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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er ætlunin að kanna hvernig þekja skóga norðan Næfurholts á 

Rangárvöllum hefur þróast frá 1987 til 2012. Við landnám manna á Íslandi fyrir meira en 

1100 árum voru birkiskógar víðfeðmir, þó umdeild sé hversu útbreiddir þeir nákvæmlega 

voru. Síðan hefur skógum verulega hnignað hér á landi og er nú svo komið að aðeins um 

1,2% landsins eru þakin einhverskonar skógi og þar af eru aðeins um 0,85% náttúrulegir 

birkiskógar, þ.e. skógar sem hvorki hafa verið gróðursettir né sáð.  

Á svæðinu við Heklu eru heimildir um víðáttumikla birkiskóga á fyrri öldum en landhnignun 

vegna nýtingar lands, eldgosa og hnignandi veðurfars leiddi til uppblásturs sem  hafði 

verulega neikvæð áhrif á skógana svo nú eru aðeins stöku leifar þeirra eftir. Gripið hefur verið 

til aðgerða á svæðinu til að endurheimta landgæði og auka þekju birkiskóga.  

Bændur á svæðinu hafa breytt landnotkun með beitarstýringu. Með samstarfi Landgræðslu 

ríkisins og heimamanna í verkefninu Bændur græða landið hefur mikið verk verið unnið í 

uppgræðslu, en ábúendur í Næfurholti hafa tekið þátt í því frá árinu 1991. Nú eru hafnar 

aðgerðir til að auka útbreiðslu birkis á svæðinu með verkefninu Hekluskógar, þar sem ætlunin 

er að nýta náttúrulega hæfileika birkisins til að dreifa sér og standast öskufall, einkum frá 

Heklu.   

Við rannsóknina var notast við loftmyndir sem annarsvegar voru teknar árið 1987 og 

hinsvegar árið 2006. Þær voru greindar með tilliti til þekju trjágróðurs og skipt í fjóra 

þekjuflokka;  10 - 25%, 25 – 50%, 50 – 75% og >75%. Farið var í vettvangsverð á svæðið, 

annars vegar til að meta breytingar frá 2006 og hins vegar til að meta áreiðanleika 

kortlagningar eftir myndum. Að lokum var kortlagning endurmetin í ljósi vettvangsvinnu.  

Helstu niðurstöður voru að útbreiðsla birkis hafði aukist í öllum þekjuflokkum. 

Heildarútbreiðsla skóga jókst úr 195,5 ha árið 1987 í 349,4 ha árið 2012. Helstu ástæður eru 

taldar vera minnkandi sauðfjárbeit, friðun skóga og uppgræðslustarf landeigenda og 

Landgræðslu ríkisins. Þá hafa veðurskilyrði verið gróðri afar hagstæð á tímabilinu sem 

rannsóknin tekur yfir og farið batnandi.  



 

Abstract 

The aim of this research is to map changes in shrub and tree cover in an area north of the farm 

Næfurholt in the north of the Rangárvellir area from 1987 to 2012. When Iceland was first 

settled by Norse people 1100 years ago, birch forests covered extensive areas in Iceland 

although exactly how extensive is debated. Since the settlement, forest cover has drastically 

diminished and currently only 1,2% of the total land area of Iceland is covered by forests and 

woodlands. Of that area 0,85% are birch forests that have not been planted, i.e. natural to the 

land.  

Extensive birch forests and woodlands covered low land near Hekla, but human activity, 

grazing, land degradation, volcanic activity in the Mt Hekla central volcano, cooling of the 

climate during the ,,little ice age“ and soil erosion have had serious negative effects on the 

forests. Now only scattered remnants remain. The newly established project Hekluskógar or 

Mt Hekla forests project aims at reclaiming natural birch woodlands and use the natural 

ability of birch to spread by seeds and withstand volcanic tephra fall since it is not a question 

of if Mt Hekla erupts again, but when.  

