðri er markmiðið að afla vitneskju um gróðurfar, ástand og 

framvindu gróðurlenda, meta stærð gróins lands ásamt því að skrá breytingar sem orðið 

hafa á gróðri í tíma og rúmi (Gylfi Már Guðbergsson, 1980). Kortlagningin er ekki síður 

heimild um ásjónu lands á þeim tíma sem greiningin fer fram. Með notkun 

fjarkönnunargagna eins og loftmynda, fást grunnupplýsingar sem kortlagningin byggist á. 

Margar myndir sem þekja sama svæði á mismunandi tímum mynda þannig landfræðilega 

tímaþekju (Petersen, 2004). Þannig varðveita fjarkönnunargögn upplýsingar sem eru 

mikilvæg samanburðargögn.   
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Meginmarkmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrri verkþætti er markmiðið að fá yfirlit 

yfir gróðurfar í landi Húsavíkur í upphafi rannsóknartímabils með gerð gróðurkorts.  

Seinni verkþáttur er að gefa yfirlit yfir útbreiðslusögu alaskalúpínu á rannsóknarsvæðinu 

síðustu þrjátíu árin. Áhersla er lögð á að kortleggja útbreiðslu lúpínubreiða á tímabilinu 

1977 – 2007, þar sem breytingar eru raktar eftir loftmyndum og stærð breiðanna metin 

óháð þéttleika þeirra. Auk þess verður leitað svara við útbreiðsluháttum lúpínunnar á 

svæðinu, framrás hennar með tilliti til landgerða og gróðurfélaga. Í lokin verða niðurstöður 

þessarar rannsóknar bornar saman við óútgefin gögn frá kortlagningu lúpínu á sama svæði 

út frá greiningu á gervitunglamyndum frá 2004 og 2011 (Borgþór Magnússon, 2012). Út 

frá þeim niðurstöðum verður reynt að spá fyrir um breytingar á gróðurfari í nágrenni 

Húsavíkur í framtíðinni. 

Líf- og vistfræði alaskalúpínu í íslenskri náttúru hefur þó nokkuð verið rannsökuð og 

útbreiðsla hennar hér á landi verið kortlögð að hluta. Vonast er til að niðurstöður úr þessari 

rannsókn geti komið að gagni við að varpa ljósi á útbreiðsluhætti lúpínu á Íslandi. Einnig 

sé vonast til að þær verði góð viðbótarheimild við gróðurfarssögu Húsavíkurlands síðustu 

30 árin.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram:  

1) Hvert er flatarmál og útbreiðsla gróðurlenda í Húsavíkurlandi 1977? 

2) Hvert er flatarmál og útbreiðsla gróðurlenda og lúpínubreiða á athugunarsvæðinu á 

árunum 1998 og 2007? 

3) Inn á hvaða landgerðir hefur lúpínan dreift sér?  

4) Í hvers konar gróið land (gróðurfélag) hefur lúpínan dreift sér? 

5) Eru merki um að lúpínan hafi hörfað af einhverjum svæðum? 

6) Hver er hugsanleg þróun á útbreiðslu alaskalúpínu í Húsavíkurlandi? Hvert stefnir í 

framtíðinni miðað við fyrra mynstur útbreiðslu.  

Þessi skýrsla er í 5 meginköflum. Að loknum inngangi (1. kafli) er fræðileg umfjöllun (2. 

kafli) þar sem sagt verður frá líffræðilegri fjölbreytni, líf- og vistfræði lúpínu, sögu hennar 

á Íslandi og Húsavík ásamt því að fyrri rannsóknir eru kynntar. Í 3. kafla er aðferðum og 

gögnum lýst  og  í 4. kafla eru niðurstöður settar fram. Í lokakafla (5.kafli) eru umræður og 

rannsóknarspurningum verður svarað. Aftan við heimildarskrá koma síðan 4 viðaukar. 
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Mynd 1. Yfirlitskort af Húsavíkurlandi. Rauða línan afmarkar rannsóknarsvæðið. 

Kortagrunnur: Landmælingar Íslands (is50v) og Loftmyndir ehf (tk50). Kortagerð: 

Sigríður G. Björgvinsdóttir.  
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1.1 Lýsing rannsóknarsvæðis  

Á Tjörnesi eru þykkar jarðmyndanir af hraunlögum úr basalti, jökulbergi frá jökulskeiðum 

ísaldar ásamt sjávarseti og setlögum mynduðum á landi á síðjökultíma og nútíma (Leifur 

A. Símonarson & Jón Eiríksson, 2008). Myndunarsaga jarðlaganna er flókin og löng. Hún 

spannar allt að 9 milljón ár og hefur mikið og einstakt gildi í jarðsögu Íslands og fyrir 

jarðvísindin almennt.  

Húsavík liggur við austanverðan Skjálfanda innarlega á vestanverðu Tjörnesi (mynd 1).  

Landslag við Húsavík er fjölbreytt og einkennist meðal annars af kvosum, hæðum og 

hólum, misgengisstöllum og þurrum vatnsfarvegum (Þóroddur F. Þóroddsson, Helgi 

Hallgrímsson, Þórir Haraldsson, Ólafur K. Nielsen & Jóhannes Björnsson, 1984; Jóhann 

Skaptason, 1978).  Þessi landform eru mynduð og mótuð allt frá því á tertíer til loka ísaldar 

og eru í dag að verulegur leyti eins og leysingarvatn jökulsins skildi við landið fyrir 10-12 

þúsund árum.  Misgengisbrotalínur liggja við Húsavík með stefnuna NV-SA (Kristján 

Sæmundsson, 1974) og tilheyra þær einni af meginbrotalínum Tjörnes-þverbrotabeltisins. 

Opnar sprungur og brotalínur eru ummerki höggunarhreyfinga í tengslum við 

Húsavíkurmisgengin. Rekja má þau  20 km inn í land til suðaustur og 70 km á sjávarbotni 

til norðvesturs.  Harðir jarðskjálftar við Skjálfanda á átjándu og nítjándu öld benda til þess 

að brotalínurnar séu ennþá virkar. Húsavíkurmisgengin eru áberandi í landslaginu. 

Meðfram ströndinni í vestri skiptast á höfðar, klettasnasir og sandvíkur (Jóhann Skaptason, 

1978). Húsavíkurbyggðin stendur fyrir botni Húsavíkur á 20 m hárri malarsléttu sem rís 

upp frá ströndinni (myndir 1 & 3 ). Norður af byggðinni rís þverhníptur bakki úr sjó, 

Húsavíkurhöfði myndaður úr þykku jökulbergi (Þóroddur F. Þóroddsson o.fl., 1984). Í 

austri rís skriðurunnið Húsavíkurfjallið 417 m hátt en það er hæsta kennileitið á svæðinu 

(mynd 4). Það er myndað úr tertíer basalti sem er allnokkuð ummyndað (Þóroddur F. 

Þóroddsson o.fl., 1984). Fjallið er brattast til suðvesturs og eru hlíðar þess samfelldar 

skriður upp á brún. Að fjallinu vestanverðu eru ávalir melhjallar, Húsavíkurlægðin sem 

nær fram að sjávarbrún (mynd 3). Norðvestan við Húsvíkurfjall eru Fjallshólar, hólasvæði 

myndað af þykkum jökulruðningi. Við Skjólbrekku er misgengissprunga sem liggur 

norðan Húsavíkurfjalls en hún er ein þriggja misgengissprungna sem liggja suðaustur um 

Húsavíkurfjall.  

Suðaustur af Húsavíkurfjalli eru Bláuskriður, missgengisstallur sem myndar 150 m háar og 

brattar hlíðar sem liggja niður að Botnsvatni (mynd 2). Vatnið er í sigdæld, um 1 km² að 

flatarmáli (Þóroddur F. Þóroddsson o.fl., 1984). Útrennsli frá vatninu eru tvö í 

suðvesturenda þess og mynda Búðará sem rennur til norðvesturs í gegnum byggðina til 

sjávar. Við enda vatnsins er Krubbur, skjólsæl kvos með gróðri og lindum. Vestur og suður 

af Botnsvatni rís Grásteinsheiði, giljótt hæðardrög sundurskorin af jökulvatnsfarvegum 

sem mynduðust í ísaldarlok. Farvegirnir eru ýmist grafnir í laus jarðlög eða fast berg og er 

Þorvaldsstaðagil stærsti vitnisburðurinn um jökulleysinguna á svæðinu (Þóroddur F. 

Þóroddsson o.fl.,1984). Grásteinsheiðin teygir sig upp á Grjótháls á vestanverðri 

Reykjaheiði (mynd 2).  

Rannsóknarsvæðið spannar næstum allt fyrrum land Húsavíkurbæjar (mynd 1). Í dag 

tilheyrir Húsavík sveitarfélaginu Norðurþing, sem er sameinað sveitarfélag fjögurra 

sveitarfélaga á Norðausturlandi (Nordurthing.is, á.á.). Rannsóknarsvæðið er 22,70 km² 

(2270 ha) að flatarmáli og afmarkast af 14 km langri bæjargirðingu sem reist var 1989. 
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Girðingin liggur frá þjóðvegi við Skjólbrekku í norðri (mynd 5) og austur fyrir 

Húsavíkurfjall, eftir efri brúnum Bláuskriða suður fyrir Botnsvatn, þaðan vestur um 

Grjótháls og til sjávar við Gvendarbás ( sjá mynd 1). 

Nauðsynlegt er að lýsa náttúrulegu gróðurfari við Húsavík eins og það var fyrir daga 

lúpínunnar. Í skýrslu Þóroddar F. Þóroddssonar o.fl. (1984) um náttúrufar við Húsavík eru 

gróðurlýsingar sem eftirfarandi texti byggist á. Jarðvegur og gróður hefur þakið 

Húsavíkursvæðið að mestum hluta. Lítt og ógrónir melar voru þó á víðlendum svæðum í 

Fjallshólum og á hryggnum efst í Húsavíkurfjalli.  Á Grásteinsheiði og Grjótháls suður af 

byggðinni voru einnig víða uppblásnir melar. Að öðru leyti var láglendissvæðið allvel 

gróið og einkenndist gróðurfarið við þurrlendisgróður, aðallega mólendi en votlendi var að 

finna á stöðum nær ströndinni. Lyngmóar var það gróðurlendi sem hafði mestu 

útbreiðsluna á svæðinu. Ríkjandi tegundir í lyngmóum var fjalldrapi, bláberjalyng, 

krækilyng og beitilyng. Graslendi var víða ríkjandi við sjávarbakkana, einkum á höfðunum 

en lyngmóar ráðandi ofar í landi. Mosagróður var lítill í bæjarlandinu. Mýrlendi var 

einkum að finna í kvosum austan við byggðina og á bökkum suður undir Saltvík. 

Kjarrlendi var helst að finna í skjólgóðum hlíðum Krubbskvosar við enda Botnsvatns og í 

Skriðum austan vatnsins. Þar var einnig gróskumikill snjódældargróður, með 

aðalbláberjalyng sem ríkjandi tegund. Sunnan við bæinn hafði töluverðu mólendi á 

láglendi verið breytt í ræktuð tún. Skógræktargirðingum hafði verið komið upp á tveimur 

stöðum innan bæjarlandsins, annars vegar við vestanvert Botnsvatn og hins vegar í 

Skálamelsbrekkum rétt ofan við bæinn. Innan girðinganna voru gróðusett birki-, greni- og 

furutré.  

Þó almennt sé loftslag á Norðurlandi eystra mun landrænna en í öðrum landshlutum er það 

hafrænna út við ströndina og líkara því sem ríkir sunnanlands (Þóroddur F. Þóroddsson 

(ritstj.) o.fl., 1984). Veðurfar við Húsavík verður fyrir áhrifum hafs og lands. 

Húsavíkurfjall skýlir bæjarlandinu fyrir norðan- og austanáttum og svalri norðan 

hafgolunni. Staðhættir gera því að verkum að veðurfarslega séð er Húsavík því ekki 

dæmigert fyrir vestanvert Tjörnes. Skjólið og sólríkir dagar hita upp loftið og er hitastig að 

meðaltali 1° hærri á sumrin við Húsavík en á mælistöðvum í nágrenni (Þóroddur F. 

Þóroddsson (ritstj.) o.fl., 1984). Meðalárshiti á vestanverðu Tjörnesi hefur farið hækkandi 

frá 1970 og fram til 2007 um nærri 1°C (sjá töflur 1 & 2). Á Húsavík mælist ársúrkoma oft 

meiri en á öðrum stöðum á Tjörnesi þrátt fyrir svipaðan fjölda úrkomudaga (tafla 1). Skýra 

má muninn með snjóasöfnun vegna skafrennings í NA áttum að vetri til yfir 

Húsavíkurlægðina og eru dæmi um 50% mun á mældri úrkomu við Skógargerði ofan 

byggðarinnar og á mælistöð inn í bænum (þóroddur F. þóroddsson o.fl., 1984).     
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Mynd 2. Horft til suðurs af Húsavíkurfjalli yfir Botnsvatn og Grásteinsheiði.         

Ljósmynd: Guðmundur Guðjónsson, 2003. 

 

Mynd 3. Vesturhlíðar Húsavíkurfjalls og Húsavíkurlægðin.                                    

Ljósmynd: Guðmundur Guðjónsson, 2003. 
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Mynd 4. Húsvíkurfjall og skógræktargirðing á Skálamel. Myndin er tekin frá 

Húsavíkurhöfða. Ljósmynd: Guðmundur Guðjónsson, 2003. 

 
 

Mynd 5. Horft út á Skjálfanda með Skjólbrekku í forgrunn neðan Húsavíkurfjalls. 

Ljósmyndi: Guðmundur Guðjónsson, 2003. 
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Tafla 1. 30 ára meðaltöl á mánaðarhita og úrkomu. Taflan sýnir meðaltöl fyrir 

nærliggjandi veðurstöðvar við Húsavík. (Veðurstofa Íslands). 

 
 

 Meðalmánaðarhiti  1961-1990 (°C)  

       Mælistöð J F M A M J J Á S O N D árið 

Mánárbakki -1.6 -1.2 -1.5 0.6 3,8 7,3 8,8 8,9 5,8 3.0 0.2 -1.3 2,7 

Sandur  -3.0 -2.5 -2.2 0.3  4.3  8.1   9,5 9,2 5,7 2,4 -1.0 -2.6 2,3 

              

 

Meðalmánaðarúrkoma 1961-1990 (mm) 

      Mælistöð J F M A M J J Á S O N D árið 

Mánárbakki 37.3 25,6 34.6 26,9 26,4 46.9 62.7 65.0 73.5 71.5 51.2 41.7 563.7 

Sandur 41.1 32.0 37.7 26.0 25,1 41.4 50.3 56.5 81.1 73.7 53.9 44.2 563.5 

 

Tafla 2. Meðalárshiti 1971-2007 á veðurstöðvum nærri Húsavík. (Veðurstofa Íslands).  

    Mælistöð 

 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2007 

Mánárbakki 2,9°C 2,8°C 3,7°C 4,1°C 

Sandur 2,5°C 2,4°C 2,9°C 3,8°C* 

*meðalhiti 2001-2003. 
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2 Alaskalúpína í íslenskri flóru   

Ísland er afskekkt úthafseyja og einangrun þess endurspeglar lífríki hennar. Loftslag, stærð 

og fjarlægð frá meginlandi eru meginþættir sem geta takmarkað fjölbreytileika í lífríki 

landsins.  Erfðafræðilegar rannsóknir hafa leitt líkur að því að íslenskir flórustofnar hafi 

borist hingað á nútíma þó aðrir telji að hluti hans hafi lifað af ísaldartímann (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2010). Stofnarnir eru því ekki ýkja gamlir í samanburði við aldur þeirra á 

öðrum einangruðum eyjum t.d. á suðurhveli.  Skýra má mismuninn með tilliti til ólíkra 

jöklunarsögu á norður- og suðurhveli á síðasta jökulskeiði. Haldið hefur verið fram að 

uppruni íslenska flórustofnsins megi rekja til austurs, að mestu til norskra stofna (Þóra 

Ellen Þórhallsdóttir, 2010). 

2.1 Líffræðileg fjölbreytni 

Líffræðileg fjölbreytni er fjöldi tegunda innan tiltekins svæðis óháð einstaklingsfjölda 

(MacDonald, 2003). Tegundaauðgi er ein leið til að mæla líffræðilegan fjölbreytileika 

innan vistkerfa en segir ekki til um tíðnidreifingu né hvort eða hversu sjaldgæfar tegundir 

eru. Við tilfærslu tegunda á ný búsvæði er erfitt að sjá fyrir um afdrif þeirra í nýjum 

heimkynnum (Menja von Schmalensee, 2010). Að meðaltali lifir 10. hver tegund af 

búsvæðaskiptin og myndar lífvænlegan stofn. Af þessum nýju landnemum verða 10%  

þeirra að ágengri tegund (Menja von Schmalensee, 2010; Holdgate, 1986; Williamson & 

Brown, 1986; Williamson, 1996).  Áhrif ágengninnar á tegundir sem fyrir eru geta verið 

annað hvort jákvæð eða neikvæð eftir því hvort tegundafjölbreytnin á svæðinu eykst eða 

minnkar. Tegundaauðgi innan svæðisins getur því stafað ógn af dreifingu nýrra ágengra 

tegunda sem valda neikvæðum áhrifum. Þannig getur ágengnin stuðlað að vissri einsleitni 

og röskun á vistkerfum.   

Ísland er aðili að alþjóðlegum samningum og samvinnuverkefnum sem eiga að stuðla að 

verndun á líffræðilegri fjölbreytni. Nefna má Bernarsamninginn sem miðar að verndun 

villtra dýra, plantna og búsvæða í Evrópu og NOBANIS verkefnið, en það er samstarf 21 

ríkja í N-Evrópu sem hafa það markmið að draga úr áhrifum ágengra tegunda í Norður 

Evrópu (NOBANIS, 2010). Samstarfið fellst meðal annars í að byggja upp gagnagrunn um 

framandi og ágengar tegundir sem veitir yfirlit yfir stöðu þeirra innan samstarfsríkjanna. 

Náttúrfræðistofnun Ísland hefur stýrt þeirri vinnu fyrir Íslands hönd.   

Á Íslandi eru rúmlega 120 framandi tegundir samkvæmt skilgreiningu NOBANIS  

gagnagrunnsins og sjö þeirra teljast til að vera ágengar tegundir. Alaskalúpínan er ein 

þeirra (NOBANIS, 2010). Á vefsíðu Landgræðslu ríkisins er að finna eftirfarandi 

ábendingar um notkun lúpínu hér á landi: 

Fara skal með gát við notkun hennar í nálægð gróins lands, þar sem hún gæti 

hæglega numið land og orðið ríkjandi. Óþarfi er að sá henni þar sem náttúrulegur 

gróður er í framför. ... Lúpína getur verið áberandi sökum stærðar sinnar og litar og 

skal einnig ahfa það í huga við staðarval sáninga, t.d. skal foraðst að sá lúpínu í 

fjallshlíðar (Landgræðsla ríkisins, á.á). 
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2.2 Líf- og vistfræði lúpínu 

Um 200 tegundir eru þekktar af villtri lúpínu og finnast þær í báðum álfum Ameríku ásamt 

landsvæðum við Miðjarðarhaf og í norðurhluta Afríku (Gross, 1986).  Flestar tegundirnar 

eiga heimkynni í Ameríku en einungis 12 þeirra finnast austan Atlantshafsins (Gladstone, 

1998).  

Eins og liggur í heiti plöntunnar eru náttúruleg heimkynni alaskalúpínu í Alaska Norður-

Ameríku, þar sem hún vex suður með vesturströnd Kanada (Hultén, 1968).  Hún er 

aðallega eyja- og strandplanta en finnst einnig inn til landsins. Þar er hún landnemi í 

ógrónu landi og finnst einkum í skógarjöðrum í brattlendi, í skriðum og við áreyrar. Einnig 

vex hún á malarkömbum við sjó. Þar sem  hún er í samkeppni við hávaxnari gróður eins og 

tré og runna, takmarkast útbreiðsla hennar (Hultén, 1968).  

Alaskalúpína (Lupinus nootkatensis) er af belgjurtaætt. Hún er flokkuð sem hávaxin og 

breiðumyndandi tegund, þar sem stönglar plöntunnar geta sums staðar náð allt að 1,2 m 

hæð (Borgþór Magnússon, 1995). Lúpínan myndar sambýli með niturbindandi 

rótarbakteríum. Í samvinnu við bakteríurnar í rótarhnýðum sínum bindur plantan 

köfnunarefni (nitur) úr andrúmslofti og skilar því til jarðvegsins. Við það eykur lúpínan 

frjósemi þess jarðvegs sem hún vex í (Borgþór Magnússon, 1995).  

Að mestu leyti fjölgar alaskalúpína sér með sjálfsáningu. Blómgun og fræmyndun hefst á 

þriðja ári og myndar hver planta mikið af fræjum árlega upp frá því, að meðaltali 2100 fræ 

(Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Plantan er fjölær og getur orðið allt að 20-30 ára gömul 

(Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Fræ lúpínunnar eru allstór og dreifast ekki greiðlega með 

vindi (Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Þegar þau eru fullþroskuð inni í fræbelgnum 

springur belgurinn og fræin dreifast í kringum móðurplöntuna. Lúpínan myndar því 

auðveldlega breiður þar sem ungplöntur vaxa í nágrenni móðurplöntunnar og stækka 

breiðurnar því út frá jöðrum sínu (Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Rennandi vatn er annar 

náttúrulegur þáttur sem hjálpar til við dreifingu fræjanna og útbreiðslu plöntunnar að sama 

skapi. Nýjar stakar plöntur ná því að vaxa upp á nýjum stöðum, sem innan fárra ára geta 

myndað nýjar breiður (Borgþór Magnússon, 1995).  Lúpínuplantan er um það bil sex til sjö 

ár að verða fullvaxin og getur orðið um 120 cm há (Borgþór Magnússon o.fl., 1995). 

Útbreiðsluhraði út frá jöðrum lúpínubreiða er háður landslagi, þ.e. halla og legu lands 

(Daði Björnsson, 1997). Einnig hefur gróðurlendið sem lúpínan dreifir sér yfir sem og 

þekja þess áhrif á útbreiðsluhraðann. Því meir sem landi hallar má búast við auknum hraða 

og eftir skorningum þar sem fræ og stönglar berast með leysingarvatni getur 

útbreiðsluhraðinn margfaldast í samanburði við hraða útbreiðslu á sléttlendi (Dadi 

Björnsson, 1997).    

2.3 Saga lúpínu á Íslandi 

Alaskalúpína á rúmlega 100 ára sögu á Íslandi. Í jurtaræktunartilraunum sínum, sáði 

Schierbec þáverandi landlæknir, fyrir lúpínu í Reykjavík fyrstur manna árið 1885. Talið er 

að fræin hafi verið frá Noregi en Schierbec var einnig með fleiri lúpínutegundir í tilraunum 

sínum, frá Ameríku og Evrópu. Líklegt þykir að tegundir frá þessum stofni hafi lifað í 

nokkrum görðum Reykvíkinga fram á þennan dag.   
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Til eru fleiri heimildir frá 1885 um sáningu lúpínufræja í görðum í Reykjavík (Borgþór 

Magnússon o.fl., 2001). Vel tókst til að koma plöntum til en sú ræktun mun ekki hafa 

vakið mikla athygli. Til Íslands barst alaskalúpína fyrir alvöru um miðja síðustu öld eftir að 

Hákon Bjarnason þáverandi skógræktarstjóri flutti hingað til lands rætur og fræ af 

alaskalúpínu frá Alaska. Hann kom fyrstur Íslendinga auga á hve heppileg plantan var til 

uppgræðslu á gróðurvana landi og stóð m.a. fyrir því að koma alaskalúpínu fyrir í 

skógræktargirðingum víða um land. Við ýmis skilyrði var hún reynd og af þessum grunni 

er komin sú lúpína sem breiðst hefur út hér á landi á þeim rúmum 60 árum sem liðin eru 

síðan (Borgþór Magnússon o.fl., 2001).    