In this research aerial photographs, taken in 1987 and 2006 were used to map changes in tree 

and shrub cover. To determine changes since 2006, a field study was undertaken and in the 

process mapping accuracy was assessed. Tree and shrub cover was divided into four groups, 

10 - 25 %, 25 – 50%, 50 – 75% and >75% cover. The main results of the research is that tree 

and shrub cover has increased in all groups since 1987 and total area covered increased from 

195,5 ha in 1987 í 349,4 ha in 2012. The main reasons are believed to be decreased grazing 

pressure from herbivores, better climate and efforts in land reclamation by Soil Conservation 

Service of Iceland and local landowners.  
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1 Inngangur 

Ísland er svo að segja skóglaust land í dag en því hefur ekki alltaf svo verið farið. Því hefur 

verið haldið fram að fyrir landnám manna hafi skógar verið mun útbreiddari en nú er. Eftir 

landnám fór skógum hnignandi á landinu og er talið að ágangur manna og óblíð náttúruöfl 

hafi valdið því. Í upphafi 20. aldar voru hlutar landsins illa farnir af uppblæstri og skógar voru 

svo til alveg horfnir af landinu. Framsýnir menn sáu þá að við svo varð ekki búið og voru þá 

hafnar aðgerðir til að stemma stigu við landeyðingu. Skógræktarlög voru sett árið 1907 til að 

vernda skóga og stöðva jarðvegseyðingu og Skógrækt ríkisins stofnuð. Nokkrum árum síðar 

klofnaði Sandgræðsla ríkisins, forveri Landgræðslu ríkisins frá Skógræktinni og hefur verið 

svo síðan. Í nágrenni Heklu var landeyðing mjög alvarleg og er þar lítið eftir af skógum en þó 

eru nokkur svæði eftir. Á síðari árum hefur áhugi aukist á að endurheimta birkiskóga í 

nágrenni Heklu og var verkefnið Hekluskógar sett á stofn í þeim tilgangi. Til þess að 

verkefnið verði unnið á sem skilvirkastan hátt er nauðsynlegt að gera rannsóknir á því hvernig 

þróun og útbreiðsla núverandi skóga hefur verið á svæðinu.   

Í þessu verkefni  er ætlunin að gera grein fyrir þróun birkiskóga við Heklurætur á 25 ára 

tímabili frá 1987-2012 á afmörkuðu svæði norðaustan Heklubæjanna en það eru þeir  bæir 

nefndir sem næst liggja Heklu. Í verkefninu er leitast við að kortleggja náttúrulega skóga eða 

réttara sagt skógarleifar sem finnast á svæðinu og kanna breytingar á þekju þeirra og 

útbreiðslu á 25 ára tímabili. Ákveðið var að notast við fjarkönnun og rannsókn á jörðu niðri til 

að ná þessu markmiði þar sem fjarkönnun gefur möguleika á að rannsaka óaðgengilegt og 

stórt svæði á fljótlegan hátt með talsverðri nákvæmni. Einnig var rætt við íbúa á svæðinu til 

að afla nánari upplýsinga. Eftirtaldar spurningar voru því settar fram í upphafi verks:  

 

Hvaða breytingar hafa orðið á þekju og útbreiðslu birkiskóga 1987–2012 á 

rannsóknarsvæðinu? 

Hverjir eru helstu áhrifaþættir þeirra breytinga? 

 

Tildrög rannsóknarinnar eru að gróður og skógar hafa alltaf vakið áhuga minn. Í samtölum 

mínum við Friðþór Sófus Sigurmundsson landfræðing sem var starfsmaður Hekluskóga kom í 

ljós að hann hafði unnið verkefni um breytingar á útbreiðslu skóga við Heklubæi en í 

nágrenni þess svæðis voru fleiri skógarsvæði sem enn átti eftir að kortleggja og vaknaði því 

áhugi minn á að vinna það verk. 
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Ritgerðin skiptist í 6 kafla að inngangi og svæðislýsingu meðtöldum. Í þriðja kafla er gerð 

grein fyrir stöðu þekkingar og fyrri rannsóknum á fræðasviði rannóknarverkefnisins. Næst er 

gögnum og aðferðum lýst í fjórða kafla. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því næst settar fram 

í fimmta kafla og að lokum eru niðurstöður ræddar og túlkaðar í sjötta kafla.  
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2 Rannsóknarsvæðið 

Rannsóknin nær til skógarleifa eða skógartorfa sem eru afmarkaðar á mynd 1, utan Hraunteigs 

sem ekki er fjallað um hér. Svæðið afmarkast af Landvegi í norðri og vestri og hraunum og 

hlíðum Heklu í og austri og suðri. Svæðið er um um 2500 ha og er aðeins að litlum hluta 