Sem landgræðslutegund er alaskalúpína mjög öflug. Hún myndar gróðurþekju og byggir 

upp frjósemi jarðvegs á lítt gónu og rýru landi á skömmum tíma (Borgþór Magnússon o.fl., 

2001). Hún nemur einnig land á grónum svæðum þar sem fyrir er lágvaxinn 

mólendisgróður og gerbreytir gróðurfarinu í kjölfarið. Eftirfarandi þættir skapa plöntunni 

tækifærið til slíkra landvinninga; niturbinding, hraður vöxtur, hæð plöntu og breiðumyndun 

(Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Niðurstöður rannsóknar Borgþórs Magnússonar o.fl. 

(2001) á gróðurframvindu í lúpínubreiðum á Íslandi sýna að alaskalúpína dreifir sér með 

líkum hætti inná lítið gróin svæði (mela), hálfgróna mosaheiði sem gróna lyngmóa. Á 

norðanverðu landinu var hún lágvaxnari en á suðurlandi og víða gisin. En í útsveitum 

norðanlands náði lúpínan að mynda þéttar breiður í melum og mólendi. Í ljósi ofangreindra 

atriða ættu opin og gróðurlítil svæði á Íslandi að standa henni opin til landvinninga ef fræ 

hennar berast inn á þau en óvíst er hvaða áhrif það hefur á gróðurlendið til lengri tíma. 

2.4 Útbreiðsla lúpínu á Íslandi 

Hér á landi er óheimilt að dreifa lúpínu fyrir ofan 500 m hæð, á friðlýstum svæðum og 

hraunum frá sögulegum tíma, samkvæmt reglugerð um innflutning, ræktun og dreifingu 

útlendra plöntutegunda (nr. 583/2000). Gagnasöfn og skrár ríkisstofnana staðfesta að 

útbreiðsla lúpínu er töluverð. Útbreiðslusvæði lúpínu má finna í öllum landshlutum, á 

láglendi sem hálendi, allt upp fyrir 500 m hæð. Einkum er lúpínan útbreidd innan 

landgræðslu- og skógræktarsvæða, nærri þéttbýlisstöðum og þar sem land hefur verið 

friðað fyrir búfjárbeit. Einnig hefur lúpína dreifst innan þjóðgarða og friðlýstra svæða 

(Náttúrufræðistofnun Íslands & Landgræðsla ríkisins, 2010). Í þeim tilfellum hefur jurtinni 

verið plantað eða sáð áður en reglugerð um innflutning og dreifingu útlendra 

plöntutegunda var gefin út.  

Í rannsókn Daða Björnssonar (1997) á útbreiðsluháttum alaskalúpínu í Heiðmörk á 

rúmlega 25 ára tímabili, sýndu niðurstöður að útbreiðslan jókst jafnt og þétt yfir öll árin. Á 

fimm árum höfðu samfelldar breiður myndast út frá stökum plöntum. Hún hafði lagt undir 

sig 33-45% af landi rannsóknarsvæðisins. Útbreiðsluhraðinn var margfaldur í halla miðað 

við sléttlendið. Lúpínan dreifði sér óhindrað inn á ógróið land eins og mela en óx meðfram 

þéttum gróðurtorfum sem urðu á vegi hennar. Gróðurþekja gróinna svæða hafði áhrif á 

hvort lúpínan fór inn í þau gróðurfélög sem á vegi hennar urðu. Hún sáði sér inn í þéttan 

gras- og lyngmóa án þess að mynda þar þéttar breiður. Hörfun átti sér stað eftir 16-19 ár af 

nokkrum svæðum þar sem elstu plönturnar sáust í upphafi rannsóknar. 

Árið 2000 þakti alaskalúpína um 30 ha lands við  Bæjarstaðaskóg í Morsárdal í Skaftafelli 

(Þórunn Pétursdóttir, 2003). Plantan var í hægri framrás fyrstu 17 árin og var vart 

mælanleg á fyrstu loftmyndum, en eftir skriðuföll sumarið 1982 hafði lúpínan dreifst út 
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samkvæmt kenningum um útbreiðslumynstur ágengra landnema. Það er að lúpínan hafi 

verið í svokölluðum dvalar-fasa sem ágengar plöntur í nýjum heimkynnum fara í fyrstu 

áratugina en við rask rofnar dvalar-fasinn og í kjölfarið opnast fyrir útbreiðslu plöntunnar 

(Hobbs & Humphries, 1994; Kristín Svavarsdóttir, Thórunn Pétursdóttir & Guðrún 

Gísladóttir, 2002). Hin hraða og mikla útbreiðsla sem hófst eftir skriðuna má skýra með 

auðveldari spírun fræja í nýföllnum skriðujarðvegi og veldisvexti lúpínunnar í kjölfarið. Á 

sama tíma var sett á beitarfriðun sem hafði einnig áhrif á vöxt og útbreiðslu.  

Í Hrísey hafði alaskalúpína náð að þekja um 8% af flatarmáli eyjunnar árið 2007 (Rannveig 

Thoroddsen, Guðmundur Guðjónsson og Borgþór Magnússon, 2009). Á tíu árum jókst 

útbreiðslan um 33%, úr 46 ha í 61 ha. Þar fór lúpínan ekki að sá sér að ráði fyrr en 15-20 

árum eftir sáningu og plöntun, í kjölfar beitarfriðunar. Rannsóknir sýna að þar hafi hún lagt 

undir sig gróðurlitla mela, graslendi og gróna lyngmóa og eytt tegundum sem fyrir voru 

(Borgþór Magnússon o. fl. 2001).   

Í úttekt á útbreiðslu lúpínu í landi Stykkishólmsbæjar þöktu lúpínubreiður rúma 10 hektara 

eða um 1% af bæjarlandinu árið 2008 (Menja von Schmalensee & Róbert Arnar 

Stefánsson, 2009). Alaskalúpínan fannst á 148 aðskildum reitum en hafði mismikla þekju 

innan hvers reits. Algengi lúpínureitanna var mest á þremur svæðum innan bæjarlandsins. 

Lúpínan hafði auðveldlega dreift sér yfir vel gróið mólendi ásamt melasvæði.  

Á sunnanverðum Vestfjörðum er útbreiðsla alaskalúpínu mismikil eftir landsvæðum (Lilja 

Magnúsdóttir & Kristín Svavarsdóttir, 2011). Mest var hún í Patreksfirði 310 ha og á 

Barðaströnd 108 ha en minnst á Tálknafirði. Heildarútbreiðsla í  Vestur- Barðastrandasýslu 

var 450 ha. Áhrifasvæði lúpínunnar var oftast lítið eða illa gróið land. Ekki sáust ummerki 

um hörfun lúpínunnar svo búast má við að hún eigi eftir að auka útbreiðslu sína á 

sunnanverðum Vestfjörðurm (Lilja Magnúsdóttir & Kristín Svavarsdóttir, 2011).  

Lúpína finnst víðsvegar á norðanverðum Vestfjörðum, einkum meðfram vegum og við 

þéttbýli. Í Hornstrandafriðlandi hefur henni verið sáð og plantað á nokkrum stöðum. Meðal 

annars í Fljótavík þar sem ekki hefur gengið að uppræta hana með reglulegum slætti í á 

annan áratug (Guðmundur Guðjónsson, munnleg heimild, 20.04.2012). 

2.5 Húsavík:  gróðurframvinda í kjölfar 

beitarfriðunar 

Fyrir tíma beitarfriðunar var Húsavíkurland talið gott til búskapar (Þóroddur F. Þóroddsson 

o.fl., 1984). Árið 1961 voru skráð innan Húsavíkurhrepps um 2400 fjár en á nokkrum 

áratugum tók búfjárhald miklum breytingum, ekki síst í bæjarlandinu. Um 1850 fjár voru 

skráð innan bjæjarlandsins á árunum 1960-1961 en 1982 hafði sauðfé fækkað niður í 250 

fjár og var þá nær eingöngu í tengslum við tómstundabúskap íbúa þéttbýlisins (Þóroddur F. 

Þóroddsson o.fl., 1984). Álag á landið hefur því verið töluvert á árum áður og átt stóran 

þátt í land- og jarðvegshnignun bæði á heimalöndum og upprekstrasvæðum.  

Búfjárbeit sem og önnur landnýting hefur áhrif á gróðurfar (Ása L. Aradóttir, Ólafur 

Arnalds & Steven Archer, 1992). Afleiðing langvarandi álags vegna beitar er breyting á 

gróðurfari og jarðvegshnignun þannig að náttúruleg gróðurlendi rýrna. Ef ekkert er að gert 

endar slík þróun með jarðvegseyðingu sem leiðir af sér hnignun á vistkerfum, einkum 

gróðurhulu og frjósömum jarðvegi.   
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Á 9. áratug síðustu aldar voru Þingeyjarsýslur taldar með mestu uppblásturssvæðum 

landsins (Andrés Arnalds, 1992). Samkvæmt kortlagningu á jarðvegsrofi á Íslandi útgefið 

1997 var landsvæðið suður og austur af Húsavík flokkað með talsvert jarðvegsrof og með 

tilliti til umfangs þess var það talið í slæmu ástandi (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Þriðjungur 

lands utan fjalllendis var flokkað með mikið rof  og var fyrst og fremst um rofbarðasvæði 

að ræða. Heiðarnar Grásteinsheiði, Grjótháls og Reykjaheiði lentu innan þess svæðis 

(Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Markmið með uppgræðslu og landbótum á heiðunum var að 

stöðva jarðvegsrof sem þar átti sér stað.   

Straumhvörf urðu í landverndarmálum Húsvíkinga vorið 1989 með fundi um umhverfismál 

sem haldinn var á Húsavík. Í kjölfarið voru stofnuð samtökin Húsgull, grasrótarsamtök um 

umhverfisvernd og landgræðslu (Jan Klitgaard, á.á.). Það var ekki síst fyrir afskipti og 

áhrif þeirra að samþykkt var friðun fyrir beitarálagi búfjárs innan bæjarlandsins. Haustið 

1989 var lokið við að girða af meirihluta bæjarlandsins með rafmagnsgirðingu, samtals 

2500 ha lands í samvinnuverkefni heimamanna og Landgræðslunnar. Árið 1991 var gerður 

samningur milli Húsavíkurkaupstaður og Skógræktarfélags Íslands um ræktun 

landgræðslu- og útivistarskóga innan nýrrar bæjargirðingar. Ári síðar var undirritaður 

samningur milli Landgræðslu ríkisins og Húsavíkur um uppgræðslu innan friðaða 

svæðisins, í nánu samstarfi beggja aðila. Í kjölfar þessara samninga hófst ötult starf 

heimamanna að uppgræðslu landsins, gróðursetning trjáa, sáning fræja og þá ekki síst 

lúpínufræja. 

2.6 Saga skógræktar og lúpínu við Húsavík 

Uppruni lúpínu við Húsavík er nátengdur trjá- og skógrækt í bæjarlandinu. Í elstu 

heimildum um tré og skógrækt á Húsavík og almennt í Þingeyjarsýslu segir að á 18. öld 

hafi sýslan verið afar snauð af skóglendi. Í sýslulýsingum Joen Bendixsens sýslumans 

Norður Sýslu frá 1744 – 1749 kemur fram að einungis á einum stað hafi verið að finna 

birkiskóg, við Háls í Fnjóskadal en jarðlægan víðir og stök tré vaxið á víð og dreif innan 

sýslunnar (Jan Klitgaard, á.á.). Með stofnun Skógræktarfélags Húsavíkur árið 1943 komst 

skriður á trjárækt við Húsavík. Í fyrstu var félaginu úthlutað landi við Botnsvatn og þar 

voru fyrstu birkiplönturnar gróðursettar árið 1948, alls 750 plöntur. Á næstu tíu árum voru 

gróðursettar fleiri trjátegundir innan skógræktargirðingar við Botnsvatn, eins og greni, 

fura, lerki og aspir, að meðaltali 10.000 plöntur á ári. Í Skálamel rétt ofan við byggðina 

höfðu staðið garðlönd bæjarbúa sem ekki voru lengur í notkun. Árið 1960 var 0,9 ha lands 

á Skálamel girt af og alls 2600 greniplöntur gróðursettar innan girðingar (Hákon 

Bjarnason, 1966). Reiturinn var stækkaður um annað eins landsvæði nokkrum árum seinna, 

þá upp eftir brattri brekkunni fyrir ofan sem var blönduð af mólendi og örfoka mel. Í 

þessum fyrrum kartöflugarðlöndum óx upp þéttur greniskógur enda vaxtarskilyrðin góð, 

brekka mót suðri og sól ásamt næringaríkur jarðvegur sem garðlöndin skildu eftir sig 

(Þröstur Eysteinsson, 1988). Samtímis trjáræktinni á Skálamel var haldið áfram að planta 

innan girðingarinnar við Botnsvatnið. Á árunum 1947 til 1970 höfðu um 40.000 plöntum 

verið komið fyrir innan þessara tveggja skógræktargirðinga. Frá stofnun Skógræktarfélags 

Húsavíkur fyrir rúmum 50 árum hefur ríflega 100.000 trjáplöntum verið plantað í 

Húsavíkurland.   

Alaskalúpína var fyrst gróðursett innan Húsavíkurlands árið 1966 í skógræktargirðingu við 

Botnsvatn, samtals 70 plöntur. Árið 1972 voru 250 plöntur gróðursettar innan 

skógræktargirðingar í Skálamelsbrekku (Skógræktarfélag Suður Þingeyinga, á.á.). Á 
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árunum 1985-1990 var lúpínufræjum dreift innan skógræktargirðingar við Botnsvatn og á 

nokkrum stöðum innan bæjarlandsins eins og á Húsavíkurhöfða, ofan byggðar í 

suðurbænum og á Skógargerðismel. Á árunum 1993 – 2000 var lúpínu vélsáð í flesta mela 

á Grásteinsheiði, handsáð í Skálamel, Skjólbrekku og Fjallshóla, efst á Húsavíkurfjalli, 

norðurhlíðar þess og þar austur af. Í neðanverðar skriður Húsavíkurfjalls að sunnan og 

skriður við Botnsvatn vestan Galtarskarðs var einnig sáð lúpínufræjum. Lúpínan hefur sjálf 

sáð sér í stæri hluta skriðanna, bæði Húsavíkurfjalls og inn með Botnsvatni (Þröstur 

Eysteinsson, tölvupóstur 12.12.2011).  
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3 Aðferðir og gögn  

Loftmyndir henta vel til að safna upplýsingum til gróðurkortlagningar (Lillesand,  Kiefer 

& Chipman, 2008). Þar eru loftmyndir nýttar sem grunnupplýsingar en gróður og 

landgerðir kortlögð á myndirnar á vettvangi. Í þessari rannsókn var ákveðið að beita 

hefðbundnum aðferðum gróðurkortagerðar þar sem gróður er flokkaður í gróðurfélög eftir 

einkennandi og/eða ríkjandi tegund (Steindór Steindórsson, 1981). Hvert gróðurfélag er 

táknað með gróðurlykli, samsettum úr einum stórum bókstaf og einum til tveimur 

tölustöfum. Ríkjandi er sú tegund sem mesta gróðurþekju hefur en einkennandi sú sem 

einkennir félagið. Í báðum tilvikum getur verið um eina eða fleiri gróðurtegund að ræða 

sem myndar gróðurfélagið.  

Athugunartímabilið spannar 30 ár, frá 1977 til 2007. Upphafsárið er 10 árum eftir að 

lúpínu var fyrst plantað við Húsavík. Þannig fékkst 30 ára landfræðileg tímaþekja á 

útbreiðslu lúpínu í bæjarlandinu.  

3.1 Gróðurkortagerð 

Árið 1977 var gróður í nágrenni Húsavíkur 

kortlagður á vettvangi ofan á svarthvítar 

loftmyndir, annars vegar á myndir frá 

A.M.S. (American Map Service) í 

mælikvarða 1:36.000, teknar 24. ágúst 1960 

(sjá mynd 6) og hins vegar á loftmyndir frá 

Landmælingum Íslands stækkaðar í 

1:20.000, teknar 31. ágúst 1976 (sjá mynd 

7). Vegna skorts á nákvæmum grunnkortum 

á þeim tíma var ekki unnið úr gögnunum 

nánar (Kristbjörn Egilsson o.fl., 2004). Sú 

gróðurgreining gaf greinagóða mynd af 

gróðurfari á svæðinu á þeim tíma. Þar voru 

gróður og landgerðir flokkuð með 

hefðbundnum aðferðum gróðurkortagerðar 

samkvæmt gróðurlykli Steindórs 

Steindórssonar (1981, sjá viðauka A). Til að 

fá heildstæða mynd af landgerðum og 

gróðurfélögum, sem lúpínan við Húsavík hefur dreift sér inn á, var gróðurgreiningin frá 

1977 höfð sem upphafsstaða fyrir þessa rannsókn. Gróðurgreiningin var hnituð og merkt 

með gróðurlyklum samkvæmt vettvangsteikningunni á myndkort Loftmynda efh frá 1998 

(sjá meðfylgjandi gróðurkort í mælikvarða 1:15.000 sem fylgir með samanbrotið í vasa 

aftast í skýrslu). Gróðurkortið var skjáhnitað í Microstation hugbúnaði. Að hnitun lokinni 

og tengingu við gagnagrunn lágu fyrir flatamálsmælingar fyrir hvert gróðurfélag. 

Gróðurlendakort sem byggt var á þessari teikningu var síðan útbúið í ArcMap 

landupplýsingakerfi frá ESRi.  

 

Mynd 6. AMS loftmyndir frá 1960. 

Gróðurgreiningin 1977 var teiknuð ofan á 

myndirnar á vettvangi. Ljósmynd: Sigríður 

G. Björgvinsdóttir,2012. 
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Útbreiðsla lúpínu var rakin eftir 

myndkortum frá Loftmyndum ehf gerð eftir 

miðflugsmyndum frá 1998 og 2007. Stærð 

hverrar myndeiningar í miðflugsmyndum  er 

0,5 x 0,5 m og er hlutupplausn myndanna 

því mjög góð. Á loftmyndum í lit er frekar 

auðvelt að beita sjónrænu mati við að greina 

lúpínu frá öðrum gróðri. Enginn annar 

gróður endurkastar eins fagurgrænum lit 

eins og lúpínan gerir. Útlínur breiða og 

plantna voru teiknaðar í Microstation og við 

yfirfærslu á þeim gögnum í gangagrunn lágu 

fyrir flatarmálsmælingar. Eftir þeim þekjum 

voru búin til þemakort í ArcMap sem sýna 

útbreiðsluna. Þannig fengust upplýsingar um 

hvaða landgerðir og tegundir gróðurfélaga 

fóru undir áhrifasvæði lúpínunnar. Úrvinnsla 

á tölulegum upplýsingum var framkvæmd í 

excel töflureikni. Ekki var tekið tillit til gróðurþekju heldur var heildarflatarmál 

áhrifasvæðis hvers gróðurfélags látið gilda. Af því má áætla einhverja skekkju í 

útreikningum flatarmáls þar sem þekjan getur varað allt frá < 10% til > 90%.    

Sumarið 2003 var gróður- og landflokkagreining (gróðurgreining) endurtekin á svæðinu og 

kortlögð á myndkort Loftmynda frá 1998. Þessi gróðurgreining var nýtt hér sem 

viðmiðunargögn á réttri greiningu, annars vegar fyrir gróðurgreiningu 1977 og útbreiðslu 

lúpínu seinna á rannsóknartímabilinu. Einnig var stuðst við fjölda stafrænna ljósmynda frá 

athugunarsvæðinu, teknar á árunum 2003 og 2006.  

  

Mynd 7. Stækkuð loftmynd frá 1976 af 

rannsóknarsvæðinu. Gróðurgreining var 

teiknuð á myndina á vettvangi 1977. 

Ljósmynd: Sigríður G. Björgvinsdóttir, 

2012. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Gróðurkortlagning 1977 

Eftirfarandi niðurstöður fengust úr gróðurkortlagningu byggða á vettvangsgreiningu sem 

framkvæmd var í júlí 1977. Þær gefa yfirlit yfir gróðurfar á rannsóknarsvæðinu það ár. 

Flatarmálsmælingar á gróðurlendum og landgerðum koma fram í töflu 3. Samantekt á töflu 

3 er eftir flokkun á landsvæðum þar sem þeim var annars vegar skipt í gróið land og hins 

vegar í landgerðir. Til gróins lands tilheyra öll gróðursamfélög með gróðurþekju yfir 10% 

en byggð, vatn og lítt gróið land (gróðurþekja <10%) er flokkað sem lítt gróið land og 

landgerðir. Innan lítt gróins lands lenda melar og stórgrýtt land.  

4.2 Gróðurlendakort 

Kortlagt var samtals 2270 ha lands eða 22,7 km² að flatarmáli og afmarkaðist af girðingu 

umhverfis bæjarlandið, þar með talið byggð og strandsvæði. Gróið land var rétt rúmlega 

1500 ha sem nemur um 66% af kortlögðu landsvæði (tafla 3). Landgerðin melar og 

stórgrýtt land mældist samtals 528 ha eða 23% af heildar bæjarlandinu. Í töflu 3 eru byggð 

og önnur mannvirki ásamt vatni reiknað til flatarmáls sem landgerð, samtals 240 ha (2,4 

km²) eða rúm 10% af rannsóknarsvæðinu. 

Tafla 3. Flatarmál gróðurlenda og landgerða í Húsavíkurlandi 1977. 

Gróðursamfélag og landgerð    

% af 

heild   Gróðurlendi / landgerð ha 

Samtals 

ha 

Lítt gróið land 

 

528 

 Melar (me) 516  23 

Stórgrýtt land (gt) 12  <1 

Moslendi 

 

2 

 

 

Mosagróður (A) 2  <1 

Mólendi 

 

1064 

 

 

Lyngmói (B) 729  32 

 

Fjalldrapamói (C1, C8) 334  15 

Gras- og blómlendi 

 

126 

 

 

Graslendi (H) 126  6 

 

Alaskalúpína (L3) 0,3  <1 

Ræktað land 

 

252 

 

 

Garðlönd og tún (R1, R2) 149  7 

 

Uppgræðsla með grösum (R5) 95  4 

 

Skógrækt (R6) 8  <1 

Votlendi 

 

58 

 

 

Mýri (U) 54  2 

 

Flói (V) 4  <1 

Landgerð 

 

240   

 

Vatn (av) 93  4 

 

Byggð og önnur  mannvirki (by) 147  6 

Alls 

 

2270 100 
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Árið 1977 einkenndist gróðurfar Húsavíkurlands af víðáttumiklu þurrlendi. Mólendi var 

algengasta gróðursamfélagið á rannsóknarsvæðinu eða 47% (tafla 3, mynd 8). Þar var 

aðallega að finna lyng- og fjalldrapamóa sem ríkjandi gróðurlendi í bæjarlandinu samtals 

1063 ha. Ræktað land, þ.e. garðlönd, tún, uppgræðsla með grösum og skógrækt voru tæp 

17% af grónu svæði en tæp 12% af heild. Rúmlega helmingur þess voru tún og garðlönd en 

uppgræðsla með grösum og skógrækt mun minna landsvæði (tafla 3). Ræktað land var 

ríkjandi gróðurlendi næst byggðinni (mynd 8). Gróðursamfélagið gras- og blómlendi þakti 

samtals 126 ha eða samtals 6% af kortlögðu landsvæði. Blómlendi var innan við 1% og var 

alaskalúpína eina blómlendið innan þess gróðursamfélags. Árið 1977 var alaskalúpína ekki 

komin með sérmerkingu í gróðurlykli eins og síðar varð. Lúpína þakti 0,3 ha og var 

einungis að finna innan skógræktarsvæðanna, á Skálamel og við Botnsvatn (mynd 8). 

Innan við 1% gróðurlenda taldist til moslendis.  

Samtals 58 ha landsvæðis innan Húsavíkurlands taldist til votlendis eða 2% af öllu landi. 

Til votlendis tilheyrðu hér mýrar og flóar og var mýrlendið langtum algengara en flói. 

Votlendi var aðallega að finna í suðurhluta bæjarlandsins, við bæinn Kaldbak og við 

norðurenda Botnsvatns.  