þakið skógi. Utan skógana eru önnur gróðursamfélög í mismunandi ástandi. Á hraunum er 

hraungambri og aðrar mosategundir ráðandi, en utan hraunanna er graslendi eða lífræn skán 

mest áberandi. Einnig eru svæði þar sem rofmyndanir eru áberandi eða eru gróðurlaus. Mýrar 

og annað votlendi finnast ekki á rannsóknarsvæðinu. Skógarleifarnar eru víða skornar sundur 

af rofi. Syðstu torfurnar nefnast Heimaskógar, næst kemur Myrkviður þá Torfur, Hoftorfa og 

að lokum Vatnsdalstorfa, en þessi upptalning er þó ekki tæmandi; fleiri af torfunum hafa nafn 

og tengjast þau gjarnan bæjunum sem áður höfðu þar skógarítök. Melfell er austast á svæðinu 

og er það 342 metrar á hæð en í hlíðum þess eru skógarleifar sem kortlagðar voru. Ytri-Rangá 

rennur vestan Hoftorfu og Vatnsdalstorfu en skógurinn í Drætti, vestan árinnar, var einnig 

kortlagður. Norðaustan við Drátt milli bakka Ytri-Rangár og Landvegar voru einnig kortlagðir 

skógar allt norður undir Rjúpnavelli. Fyrir sunnan rannsóknarsvæðið er Hraunteigur sem 

líklega er einn heillegasti birkiskógur sem finnst á svæðinu.  Skógurinn í Hraunteigi var 

beitarfriðaður árið 1977 og er að mestu í framför en jarðvegseyðing ógnar honum þó enn að 

norðanverðu (Garðar Þorfinnson, 2005). Fleiri  skógar eru einnig sunnan svæðisins svo sem 

Moshóll, Mosar, Breiðibugur og Oddagljúfur  og eru þeir flestir í framför (Friðþór Sófus 

Sigurmundsson, 2008).  

Fjölbreytt landslag er á svæðinu enda mætast þar sendnir melar sem ná niður að árbökkum 

Ytri-Rangár, en þar eru flatlend helluhraun út Tungnáreldstöðinni. Austan og sunnan við 

svæðið er hraun sem rann í Heklugosinu 1845. Til suðurs er einnig Efrahvolshraun sem rann 

árið 1206 og til suðausturs er hraun runnið í Heklugosinu 1947 (Sigurður Þórarinsson, 1968).   

Ekki er vitað nákvæmlega hvenær byggð hófst á svæðinu en elstu heimildir um búsetu í 

Næfurholti eru frá árinu 1200 frá tíð Páls biskips Jónssonar (Valgeir Sigurðson, 1982). 

Sauðfjárbúskapur er á tveimur af bæjunum, Næfurholti og Hólum, og eru þar um 800 fjár á 

vetrargjöfum og hefur fjöldi þeirra ekki breyst á þeim tíma sem rannsóknin nær til samkvæmt 

Ófeigi Ófeigssyni bónda í Næfurholti. Áður fyrr var töluverð byggð á svæðinu, bæði lögbýla 

og hjáleiga, en nú er aðeins búið á fjórum bæjum á svæðinu; ekkert búfjárhald er á Galtalæk 

og Rjúpnavöllum og hefur sá hluti rannsóknarsvæðisins sem liggur vestan Ytri-Rangár því 

verið friðaður fyrir beit í yfir 15 ár samkvæmt Sveini Sigurjónssyni á Galtalæk. 

Nokkuð hefur verið aðhafst í uppgræðslu og friðun á svæðinu og í nágrenni þess. Eins og áður 

sagði voru hlutar skóganna svo sem Hraunteigur friðaðir fyrir beit árið 1977 en beit hefur 

haldið áfram á hluta þess svæðis sem þessi rannsókn nær yfir. Uppgræðsla hefur einnig verið 

stunduð í nágrenni Heklubæja, en þar hefur grasfræi verið sáð auk annara plantna, og einnig 
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hefur heyi og moði verið dreift á og við rofabörð til að hefta frekara rof og gefa nýjum gróðri 

færi á að ná sér á strik. Á rannsóknarsvæðinu hafa bændur stundað uppgræðslu frá árinu 2005. 

Á árum áður var einnig dreift fræi og áburði með Dc 3 flugvél Landgræðslunnar, Páli 

Sveinssyni (Friðrik G. Olgeirsson, 2007), meðal annars á svæðinu sem hér er til rannsóknar. 