Á gróðurkorti (í vasa aftast í skýrslu) voru greind 25 gróðurfélög sem  dregin voru saman í 

10 gróðurlendi og 4 flokka landgerða (mynd 8, tafla 3,viðauki B). Hér á eftir verður 

gróðurlendum lýst og helstu gróðurfélögum sem þeim tilheyra og útbreiðslu þeirra getið.  

Melar og stórgrýtt land (me, gt ) er flokkað sem lítt gróið land (tafla 3). Melarnir eru 

útbreiddastir, samtals 516 ha eða 23% af heildar landsvæði (viðauki B, tafla 8). Melana er 

allvíða að finna í bæjarlandinu en víðáttumestir eru þeir á landsvæði Húsavíkurfjalls, á 

toppi, í hlíðum þess til norðausturs og suðvesturs og á misgengishjöllum suðaustur af 

fjallsöxlinni. Einnig eru margir og víðáttumiklir melaflákar upp af Grásteinsheiði sem 

teygja sig allt suður á Grjótháls.  

Mosagróður (A) á rannsóknarsvæðinu hafði litla útbreiðslu eða innan við eitt prósent af 

grónu landi. Einn mosafláki var í útjaðri mýrlendissvæðis í suðurenda bæjarlandsins og 

reiknast tæplega 2 hektarar að flatarmáli.   

Lyngmói (B) er langstærsta gróðurlendið innan mólendisins í Húsavíkurlandi eða 32% af 

heildar landsvæði. Í lyngmóa ríkja lágvaxnir smárunnar eins og krækilyng, bláberjalyng, 

beitilyng, sortulyng og aðalbláberjalyng. Hann er nánast hvarvetna að finna þar sem 

jarðvegur er hæfilega þurr. Af einstökum gróðurfélögum innan lyngmóans hafa B9 

(aðalbláberjalyng) og B1 (krækilyng-fjalldrapi-bláberjalyng) langmestu útbreiðsluna. Þau 

ná yfir 452 ha eða 30% af grónu landi (viðauki B). Beitilyng er ríkjandi tegund í B5 

(beitilyng-sortulyng-krækilyng) og kemur næst krækilyngsmóanum að útbreiðslu eða 136 

ha lands. Önnur lyngmóagróðurfélög hafa minni útbreiðslu, 76 hektarar af B7 

(bláberjalyng-krækilyng- víðir) þar sem bláberjalyng er ríkjandi og 54 ha af B6 

(holtasóley- krækilyng-víðir) sem hefur gisna gróðurþekju á rýrum jarðvegi. Lyngmóinn er 

allsráðandi suðvestur af Grásteinsheiði, í neðri suðvestur hlíðum Húsavíkurfjalls og í 

Fjallshólum norður af fjallinu. Einnig er lyngmói í sunnanverðri Skjólbrekku. 

Aðalbláberjalyng flokkast til snjódældargróðurs og vex því hér helst í dældum þar sem 

snjór safnast fyrir en krækilyngið er ríkjandi í lyngmóum á hærra liggjandi landi.   
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Mynd 8. Húsavíkurland 1977 - gróðurlendakort. Alaskalúpínu var fyrst komið fyrir innan skógræktarsvæðanna, við Botnsvatn og á Skálamel. 

Svæðin eru merkt með rauðri stjörnu. 
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Fjalldrapamói (C) hefur oftast rakari jarðveg en önnur gróðurfélög í mólendi. 

Gróðurfélögin C1 og C8 eru einu félögin á svæðinu innan fjalldrapamóans. Fjalldrapi- 

bláberjalyng-krækilyng (C1) þekur 310 ha en C8 ( fjalldrapi-beitilyng-krækilyng) hefur 

mun minni útbreiðslu (sjá viðauka B). Samtals þekur fjalldrapamóinn 22% af grónu landi. 

Útbreiðsla fjalldrapamóa er nær samfelld á svæðinu suður og vestur af Botnsvatni, á 

Grásteinsheiði og upp eftir hlíðum Krubbs og Bláuskriða. Í Krubb og Skriðum er 

fjalldrapinn ríkjandi með bláberja- og krækilyngi (C1) en beiti- og krækilyngi (C8) á 

hæðum og skjólminni stöðum eins og Grásteinsheiði.   

Graslendi (H) eru tæp 8,5% af vel grónu landi eða 126 hektarar. Gróðurfélögin H1 (grös) 

og H3 (grös með smárunnum) hafa mestu útbreiðsluna af graslendinu og er að finna nærri 

byggð og ræktuðu landi. Það teygir sig meðfram ströndinni suður og norður af þéttbýlinu. 

Finnungur (H6) er gróðurfélag graslendis sem tilheyrir snjódældargróðri og finnst helst 

nærri lynggróðri. Hér er finnung að finna í misgengisdældinni í suðvesturrótum 

Húsavíkurfjalls, ofan við Skálamel.      

Blómlendið (L) í Húsavíkurlandi mætti flokka með ræktuðu landi þar sem það er eingöngu 

um alaskalúpínu að ræða. Árið 1977 var lúpína ekki flokkuð sérstaklega með 

flokkunarlykli L3, heldur sem L1 (blómlendi). Heimildir staðfesta tilvist hennar á þessum 

tíma á tveimur skógræktarsvæðum en með afar litla útbreiðslu. Gróðurgreiningin gefur 

flatarmál hennar með hlutfalli af heildarþekju gróðurreitsins og þannig fæst út þekja 

lúpínunnar sem sérstakt gróðurlendi. Lúpína þekur 0,3 ha lands sem er innan við 1% af 

grónu landi árið 1977. Lúpínu er að finna innan tveggja skógræktargirðinga. Hún er tiltekin 

í gróðurgreiningu ofarlega innan girðingar í Skálamel en á þessum tíma (júlí 1977) er 

einnig vitað af tilvist hennar á skógræktarsvæði við Botnsvatn, þó hennar sé ekki getið þar 

sérstaklega í gróðurgreiningunni. Annað blómlendi kemur ekki fyrir í greiningunni. 

Ræktað land (R) er sundurliðað á gróðurlendakorti í þrjú gróðurlendi, tún og garðlönd, 

uppgræðsla og skógrækt. Ræktað land er samtals 252,5 hektari að flatarmáli. Þekja 

garðlanda og túna er um tveir þriðju hluta þess, sem gera 10% af grónu landi. Túnaræktin 

er á flatlendinu í nágrenni byggðar og suður af henni, á golfvallarsvæði við 

Þorvaldsstaðagil og á Húsavíkurhöfða. Uppgræðsla með grösum (R5) er þó nokkur eða 95 

ha en gróðurþekja þess er mismikil. Skógrækt (R6) er lítil á svæðinu árið 1977 eða 3% af 

ræktuðu landi sem gerir hálft prósent af öllu grónu landi. Skógræktarsvæðin eru tvö í 

Húsavíkurlandi, í Skálamel ofan byggðarinnar og upp af suðvesturbakka Botnsvatns.  

Mýrlendi (U) á rannsóknarsvæðinu þekur 54 hektara lands og er lang algengasta 

gróðursamfélagið innan votlendisins.  Þó ekki komi fyrir nema fjögur gróðurfélög innan 

mýrlendisins lýsa þau þó nokkurri fjölbreyttni. Af þeim er gróðurfélagið U4  

(mýrarstör/stinnastör – klófífa) með mestu útbreiðsluna. Stærsta mýrlendissvæðið er syðst í 

bæjarlandinu en einnig er mýrargróður að finna á láglendi austanvert á svæðinu, neðan 

hlíða Húsavíkurfjalls og í dældum austan við Skálamelinn.  

Flói (V) er blautasta samfélagið innan votlendisins. Þrjú gróðurfélög flóa eru í 

Húsavíkurlandi en hafa litla útbreiðslu eða samtals innan við hálft prósent af gróðnu landi. 

Flóasvæðin eru tvö, annars vegar sunnan við Kaldbak og hins vegar við norðvestur enda 

Botnsvatns.    
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Um 147 hektarar lands fara undir byggð og önnur mannvirki (by) eða sem nemur 6% af 

heildarsvæðinu. Til þess telst allt þéttbýli Húsavíkurkaupstaðar. Það afmarkast af útlínum 

eins og það var að útbreiðslu samkvæmt loftmynd frá 2007.  

Vatn (av) er samtals 93 hektarar að flatarmáli og er Botnsvatn langstærsti hluti þess.  

4.3 Gróðurkortlagning og útbreiðsla lúpínu 1998 

Niðurstöður kortlagningar á útbreiðslu alaskalúpínu 1998 eru kynntar á mynd 9. Þekja 

lúpínu var lögð ofan á gróðurlendakortið frá 1977 sem kynnt er á mynd 8 og sýnir 

útbreiðsluna með hliðsjón af öðrum gróðurfélögum og landgerðum.  Þannig fæst sýn á 

hvaða tegund lands hún er að dreifa sér inn á. Flatarmál útbreiðslusvæða lúpínunnar er 

samtals 67 hektarar í 645 hnituðum reitum af breiðum og stökum plöntum. Það gerir tæp 

3% af rannsóknarsvæðinu í heild (tafla 4).  

Útbreiðsla lúpínunnar 1998 var víða í bæjarlandinu (mynd 9). Helstu reitir eru á 

melasvæðum í suðvestur hlíðum Skjólbrekku og Fjallshólum, innan og utan við 

skógræktargirðingarnar á Skálamel og við Botnsvatn. Á Húsavíkurhöfða eru lúpínubreiður 

og stakar plöntur  í graslendi og á uppgræðslusvæði. Stakar plöntur og breiður eru í mel og 

gróðurlendum í neðri hlíðum Húsavíkurfjalls að vestan. Breiður hafa myndast ofan við 

byggðina í suðurenda bæjarins, á sumum stöðum í grónu landi eins og mólendi og 

graslendi en mest á melum. Á Grásteinsheiði eru víðáttumiklir melar uppgræddir með 

lúpínu en breiðurnar sem þar eru að myndast eru ekki komnar með fulla þekju (mynd 9).  

4.4 Gróðurkortlagning og útbreiðsla lúpínu 2007 

Lúpínubreiður og stakar plöntur af loftmynd frá 2007 eru samtals 900 hnituð svæði. 

Niðurstöður flatarmálsmælinga hnitaðra svæða eru samtals 278 ha (2,78 km²) eða sem 

nemur 12% af rannsóknarsvæðinu í heild (tafla 4).  

Útbreiðslusvæði lúpínu 2007 var margfallt umfangsmeiri en 1998. Hnitaðir lúpínureitir 

voru þá 300 fleiri en 1998. Flestar eldri breiður hafa stækkað og nýjar myndast, ásamt því 

að fjöldi stakra plantna hefur aukist (mynd 10). Samfelldar og víðáttumiklar lúpínubreiður 

eru í Skjólbrekku, Fjallshólum og Húsavíkurfjalli. Samfelldar breiður teygja sig norðaustur 

af fjallinu og nýjar hafa myndast í Skriðum og urðum (Bláuskriðum) og nokkrar þeirra ná 

niður að bökkum Botnsvatns. Breiður í suðvesturhlíðum Húsavíkurfjalls hafa náð niður á 

jafnsléttu og inn í mólendið sem þar er neðan fjallskriðanna. Suðaustur af byggðinni eru 

samfelldar breiður á fyrrum melasvæðum, sem hafa aukið útbreiðslu sína umtalsvert.  Flest 

melasvæðin á Grásteinsheiði sem höfðu lúpínubreiður 1998 hafa bætt við sig þekju. Lúpína 

hefur einnig numið land á nýjum melasvæðum á Grásteinsheiði, við mýrarsvæði og á 

grónu landi við bæinn Kaldbak.      
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Mynd 9. Útbreiðsla alaskalúpínu í Húsavíkurlandi 1998. Þekja lúpínu er sýnd ofan á gróðurlendakortinu frá 1977 (sjá mynd 8). Lúpínan 

þekur 3% af heildarsvæðinu, samtals 67 ha lands. 

 
 

Mynd 10. Útbreiðsla alaskalúpínu í Húsavíkurlandi 2007. Þekja lúpínu er sýnd ofan á gróðurlendakortinu frá 1977 (sjá mynd 8). Lúpínan 

þekdur 12% af heildarsvæðinu, samtals 278 ha lands. 
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4.5 Breytingar á gróðurlendum 1977 til 2007 

Á fyrra rannsóknartímabilinu sýna töluleg gögn að lúpínan sótti fram að meðaltali um 3 ha 

á ári fyrstu tuttugu árin (tafla 4 & 5). Frá 1998 til 2007 var meðalútbreiðslan rúmir 23 ha á 

ári. Eins og sjá má í töflu 4 hafði landsvæði sem komið var undir lúpínubreiður árið 2007 

aukist um 211 ha á tíu árum. Þetta sýnir að útbreiðsla lúpínunnar fjórfaldaðist á 10 ára 

tímabili.  

Tafla 4. Framrás alaskalúpínu í Húsavíkurlandi frá 1977 til 2007. 

Ár 

Flatarmál 

(ha) 

Framrás 

(ha) 

% af 

heild 

1977 0,3 0 <1 

1998 67 67 3 

2007 278 211 12 

 

Tafla 5. Útbreiðsla alaskalúpínu og annarra gróðurlenda 1977, 1998 og 2007. Taflan 

sýnir þær breytingar sem orðið hafa á öðrum gróðurlendum í kjölfar aukningar á lúpínu 

1977 - 2007. 

Landgerðir og gróðurlendi 

1977 

(ha) 

1998 

(ha) 

2007 

(ha) 

Breyting 

(ha) 

Lúpína (L3) 0,3 67 278 278 

Melar (me) 516 468 350 -166 

Stórgrýtt land (gt) 12 12 10 -2 

Mosagróður (A) 2 2 2 0 

Lyngmói (B) 729 726 689 -40 

Fjalldrapamói (C1, C8) 334 329 309 -25 

Graslendi (H) 126 121 110 -16 

Ræktað land (R1,R2) 150 148 144 -6 

Uppgræðsla (R5) 95 91 74 -21 

Skógrækt (R6) 8 8 7 -1 

Mýri (U) 54 54 53 -1 

Flói (V) 4 4 4 0 

Vatn (av) 93 93 93 0 

Byggð og önnur  mannvirki (by) 147 147 147 0 

Alls 2270 2270 2270 0 

 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að fá yfirlit yfir þær breytingar á landgerðum og 

gróðurlendum sem lúpínan hefur dreift sér inn á. Í töflu 5 má sjá útbreiðslubreytingar á 

gróðurlendum á öllu svæðinu á 30 ára tímabili. Mismikil breyting verður á 

gróðurlendunum. Flest þeirra taka flatamálsbreytingum, sérstaklega mólendið og 

uppgræðslusvæðin. Mesta breytingin er á melasvæðunum, þau hafa minnkað um samtals 

166 ha að flatarmáli eða um 60% af heildar breytingunum. Eina gróðurtegundin sem eykur 

við útbreiðslu sína er lúpínan.  
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Mynd 11. Landsvæði sem hefur farið undir lúpínu. Plantan hefur auðveldlega dreift sér inn 

á mela og grýtt land auk mólendi. Lúpínan hefur hlutfallslega dreift sér meira yfir 

mólendið milli áranna 1998 til 2007 en tuttugu árin á undan. Sjá nánar í viðauka C. 

Niðurstöður kortlagningar sýna að lúpínan dreifði sér að stærstum hluta inn á lítt gróið 

land, þ.e. mela en algróið land tók einnig neikvæðum breytingum (mynd 11, viðauki C). 

Taka ber tillit til þess að lúpínu var að líkindum eingöngu sáð eða plantað í lítt gróið land. 

Töluvert af mólendi og ræktuðu landi hefur einnig farið undi lúpínu (myndir 11 & 12). 

Sumarið 1998 hafði 73% heildarútbreiðsla lúpínu farið yfir melasvæði (49 ha) og 13% 

mólendi, lyng- og fjalldrapamóa samtals 9 ha (sjá mynd 11). Önnur gróðurlendi höfðu 

orðið fyrir minni áhrifum af útbreiðslu lúpínunnar frá 1977 til 1998. Á tímabilinu  1998 – 

2007 hafði flatarmál melasvæða undir lúpínu aukist um samtals 120 ha eða 42% aukning 

frá 1998 ( sjá myndir 11 & 12).  Á sama tímabili hafði flatarmál mólendis undir lúpínu 

aukist úr 9 ha í 58 ha eða 27% af heildaráhrifasvæði lúpínu. Það gerir 73% aukningu á 

töpuðu mólendi á 10 árum (mynd 12, viðauki C).  

 

Mynd 12. Hlutfall landgerða sem lúpínan hefur breiðst yfir frá 1977 til 2007. Hlutfall 

mólendis sem plantan fer yfir hefur hækkað síðustu 10 árin. 
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Í inngangi var rætt um að í lokin yrðu þessar niðurstöður sem hér eru kynntar bornar saman 

við nýlega kortlagningu af sama landsvæði samkvæmt greiningu af innrauðum 

gervitunglagmyndum (Borgþór Magnússon, 2012). Borgþór Magnússon og Sigmar 

Metúsalemsson kortlögðu útbreiðslu lúpínu í Húsavíkurlandi út frá greiningu á SPOT-5 

gervitunglamynd frá árinu 2004 og mynd frá gervitunglinu RapidEye tekin 2011. Skannar 

gervitungla nema geislun á breiðara sviði rafsegulsrófsins en linsur venjulegra 

loftmyndavéla. Myndir á innrauða sviðinu henta vel til að greina gróður frá öðrum 

fyrirbærum í landslagi þar sem þættir eins og blaðhold og vatn í plöntu hafa mesta 

endurkastið á innrauða sviðinu en blaðgrænan á því sýnilega (Lillesand o.fl., 2008).  

Tafla 6. Samanburður á loftmyndagreiningu 1977- 2007 og gervitunglagreiningu 2004 og 

2011. 

 

1977 

ha 

1998  

ha 

2004 

ha 

2007  

ha 

2011  

ha 

Lúpína 0,3 67 92 278 402 

 

Í töflu 6 má sjá tölulegar niðurstöður beggja rannsóknanna. Árið 2011 var útbreiðsla lúpínu 

komin í 402 ha lands, eða 124 hektörum meira en flatarmálsmælingarnar frá 2007 sýndu 

(sjá töflu 5 & 6) (Borgþór Magnússon, 2012). Það gefur 45% útbreiðsluaukningu milli 

áranna 2007 og 2011 eða 31 ha á ári. Hér skal bent á að eingöngu líða 4 ár á milli mælinga. 

 

 

Mynd 13. Framvinda alaskalúpínu í Húsavíkurlandi tímabilið 1977 til 2011. Tölur fyrir 

árin 2004 og 2011 eru byggðar á greiningu af gervitunglamyndum. 

Mynd 13 sýnir framvindu lúpínu í bæjarlandi Húsavíkur samkvæmt niðurstöðum töflu 6. 

Greining á útbreiðslunni fyrir árið 2004 sker sig nokkuð úr og er ekki í samræmi við tölur 

fyrir 1998 og 2007. Að því gefnu að loftmyndir gefa mun nákvæmari greiningu en 

gervitunglamyndir, má gera ráð fyrir því að útbreiðsla lúpínunnar árin 2004 og 2011 hafi 

verið meiri en niðurstöðurnar sýna.  
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5 Umræður 

Lagðar voru fram sex rannsóknarspurningar í inngangskafla og hefur nokkrum þeirra verið 

svarað nú þegar. Þær verða lagðar hér fram aftur og þeim svarað lið fyrir lið ásamt 

umræður um hverja og eina. Í byrjun var markmiðið að fá heildstætt yfirlit yfir gróðurfar 

Húsavíkurlands árið 1977. Gróðurkort var útbúið í landupplýsingakerfum og fylgir hér 

með aftast í skýrslu. Út frá þeirri gróðurkortlagningu var útbúið gróðurlendakort sem gefur 

yfirsýn á gróðurfar bæjarlandsins 1977.    

1) Hvert er (var) flatarmál og útbreiðsla gróðurlenda í upphafi athugunartímabilsins?  

Gróður utan þéttbýlis þakti samtals 1500 ha eða um 66% af heildarflatarmáli 

Húsavíkurlands. Gróðurfar bæjarlandsins var þá að stærstum hluta þurrlendisgróður, með 

rúm 70% mólendi og 17% ræktað land. Mólendið einkenndist af lyng- og fjalldrapamóa 

samtals 1064 ha. Árið 1977 þöktu ræktuð tún um 10% af grónu landi. Alaskalúpína hafði 

óverulega útbreiðslu eða 0,3 ha og greindist á tveimur stöðum, í skógræktargirðingunum á 

Skálamel og við Botnsvatn. Melar þöktu 23% af heildarlandsvæðinu og voru á nokkrum 

stöðum allvíðáttumiklir, eins og á Húsavíkurfjalli og í hlíðum þess og uppblásturssvæði á 

Grásteinsheiði.  

Lúpínunni var fyrst plantað í skógræktarreitina (Skógræktarfélag Suður Þingeyinga, á.á), 

10 árum fyrr við Botnsvatn samtals 70 plöntum og 1972 í Skálamel 250 plöntur. 

Útbreiðslan 1977 var óveruleg eða 0,3 ha og einungis bundin við girðingarnar. Ómögulegt 

var að greina lúpínu frá öðrum gróðri af svarthvítu myndunum og má því áætla að lúpína 

sé vanmetin að einhverju leyti fyrir árið 1977. En þrátt fyrir þann ágalla er útbreiðslan á 

þessu tímabili líklega í samræmi við niðurstöður á útbreiðsluháttum plöntunnar (Borgþór 

Magnússon, 1995; Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Lúpínan fjölgar sér að mestu leyti með 

sjálfsáningu og það tekur plöntuna 3 ár að mynda fræ og mikið af þeim (Borgþór 

Magnússon o.fl., 2001). Það er því sennilegt að innan beggja skógræktargirðinganna hafi 

lúpínan náð að dreifa sér töluvert og jafnvel eitthvað út fyrir þær. Einnig skal líta til þess að 

plöntunum er plantað í nágrenni við tré sem líklega draga úr vaxtarskilyrðum lúpínunnar. Í 

Skálamelsbrekku er meiri halli á landi en við Botnsvatn sem hefur gefið lúpínunni meiri 

möguleika að dreifa sér undan hallanum en á aflíðandi landi inn við Botnsvatn.   

2) Hvert er flatarmál og útbreiðsla lúpínubreiða samkvæmt gróðurkortlagningu árin 1998 

og 2007. 

Í upphafi rannsóknartímabils hafði lúpínan þekju sem nam 0,3 ha lands (mynd 9, tafla 4). 

Árið 1998 var þekjan komin í 67 ha eða um 3% af rannsóknarsvæðinu í heild. Hafði 

lúpínan breiðst út að meðaltali um 3 ha á ári fyrstu tuttugu árin.  Tíu árum seinna hafði 

lúpínan fjórfaldað útbreiðslu sína frá 1998.  Að meðaltali hafði plantan bætt við sig 24 ha 

lands árlega. Árið 2007 var útbreiðsla lúpínu komin í 278 ha sem nemur 12% af 

heildarlandsvæði (tafla 4). Heildarfjöldi hnitaðra fláka var 300 fleiri árið 2007 en 1998.  

Mikið rof átti sér stað á Gráseinsheiði ofan við bæjarlandið (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Á 

árunum 1993 til 2000 var sáð í flest þessi rofabörð til að stemma stigu við áframhaldandi 

jarðvegseyðingu og áfok af svæðinu. Þessi sáning skýrir þá miklu útbreiðslu á í melasvæði 

á heiðinni 1998 og 2007. Á mynd frá 1998 var vel merkjanlegt hvar henni hafði verið sáð í 

mela og rofabörð, þ.e. það var farið að móta fyrir plöntum þó svo þéttleikinn væri ekki 
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mikill. Árið 2007 er þéttleikinn orðinn umtalsvert meiri enda þéttist þekjan vegna 

sjálfsáningar plöntunnar. Lúpínan heldur sig þó innan melasvæðanna þar, plantan hefur 

ekki dreift sér mikið inn á gróið land. Landið á Grásteinsheiði er ef til vill ekki nógu 

hallandi til að auka útbreiðsluna inn á gróið land. Þar sem fræ lúpínunnar eru stór og falla 

ekki langt frá móðurplöntunni (Borgþór Magnússon o.fl. 2001) er líklegra að plantan 

dreifist ekki eins hratt inn á gróðurlendin í kring. Þegar jaðrar lúpínubreiðanna eru komnir 

nógu nærri gróðurlendunum í kring er komin möguleiki fyrir fræin að berast inn á þau. 