Þetta hefur leitt til þess að stór svæði við t.d. Lambatanga hafa gróið upp. Einnig hefur 

beitarstýringu verið beitt og gengur nú fé ekki á svæðinu á vorin, seint að hausti eða á veturna 

að sögn Ófeigs Ófeigssonar. 

 

 

Mynd 1. Rannsóknarsvæðið 

2.1 Veðurfar 

Sú veðurstöð sem er næst rannsóknarsvæðinu er við Búrfell í um 12 km fjarlægð í beinni 

loftlínu, en nokkuð hærra yfir sjávarmáli en rannsóknasvæðið eða í um 250 m.h.y.s.  

Rannsóknasvæðið er í um 50 km fjarlægð frá sjó og í um 130-170 metra hæð yfir sjávarmáli 

og ber veðurfarið þess merki. Þar er svalt á vetrum en nokkuð hlýtt á sumrin. Athyglisvert er 

að nokkuð hefur hlýnað á svæðinu hin síðari ár en í flestum mánuðum er 1 – 2 gráðum heitara 

á síðara tímabilinu (mynd 2).  
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Mynd 2. Meðalhiti mánaða við Búfell tímabilin 1970 – 1990 og 1991 – 2011. (Heimild: 

Veðurstofa Íslands, tölvupóstur 18. apríl 2012 ) 

Meðalhiti hefur hækkað töluvert á sumrin á tímabilinu eða um 1,5 gráður (mynd 3).   

 

Mynd 3. Meðalhiti mánaðanna júní, júlí og ágúst árin 1987 til 2010 (Heimild: Veðurstofa 

Íslands, tölvupóstur 18. apríl 2012) 

Vindur er aðallega úr norðaustri og austnorðaustri  og er auk þess hvassastur úr þeim áttum 

(mynd 4) og nær allt að 8 m/s meðalvindhraða (mynd 5). Einnig er nokkuð um vest-suð-

vestanáttir. Sjaldgæft er að verulega blási úr öðrum áttum. 

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 

1970 - 1990 -3,9 -2,4 -2,1 0,4 4,4 7,8 9,8 9,2 5,4 2,1 -1,4 -3,0 

1991 - 2011 -2,3 -2,8 -2,0 1,0 5,1 8,8 10,9 10,1 7,1 2,4 -0,8 -2,1 
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Mynd 4 Vindrós sem sýnir tíðni vindátta á veðurstöðinni við Búrfell (Veðurstofa Íslands, 

tölvupóstur 18. apríl 2012) 

 

Mynd 5. Meðalvindhraði hverrar vindáttar við Búrfell (Veðurstofa Íslands, tölvupóstur 18. apríl 

2012) 

Á svæðinu er fremur úrkomulítið og var meðalúrkoma áranna 2003 – 2012, 970 mm; 

úrkoman var minnst yfir vor- og sumarmánuðina (mynd 6).  
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Mynd 6. Meðalúrkoma allra mánaða 2003 – 2012 (Veðurstofa Íslands, tölvupóstur 18. apríl 

2012).
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3 Birkiskógar á Íslandi 

Frá Ísaldarlokum skiptust á tímabil víðfeðmra birkiskóga og tímabil þegar breytingar á 

loftslagi urðu til þess að skógunum hrakaði og við tók votlendi á sumum svæðum, þar sem 

grös og starir voru mest áberandi. Þorleifur Einarson hefur sýnt fram á með 

frjókornarannsóknum sínum að á tímabilinu frá því fyrir 9000 til 6500 árum var birkiskógur 

áberandi hér og nefnir hann tímabilið því birkitímabilið fyrra. Eftir það tók við mýrartímabilið 

fyrra sem stóð fram að birkitímabilinu seinna sem hófst 4500 árum. Fyrir um 2500 árum tók 

mýrartímabilið seinna við og er það talið standa enn þann dag í dag (Þorleifur Einarsson, 

1991).  

Margrét Hallsdóttir (1995) dregur saman niðurstöður úr frjókornarannsóknum sínum og 

annarra og kemst að þeirri niðurstöðu að kenningar Þorleifs Einarssonar standist að mestu 

leyti. Hún gerir þó nákvæmari grein fyrir gróðursögu fortíðar hér á landi og greinir hana eftir 

landshlutum enda liggja mun umfangsmeiri gögn að baki niðurstöðum hennar. Margrét kemst 

að því að fyrir u.þ.b. 10.500  árum hafi jökull horfið af það stórum hluta landsins að jarðvegur 

fór að myndast. Í fyrstu var aðeins um jarðlægan heimskautagróður að ræða en fyrir um 

10.000 árum fór að bera á freðmýrargróðri og graslendi. Fyrir um 9300 árum fór að bera á 

kjarri og smárunnum á Norðurlandi meðan freðmýri var enn ráðandi á Suðurlandi. Fyrir um 

8500 árum fór birki að sjást bæði fyrir norðan og sunnan land og var orðið ráðandi fyrir um 

7200 árum. Birkiskógar voru enn áberandi fyrir 4500 árum en þeim fór síðan  hnignandi og  

votlendisgróður og kjarr varð meira áberandi. Fyrir um 2000 árum breiddist birki nokkuð út 

og var hlutur birkifrjóa meiri. 

Við landnám manna um árið 870 gjörbreyttist myndin, en þá tók skógum að hnigna hratt. 

Egill Erlendsson og Kewin J. Edwards (2009) benda á það að talsverð breyting hafi orðið á 

magni birkifrjókorna á tímabilinu frá um 500 e.Kr til um 1040 e.Kr. Magn birkifrjókorna í 

borkjörnum, frá Stóru Mörk í Eyjafjallahreppi og Reykholti í Reykholtsdal, sem þeir 

rannsökuðu, benti til þess að á þessu tímabili hafi verið lítið um birki á þessum stöðum eða 

það hafi ekki borið frjó í verulegu magni.  Á  tímabilinu frá 630 til 770 var hinsvegar töluverð 

aukning á birkifrjói og leiða þeir líkum að því að hagstæðara veðurfar og meiri útbreiðsla 

birkis á svæðunum hafi valdið því Á þessu má sjá að útbreiðsla birkis hefur sveiflast talsvert 

hér á landi jafnvel áður en maðurinn kom til sögunar. 

3.1 Gróðurfar við og eftir landnám 

Við landnám er talið að 25 – 40 % landsins hafi verið þakið birkiskógi (Hákon Bjarnason, 

1942, 1974; Páll Bergþórsson, 1996; Sigurður Þórarinsson, 1961; Snorri Sigurðsson, 1990; 

Wöll, 2008) en ekki eru allir fræðimenn sammála því og heldur t.d. Rannveig Ólafsdóttir 

(2001) því fram að hlutfallið hafi verið töluvert lægra eða um 8 - 15 %. Það er þó ljóst að 
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birkiskógar voru við landnám verulega útbreiddir miðað við það sem nú er raunin, en nú er 

talið að aðeins 28% landsins teljist gróið  (Landmælingar Íslands, 1993) og af því séu skógar 

aðeins á 1200 km
2
 og því aðeins um 1,2 % landsins skógi vaxið (Arnór Snorrason, 2011). 

Þessir skógar eru að hluta ræktaðir eða um 360 km
2
 meðan um 850 km

2
 eru náttúrulegir 

skógar, þá aðallega birki (Arnór Snorrason, 2011; Bjarni Diðrik Sigurðsson og  Valgerður 

Jónsdóttir, 2011).  

3.2 Ástæður fyrir hnignun skóga á Íslandi 

En hvað varð til þess að svo miklar breytingar urðu á útbreiðslu skóga og kjarrs, eftir tilkomu 

mannsins, á landinu á 9 öld og hvernig vitum við að þessar breytingar hafi orðið á þessum 

tíma? Í Landnámu segir að þegar menn komu til landsins hafi landið verið viði vaxið milli 

fjalls og fjöru (Jakob Benediktsson, 1968) og lengi vel var þessu tekið sem fullkomnum 

sögulegum heimildum. Frjókornarannsóknir og aðrar plöntu- og skordýraleifar hafa varpað 

ljósi á tilvist, aukningu og hningun skóga. Þar ber helst að nefna frjórannsóknir en eins og 

áður sagði hefur Þorleifur Einarson (Þorleifur Einarsson, 1957, 1962, 1991) gert athuganir á 

þessu sviði og skipt gróðursögu landsins frá ísöld í tímabil í samræmi við niðurstöður 

rannsókna sinna.  Sigurður Þórarinson (Sigurður Þórarinsson, 1961, 1974), Margrét 

Hallsdóttir (1987) og Egill Erlendsson og fl. (Egill Erlendsson, 2007; Gathorne-Hardy, 