Töluverðar líkur eru á að lúpínan haldist lengi á Grásteinsheiðinni vegna þess mikla 

fræforða sem hver planta leggur til í jarðveg (Borgþór Magnússon o.fl. 2001). Fræin spíra 

og möguleiki fyrir nýjar plöntur að vaxa upp þegar líftíma eldri plantna líkur er töluverður. 

Þetta ræðst líka af þeirri þróun og framvindu á öðrum gróðri sem lúpínan getur stuðlað að 

innan breiðanna.  

Einstaklingar dreifðu fræjum víða á gönguferðum sinum um bæjarlandið (Þröstur 

Eysteinsson, tölvupóstur, 12.12.2011; Jan Klitgaard, tölvupóstur, 09.12. 2011). Sú dreifing 

var ekki skipulögð og lítið af því skráð. En samkvæmt heimildum fyrrum og núverandi 

garðyrkjustjóra Húsavíkur var fræjum víða handsáð í Húsavíkurfjall og nærri byggð, eins 

og í Skógargerðiskötlum austan við byggðina. Þar hallar landi í giljum og skorningum svo 

ekki sé talað um brattar hlíðar Húsavíkurfjalls. Allt eru þetta aðstæður sem ýta undir að 

dreifa fræjum undan hallanum með vatni og auka þannig á útbreiðslugetu plöntunnar. 

Skálamelsbrekkur, Fjallshólar, Skjólbrekka og suðvesturhlíðar Húsvíkurfjalls eru lýsandi 

dæmi um hvernig lúpínan dreifist óhindrað niður í móti og staðfesta fyrri rannsóknir á 

útbreiðsluháttum lúpínu í bratta á Íslandi.  

3) Inn á hvaða landgerðir hefur lúpínan dreift sér?  

Lúpínan dreifði sér óhindrað inn á melasvæðin þar sem henni hafði verið plantað eða sáð, 

en einnig inn á gróið land eins og mólendi (myndir 11 & 12). Á seinna tímabilinu jókst 

útbreiðsla plöntunnar hlutfallslega meira inn í mólendið en melana. Frá 1977 til 1998 lagði 

lúpínan undir sig  67 hektara lands, af því landi voru 73% melar og 13% mólendi. Frá 1998 

til 2007 voru áhrifasvæði lúpínunnar komin í 278 hektara, af því var hlutfall mela 57% en 

mólendis hækkað í 27%.  

4) Í hverskonar gróið land / gróðurlendi hefur lúpínan dreift sér? 

Lúpínan hefur að mestu leyti dreift sér inn í mólendið, þá einkum lyng- og fjalldrapamóa. 

Miðað við algengi hnitaðrar fláka sem fara undir lúpínu er það aðallega lyngmói með 

ríkjandi tegundir sem krækilyngi, bláberjalyngi og aðalbláverjalyngi (B1, B7, B9,  sjá 

viðauka C). Miða við algengi fláka sem fara undir lúpínu í fjalldrapamóa er það fjalldrapi 

sem ríkjandi tegundum með bláberja- og krækilyngi (C1, sjá viðauka A & C). Hlutfall 

landsvæða af uppgræðslu með grösum sem farið hefur undir lúpínu hafði hækkað um 4% 

milli 1998 og 2007 en minnkað í graslendi frá fyrra tímabili (sjá mynd 12). 

Lyngmói og fjalldrapamói virðast gefa lítið viðnám við lúpínunni í ljósi þess hve mikið 

landsvæði af mólendi hefur farið undir lúpínu. Það samrýmist niðurstöðum fyrri rannsókna 

(Borgþór Magnússon o.fl., 1995; Borgþór Magnússon, o.fl. 2001; Borgþór Magnússon, 

2012) að lúpína á Norðurlandi fer auðveldlega inn yfir mólendi.  

 



28 

5) Eru merki um að lúpínan hafi hörfað af einhverjum svæðum? 

Engin greinileg merki sáust um að lúpínan væri að hörfa af landsvæði innan bæjarlandsins. 

Þar sem ekki var gerður greinamunur á þekju innan hnitaðra reita, má vel hugsast að 

einhvers staðar finnist merki um að lúpínan sé farin að gisna. Áhugavert væri að kanna það 

frekar á vettvangi. 

6) Hver er hugsanleg þróun á útbreiðslu lúpínu í landi Húsavíkur? Hvert stefnir í 

framtíðinni miðað við fyrra útbreiðslumynstur?  

Ofangreindar niðurstöður sýna að fátt virðist standa í vegi lúpínunnar við Húsavík að 

breiðast út um mela og móa. Í ljósi þess hve lúpínan er hraðvaxta (Borgþór Magnússon 

o.fl., 2001), hávaxin og  hefur mikla getu til að mynda þéttar og stóra breiður mun hún því 

óhindruð halda áfram að sækja inn á melana, eins og í Skjólbrekku og niður eftir hlíðum 

Húsavíkurfjalls. Á gróðurlendakortinu fyrir árið 1977 (mynd 8) voru gróðurtungur með 

lynggróðri sem teygðu sig upp eftir vesturhlíðum Húsavíkurfjalls og Skjólbrekku. Eins og 

kemur fram á myndum 9 og 10 og myndum í viðauka D hefur lúpínan dreift sér umtalsvert 

undan halla inn á þessar tungur af lynggróðri. Fræ lúpínunnar eru stór og dreifast að öllu 

jöfnu ekki langt frá móðurplöntu án aðstoðar vatns og halla lands, en þau skilyrði auka 

getu hennar til að dreifa sér og margfalda útbreiðsluhraðann miðað við sléttlendi (Daði 

Björnsson, 1997). Á myndum 6 og 7 sést að lúpínan hefur aukið útbreiðsluna niður í 

mólendið fyrir neðan Húsavíkurfjallið og í skriðunum austan Botnsvatns. Þarna er fyrir 

lágvaxinn gróður, lyng- og fjalldrapamói sem plantan veitir harða samkeppni um búsvæði. 

Með tímanum víkur lynggróðurinn fyrir lúpínunni þar sem hann þrífst ekki undir þéttum 

og hávöxnum breiðum lúpínunnar. Það má því vera fullljóst að ef lúpínan fær að dreifa sér 

óhindrað í skriðunum mun hún að lokum leggja undir sig lyngbrekkurnar og dældir og 

kvosir í nágrenni þeirra. Lúpínan á einnig greiðan aðgang inn á graslendið og 

uppgræðslusvæðin eins og á Húsavíkurhöfða (myndir 9 & 10, viðauki D). Árið 2007 voru 

þar komnar nokkuð stórar lúpínubreiður og má að óbreyttum skilyrðum reikna með að 

plantan muni leggja undir sig nýgræðsluna þar (uppgræðsla með grösum) en ekki með 

sama hraða og í brattlendinu. Skálamelur er kjörlendi fyrir lúpínuna, fyrrum melasvæði 

uppgrætt með grösum og hallar móti suðvestri. Án allra takmarkana má gera ráð fyrir að 

plantan geti dreift sér yfir það svæði.   

Taka ber með inn í myndina af útbreiðslusögu plöntunnar að lúpínunni var markvisst sáð í 

mörg melasvæðin í landgræðslutilgangi og til að sporna við áfoki, eins og t.d. á 

Grásteinsheiði. Einnig var henni handsáð af einstaklingum í lítt gróið Húsavíkurfjall, 

fjallstopp og skriður þess. Þessi mikla sáning af manna völdum gefur ekki rétta mynd af 

völdum sálfsáningar en skýrir þá miklu útbreiðslu sem hún hefur á rannsóknarsvæðinu. 

Hún mun því halda áfram að dreifa sér með líkum hætti og hún hefur gert undanfarin 30 ár. 

Úrkoma á Tjörnesi í nágrenni Húsavíkur er henni greinilega nægjanleg til að dafna vel á 

þurrum melasvæðunum. Rakt loft frá hafi með hafgolunni að sumri hefur trúlega 

viðbótaráhrif við aðra úrkomudaga og velta má fyrir sér hvort vetrarúrkoman hafi einnig 

áhrif á uppvaxtarskilyrðin að sumri. Bæjarlandið stendur í skjóli fyrir NA áttum jafnt að 

sumri sem vetri. Þau skilyrði eins og uppsöfnun á snjó vegna skafrennings að vetri og 

upphitun lofts í skjóli fyrir svalri hafgolu að sumri eru afar líkleg til að skapa lúpínunni 

kjöraðstæður til að nema ný landsvæði.  

Mólendin í dældum og lautum vestan við Skjólbrekkur og Húsvíkurfjall eru líkleg til að 

hverfa undir lúpínubreiður (mynd 9 & 10, viðauki D). Plantan mun að óbreyttu halda áfram 
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að sá sér lengra niður hlíðarnar og inn yfir lyngmóa og annan snjódældargróður sem þar er 

til staðar. Í svari við spurningu fjögur hér ofar um hver er ríkjandi tegund þess mólendis 

sem lúpínan dreifir sér um, kemur fram að það er krækilyng, bláberjalyng, beitilyng og 

aðalbláberjalyng. Með öðrum orðum plantan er á hraðri leið yfir meirihluta af 

berjabrekkum í Húsavíkurlandi. Í samanburði á niðurstöðum úr þessari rannsókn og 

kortlagningu sama svæðis með gervitunglagögnum fram til ársins 2011 (tafla 6, mynd 13), 

er líklegt að land sem komið verður undir lúpínu geti numi allt að 600 ha að tíu árum 

liðnum.   

Alaskalúpínan var upphaflega flutt inn hingað til lands í þeim tilgangi m.a. að auðga 

íslenska garðaflóru. Þegar tímar liðu varð hlutverk hennar mun stærra, eins og að bæta 

jarðveg og ryðja brautina fyrir árangursríkt uppgræðslu- og skógræktarstarf. Útbreiðsla 

lúpínunnar hér á landi síðustu 10-15 árin hefur aukist umtalsvert eins og niðurstöður frá 

Húsavíkurlandi sem hér eru lagðar fram bera með sér. Þegar ásýnd lands er farin að 

einkennast af lúpínubreiðum má segja að lúpínan sé vitnisbuður um búsetulandslag þar 

sem maðurinn á stærstan þátt í því að dreifa henni með markvissri sáningu. Aðallega þó í 

landgræðslutilgangi en ekki síst með óskipulagðri sáningu almennings. Húsvíkingar nýttu 

sér hana sem landgræðslujurt og í dag hefur hún lagt undir sig mela og gróin svæði innan 

bæjarlandsins svo um munar. Má því álykta svo að tegundaauðgi í bæjarlandi Húsvíkinga 

standi ógn af lúpínunni í ljósi þess að plantan dreifir sér inn á gróin svæði með lágvöxnum 

lynggróðri sem þolir illa samkeppni um ljósið til að viðhalda vexti sínum.  

Af niðurstöðum ofangreindra kortlagningar á útbreiðslu lúpínu á rannsóknarsvæðinu, má 

álykta að lúpínan í Húsavíkurlandi er að breiðast út í fullu samræmi við fyrri rannsóknir á 

útbreiðsluháttum alaskalúpínu við strandsvæði á norðanverðu landinu.  
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Viðauki A 

Tafla 7. Gróðurlykill byggður á flokkun Steindórs Steindórssonar (1981). 