Erlendsson, Langdon og Edwards, 2009; Vickers, Erlendsson, Church, Edwards og Bending, 

2011)  hafa sýnt fram á miklar og hraðar breytingar á gróðurfari hér á landi strax eftir að 

menn námu hér land á 9. öld. Þeir sýndu fram á að á aðeins 80 – 130 árum hafi skógur eyðst 

að miklu leyti til dæmis á landnámsjörðum á Suðurlandi (Margrét Hallsdóttir, 1987) og aldrei 

náð sér á strik að nýju. Þetta mynstur gróðurhnignunar var þó ekki algilt, t.d. hnignaði skógi 

hægar við Hofsstaði í Mývatnssveit (Lawson o.fl., 2007). Í Stóru – Mörk við Markarfljót 

hnignaði skógi hratt en það ferli hófst ekki fyrr en nokkru eftir landnám eða um 1050 e.Kr. en 

hnignunin varð hröð eftir að hún hófst (Vickers o.fl., 2011). Skýringin er talin sú að fólk hafi 

sest seinna að á stöðum sem voru óaðgengilegri til búskapar, en eftir að menn settust að fylgdi 

gróðurhnignun líku mynstri víðast hvar. Með jarðvegsrannsóknum var sýnt fram á að á sama 

tíma breyttist þykknunarhraði jarðvegs verulega sem bendir til þess að með eyðingu skóga 

eftir landnám hafi jarðvegseyðing og uppblástur aukist mikið (Dugmore AJ, Gísladóttir G, 

Simpson IA og Newton AJ, 2009; Guðrún Gísladóttir, 1998, 2001; Sigurður Þórarinsson, 

1961).  

Margt hefur líklega orðið til þess að skógi fór svo hnignandi eftir að menn námu hér land. 

Tímasetning upphafs hinnar miklu gróðureyðingar gefur okkur vísbendingar um að maðurinn 

hafi átt þar mikinn hlut að máli (Margrét Hallsdóttir, 1987). Líklegt má teljast að eignarhald 

og nýting skóganna til eldiviðar og kolagerðar hafi einnig haft mikil áhrif (Friðþór Sófus 

Sigurmundsson, 2011) sem og að menn hafa líklega brennt og rutt skóginn til að rýma land til 

búrekstrar (Kristján Eldjárn, 1961; Sigurður Þórarinsson, 1944). Mikil búfjárbeit í skógunum 

allt árið um kring hefur líklega haft veruleg áhrif og þá sérstaklega á möguleika skóganna til 

að endurnýjunar (Sigurður H. Magnússon og  Borgþór Magnússon, 1989; Ása L. Aradóttir, 

Ólafur Arnalds og Steve Archer, 1992).  
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Þó líklegt verði að teljast að maðurinn beri höfuðábyrgð á hnignun skóga er ljóst að stór 

eldgos hafi einnig sett verulegt strik í reikninginn. Seinna höfðu loftslagsbreytingar, svo sem 

litla ísöldin svokallaða sem talin er hafa hafist á ofanverðri 13 öld  (Grove, 2001), neikvæð 

áhrif á skóga og kjarrlenndi (Egill Erlendsson, 2007; Friðþór Sófus Sigurmundsson, 2011; 

Gathorne-Hardy o.fl., 2009; Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson, Lal og Bigham, 2010; 

Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson og Rattan Lal, 2011) og einnig kaldir áratugir á 18. og 

19. öld og jafnvel allt fram á þá 20. (Guðrún Gísladóttir, 1998). Talið er að frá Landnámi og 

fram á okkar tíma hafi gróður eyðst af 4 milljónum hektara lands eða um 40 % af yfirborði 

landsins og að nú séu aðeins um 28% lands þakin einhverskonar gróðurhulu (Ólafur Arnalds 

o.fl., 1997) en talið er að fyrir landnám mannsins hafi þekjan verið milli 54% (Rannveig 

Ólafsdóttir, Peter Schlyter og Hörður V Haraldsson, 2001) og 65% (Ingvi Þorsteinsson, 

1986).  

En það segir ekki alla söguna þar sem samsetning gróðursamfélaganna hefur einnig breyst 

verulega. Leiddar hafa verið líkur að því að við landnám hafi þekja skóga  verið frá  8000 km
2 

(8%) að 40.000km
2
 (39%) (Hákon Bjarnason, 1942, 1974; Páll Bergþórsson, 1996; Rannveig 

Ólafsdóttir, 2001; Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2001; Sigurður Þórarinsson, 1961, 1974; Snorri 

Sigurðson, 1977; Snorri Sigurðsson, 1990). Nú er talið að þekja skóga sé um 1,2% (Arnór 

Snorrason, 2011). Þessi hnignun skóga er líkleg til að leiða til stóraukins jarðvegsrofs með 

tilheyrandi setflutningum og óstöðugleika jarðvegs (Ólafur Arnalds o.fl., 1997).  

Á síðari árum hefur birki hins vegar tekið að breiðast út aftur eins og t.d. á Skeiðarársandi þar 

sem birki hefur dreifst víða síðan um 1980 (Bryndís Marteinsdóttir, Kristín Svavarsdóttir og 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2007). Bæjarstaðarskógur í nágrenni Skaftafells hefur einnig breiðst 

verulega út en sú þróun hefur staðið mest alla 20. öld (Ólafur Eggertsson og  Hjalti J. 

Guðmundsson, 2002). Gunnlaugsskógur í nágrenni Gunnarsholts á Rangárvöllum hefur aukist 

verulega að umfangi frá því fyrstu birkifræjunum var sáð þar 1939 (Ása L. Aradóttir, 1991)  

3.3 Viðbrögð við gróðureyðingu 

Saga uppgræðslu og endurheimt fyrri landgæða eða tilraunir til þess eiga sér nokkra sögu á 

Íslandi (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Á síðustu áratugum 19. aldar virðist sem 

jarðvegseyðing og búsifjar sem henni fylgdu hafi keyrt um þverbak hér á landi og þá 

sérstaklega á sunnanverðu landinu eins og til dæmis í Landsveit (Guðmundur Árnason, 1958) 

þó mikil vandamál hafi einnig verið á t.d. norðausturlandi, til dæmis eftir Öskjugosið 1875 

(Agnar Hallgrímsson, 1968). Sem dæmi um slæmt ástand á sunnanverðu landinu má nefna að 

í einu óveðri árið 1882, Sandfellisveðrinu mikla, sem stóð í tvær vikur, tók af marga bæi í 

Rangárvallasýslu og leit út fyrir að alger landeyðing yrði á stóru svæði (Jónas Jónasson, 1958) 

. Í upphafi var lítið um skipuleg viðbrögð en menn reyndu með veikum mætti að hlaða 

sandvarnargarða úr grjóti til að hindra mætti framrás sandsins en þessar aðgerðir dugðu lítt og 

virtist við ofurefli að etja (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Árið 1907 voru sett lög um skógrækt 

og varnir gegn uppblæstri lands og árið 1914 voru sett sérlög um Sandgræðslu og var 

Sandgræðsla ríkisins, forveri Landgræðslu ríkisins, þá stofnuð til að taka á þessum 
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vandamálum á skipulegan hátt. Frá upphafi hefur það verið eitt aðalstarf þessarar stofnunar að 

stöðva framrás uppblásturs á Suðurlandi og víðar og snúa vörn í sókn (Friðrik G. Olgeirsson, 

2007). En starfinu er langt frá því lokið og víða blasir gróðureyðing við enn þann dag í dag. 

Því er mikilvægt að vera með vakandi auga á ástandi landsins og kanna hvernig þróunin er og 

hefur verið undanfarna áratugi eða svo langt sem gögn ná.  

3.4 Birkiskógar og ytra álag 

Eins og áður hefur komið fram er gróðursaga á Suðurlandi, og þá sérstaklega á þeim svæðum 

sem Hekla hefur veruleg áhrif á, nokkuð margbrotin (Ágúst H. Bjarnarson, 1991). Rannsóknir 

á plöntuleifum, frjókornagreiningar og tilvist eftirlifandi skógartorfa sem enn finnast í 

nágrenni Heklu sýna að þar var víða vöxtulegur birkiskógur áður fyrr, en hann er að mestu 

horfinn í dag (Friðþór Sófus Sigurmundsson, 2011). Sýnt hefur verið fram á að í stórgosum 

fyrir landnám, sem skildu eftir sig mikil öskulög, varð nokkurt rask á skógum næst Heklu, en 

uppblástur virðist ekki hafa verið mikill í kjölfarið. Það virðist því sem skógarnir hafi komið í 

veg fyrir endurflutning gosefna og þar sem tjón varð á skógum náðu þeir sér fljótt aftur 