A1 Mosi (Racomitrium) A6 Mosi með þursaskeggi 

A2 Mosi með stinnastör A7 Mosi með þursaskeggi og smárunnum 

A3 Mosi með stinnastör og smárunnum A8 Mosi með grösum og smárunnum 

A4 Mosi með smárunnum A9 Hélumosi  (snjómosi) 

A5 Mosi með grösum A10 Hélumosar með grávíði 

ÞURRLENDI 

Mosagróður 

A1 Mosi (Racomitrium) A6 Mosi með þursaskeggi 

A2 Mosi með stinnastör A7 Mosi með þursaskeggi og smárunnum 

A3 Mosi með stinnastör og smárunnum A8 Mosi með grösum og smárunnum 

A4 Mosi með smárunnum A9 Hélumosi  (snjómosi) 

A5 Mosi með grösum A10 Hélumosar með grávíði 

Lyngmói 

B1 Krækilyng - fjalldrapi - bláberjalyng B6 Holtasóley - krækilyng - víðir 

B2 Krækilyng - bláberjalyng - sauðamergur B7 Bláberjalyng - krækilyng - víðir 

B3 Krækilyng - víðir B8 Sortulyng - krækilyng - fjalldrapi 

B4 Beitilyng - krækilyng - bláberjalyng B9 Aðalbláberjalyng 

B5 Beitilyng - sortulyng - krækilyng   

Fjalldrapamói 

C1 Fjalldrapi - bláberjalyng - krækilyng C3 Fjalldrapi - víðir 

C2 Fjalldrapi - þursaskegg - grös C8 Fjalldrapi - beitilyng - krækilyng 

Birki 

C5 Ilmbjörk C7 Ilmbjörk - gulvíðir 

Víðimói og kjarr 

D1 Grávíðir - krækilyng D5 Gulvíðir - grös 

D2 Grávíðir - fjalldrapi D6 Grasvíðir 

D3 Loðvíðir - grávíðir   

Þursaskeggsmói 

E1 Þursaskegg E4 Þursaskegg - holtasóley 

E2 Þursaskegg - smárunnar   

Sefmói 

F1 Móasef F2 Móasef - smárunnar 

Starmói 

G1 Stinnastör G3 Móastör - krækilyng - grávíðir 

G2 Stinnastör - smárunnar G4 Rjúpustör 

Graslendi 

H1 Grös H5 Sjávarfitjungur 

H2 Grös með störum H6 Finnungur (Nardus stricta) 

H3 Grös með smárunnum H7 Grös með elftingu 

H4 Melgresi   

Fléttumói 

J1 Fléttur og smárunnar J2 Grábreyskingur 

Blómlendi 

L1 Hávaxnar blómjurtir L3 Alaskalúpína 

L2 Lágvaxnar blómjurtir   

                                                        Framhald 
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Ræktað land 

R1 Garðlönd, korn- og grænfóðurakrar R4 Tún sem ekki er hægt að taka til 

heynytja aftur án þess að endurvinna 

og votlendi sem er að breytast í 

graslendi vegna framræslu á 

fyrirhuguðum ræktunarsvæðum. 

R2 Tún í góðri rækt, notuð til slægna og/eða 

beitar 

  

R3 Önnur tún.  Brotið land og ræktað en 

ekki nytjað lengur til heyöflunar þegar 

landgreining fer fram nema e.t.v. til 

beitar.  Þessi tún er hægt að nýta til 

heyöflunar aftur með því að bera á þau 

að nýju. 

R5 Ræktað graslendi.  Uppgræðslusvæði 

þar sem gróðurlítið land eða náttúruleg 

gróðurlendi hafa breyst í graslendi 

vegna áburðargjafar með eða án 

sáningar. 

Skógrækt 

R6 1. Barrtré  2. Lauftré:  Til þess að báðir 

flokkarnir séu merktir í sama reit þarf 

þekja þess flatarminni að vera meira en 

10%. Sá flokkur sem meira er af er 

skráður fyrst 

  

VOTLENDI 

Hálfdeigja 

T2 Hrossanál - starir - grös T9 Hrossanál - vingull 

T3 Hálmgresi T10 Hrossanál - grávíðir/loðvíðir 

T4 Gulvíðir - starir - grös T11 Hrafnafífa með hálmgresi 

T5 Grös - starir T12 Bjúgstör 

T6 Broddastör - víðir - starir T30 Mosar í deiglendi  

T7 Sef T31 Mosar og grávíðir/smárunnar í 

deiglendi 

Mýri 

U1 Mýrastör/stinnastör - hengistör U13 Mýrastör/stinnastör - mýrelfting 

U2 Mýrastör/stinnastör - víðir U14 Bjúgstör 

U3 Mýrastör/stinnastör - fjalldrapi U15 Skriðstör 

U4 Mýrastör/stinnastör- klófífa U18 Klófífa - finnungur 

U5 Mýrastör/stinnastör U19 Mýrastör/stinnastör - tjarnastör 

U8 Mýrastör/stinnastör - gulstör U21 Dýjahnappur - lindaskart 

U10 Mýrelfting U22 Barnamosar 

U11 Gulvíðir - starir   

U12 Mýrafinnungur - mýrastör/stinnastör   

Flói 

V1 Gulstör V6 Hrafnastör - mýrastör - klófífa 

V2 Tjarnastör V7 Gulstör - blátoppastör -hálmgresi 

V3 Klófífa V8 Klófífa - bláberjalyng - fjalldrapi 

V4 Hengistör V9 Flóastör - klófífa 

V5 Vetrarkvíðastör   

Vatnagróður 

Y1 Fergin Y5 Lónasóley 

Y2 Vatnsnál - vætuskúfur Y6 Nykrur - marar  

Y3 Vatnsliðagras - brúsar Y7 Flóðapuntur 

Y4 Lófótur Y8 Hnúðsef 

              framhald 
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Gróðurþekja:   
 0  - 10% gróðurþekja:  lítið eða ógróið land , 90 - 100% gróðurþekja:  algróið land,  

x Gróðurþekja að meðaltali 75% (meira en 67% gróið land, 90% - 67% gróið land) 

z Gróðurþekja að meðaltali 50% ( 67% - 34% gróið land) 

þ Gróðurþekja að meðaltali 25% (minna en 67% gróið land, 34% - 10% gróið land) 

Lítt eða ógróið land: 

by Byggð - mannvirki mo Moldir 

ey Þurrar áreyrar me Melar 

fl Flag n Sand-, malar- eða grjótnáma 

gt Stórgrýtt land sa Sandur 

hr Hraun sk (gt) Skriður 

kl (gt) Klettar vi Vikur 

le Blautar áreyrar hvl Hveraleir 

Annað: 

a Grjót á yfirborði gerir land illræktanlegt, smágrýti 

b Grjót á yfirborði gerir land óræktanlegt, stórgrýti, klappir / grjót í grónu landi 

r Land sem er raskað/umbylt af völdum manna 

q Freðmýrarúst 

 

  



38 

Viðauki B 

Tafla 8. Flatarmál gróðurfélaga og landgerða í Húsavíkurlandi 1977. Taflan sýnir 

flatarmál einstaka gróðurfélaga og landgerða eftir að blönduðum gróðurfélögum hefur 

verið skipt upp, þ.e. þegar tvö eða fleiri gróðurfélög koma fyrir í sama reitnum á 

gróðurkorti. 

Gróðurfélag ha 

% af       

grónu 

landi 

% af 

heild 

 

A1 Mosi (Racomitrium) 1,7 0 0 

 

B1 Krækilyng - fjalldrapi - bláberjalyng 206,3 14 9 

 

B2 Krækilyng - bláberjalyng - sauðamergur 2,6 0 0 

 

B5 Beitilyng - sortulyng - krækilyng 131,5 9 6 

 

B6 Holtasóley - krækilyng - víðir 54,0 4 2 

 

B7 Bláberjalyng - krækilyng - víðir 76,1 5 3 

 

B8 Sortulyng - krækilyng - fjalldrapi 13,6 1 1 

 

B9 Aðalbláberjalyng 245,3 16 11 

 

C1 Fjalldrapi - bláberjalyng - krækilyng 309,9 21 14 

 

C8 Fjalldrapi - beitilyng - krækilyng 24,5 2 1 

 

H1 Grös 88,5 6 4 

 

H3 Grös með smárunnum 35,3 2 2 

 

H6 Finnungur (Nardus stricta) 2,2 0 0 

 

L3 Alaskalúpína 0,3 0 0 

 

R1 Garðlönd, korn- og grænfóðurakrar 2,9 0 0 

 

R2 Tún í góðri rækt, notuð til slægna og/eða beitar 146,6 10 6 

 

R5 Uppgræðsla með grösum 94,7 6 4 

 

R6 Skógrækt 8,2 1 0 

 

U3 Mýrastör/stinnastör - fjalldrapi 0,4 0 0 

 

U4 Mýrastör/stinnastör- klófífa 28,1 2 1 

 

U5 Mýrastör/stinnastör 19,0 1 1 

 

U13 Mýrastör/stinnastör - mýrelfting 6,4 0 0 

 

V2 Tjarnastör 1,5 0 0 

 

V3 Klófífa 1,2 0 0 

 

V5 Vetrarkvíðastör 1,5 0 0 

  
Samtals gróið land 1502,4 100 66 

Landgerð     

% af       

ógrónu 

landi 

% af 

heild 

 

by Byggð og önnur mannvirki 146,7 19 6 

 

gt Stórgrýtt land 11,7 2 1 

 

me Melar 516,3 67 23 

 

av Vatn 92,9 12 4 

  
Samtals ógróið land 767,6 100 34 

Alls   2270,0   100 
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Viðauki C 

Tafla 9. Flatarmál gróðurfélaga sem lúpína hefur dreift sér yfir á tímabilinu 1977 - 2007. 

Gróðurfélög  land í ha land í m2 

A1 0,02 166,0 

av 0,23 2298,6 

B1 1,26 12592,2 

B1/B5/B9 7,61 76117,1 

B1/B5/B9x 0,00 12,5 

B1/B5/B9z 0,03 282,9 

B1/B9 4,26 42611,8 

B2 0,08 777,9 

B6 0,03 275,2 

B6þb 1,89 18935,0 

B7 0,68 6785,8 

B8/B7 13,60 136035,4 

B9 10,83 108279,2 

B9/H1 0,21 2133,8 

B9/H6 0,32 3231,4 

by 0,00 2,9 

C1 8,08 80803,0 

C1/B5x 2,95 29473,3 

C1/B6x 1,95 19526,8 

C1/B6zb 0,11 1102,9 

C1/B7 1,32 13222,9 

C1/B7xb 0,31 3087,0 

C1/B9 6,12 61165,6 

C1z 0,78 7761,8 

C8 3,29 32907,0 

C8/B9 0,35 3522,7 

gt 1,90 18989,6 

H1 2,71 27058,5 

H1x 6,42 64203,0 

H1z 0,27 2706,5 

H1þ 0,67 6691,7 

H1þa 2,22 22219,5 

H3 2,11 21140,7 

H3x 1,30 12950,1 

H6 0,12 1201,6 

me 166,13 1661311,0 

R1 0,03 324,0 

R2 5,20 51953,2 

R5 9,84 98441,7 

R5x 4,06 40621,8 

R5z 7,21 72134,3 

R6 1,06 10579,8 

R6/L3x 0,55 5467,1 

U13 0,23 2324,0 

U3 0,07 729,8 

U4 0,01 79,0 

U4/U13 0,12 1195,9 
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Viðauki D 

 

 

Mynd 14. Lúpína í mólendi innan við Skálamel. Ljósmynd: Borgþór Magnússon, 2006. 

 

 

Mynd 15. Lúpínan hefur tekið bólfestu í mel á toppi Húsavíkurfjalls. Ljósmynd: Borgþór 

Magnússon, 2006. 
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Mynd 16. Horft upp til Skálamels. Lúpínan hefur dreift sér viða yfir mólendi allt í kring um 

skógræktargirðinguna. Ljósmynd: Guðmundur Guðjónsson, 2006. 

 

 

Mynd 17. Suðurhlíðar Húsavíkurfjalls. Lúpínan þekur stóran hluta af skriðum fjallsins. 

Ljósmynd: Guðmundur Guðjónsson, 2006. 
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Mynd 18. Lúpína í mólendi. Vel sést á þessari mynd hvað lúpínan hefur dreift sér inn á vel 

gróið land. Ljósmynd: Guðmundur Guðjónsson, 2006.  

 

 

Mynd 19. Lúpína breiðist yfir mólendi innan við byggðina. Ljósmynd: Guðmundur 

Guðjónsson, 2006.  