(Sigurður Þórarinsson, 1961). Birkiskógar eru því afar þolnir gagnvart gjóskufalli og mun 

þolnari en t.d. mosa- og lynggróður sem oft tekur við þegar birkiskógur hefur eyðst. Í því 

sambandi má nefna að þegar öskulag eða áfokssandur þykkari en 10 cm fellur kafnar 

lágvaxinn gróður yfirleitt (Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Borgþór Magnússon, Guðrún 

Gísladóttir og Sigurður H. Magnússon, 2009), en heilbrigðir birkiskógar þola yfir 50 cm 

þykkt öskufall (Blong, 1984). Það þýðir að jafnvel í stærstu gosum eyðist stöndugur 

birkiskógur ekki nema á takmörkuðum svæðum. Það sýndi sig í Heklugosinu 1947 að 

birkiskógar sem urðu fyrir töluverðu öskufalli við Múlakot í Fljótshlíð (Sigurður Þórarinsson, 

1968) sköðuðust ekki. Einnig má benda á nýlegri dæmi en aska úr eldgosinu í Eyjafjalljökli 

árið 2010 féll á birkiskóg í Þórsmörk og urðu áhrifin sáralítil þó svo að askan hafi verið allt að 

3 cm þykk, en samkvæmt Hreini Óskarssyni  (2011) skógfræðingi sem fylgdist með áhrifum 

gjósku á gróður í Þórsmörk virðist gjóskufallið hafa orðið birkinu til framdráttar. Hreinn telur 

hugsanlegt að birkið nýti sér næringarefni í gjóskunni og virtist askan drepa skordýr t.d. 

ýmsar tegundir lirfa sem nærast á laufi skógargróðurs. Hinsvegar getur gjóskufall haft veruleg 

neikvæð áhrif á birkiskóga, en samkvæmt Friðþóri Sófus Sigurmundssyni (2011) urðu skógar 

í Þjórsársdal fyrir talsverðum áföllum vegna Heklugossins 1693, og var skýringin talin vera sú 

að ytri aðstæður svo sem nýting manna og veðurfar hafi veikt mótstöðuafl skógarinns gegn 

gjóskufalli. Þunn gjóskulög og áfoksefni sem setjast til í hrauni sem vaxið er þykkum mosa 

geta einnig leitt til þess að birki, sem á afar erfitt með að festa rætur í samfelldri og þykkri 

mosabreiðu, nái að gróa þar (Ágúst H. Bjarnarson, 1991) en fokefnið skapar heppilegt set 

fyrir birkið (Ása L. Aradóttir, 1991). Þetta er þó afar viðkvæmt ferli því ef  gjóskan eða áfokið 

nær þeirri þykkt að það kæfi mosann getur gróðureyðingin orðið upphaf jarðvegsrofs. Hitafar 

hefur einnig veruleg áhrif á vöxt birkis. Ólafur Eggertsson og Hjalti J. Guðmundsson (2002) 

sýndu fram á það að í Bæjarstaðarskógi óx vöxtur birkitrjáa talsvert með auknum hita. 

Mælingar þeirra sýndu fram á að vöxtur birkis hefur aukist frá því sem var á frekar köldu 

tímabili sem stóð frá 1965 til 1985 upp í það að vera svipaður og hann var á hlýju tímabili frá 

1925 til 1945. 
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3.5  Áhrif eldvirkni í Heklu á skóga í nágrenni 

eldfjallsins.   

Hekla er næstvirkasta eldfjall landsins á sögulegum tíma en þar hefur gosið að því er talið er 

18 - 19 sinnum á sögulegum tíma (Tafla 1) í fjallinu sjálfu en einnig hafa orðið þar nokkur 

gos utan fjallsins sjálfs en samt sem áður í Heklukerfinu (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). 

Aðeins hefur gosið oftar í Grímsvötnum í Vatnajökli. Fyrir landnám norrænna manna urðu 

mörg stórgos í fjallinu sem hafa skilið eftir sig umfangsmikil gjóskulög víða um land, en að 

sjálfsögðu eru þau þykkust og mest áberandi í nágrenni fjallsins. Ekki eru öll forsöguleg gos í 

fjallinu þekkt og því síður hver áhrif þeirra voru á skóga á landinu, en þeirra mest eru hin 

miklu súru gjóskulög eins og H5, H4 og H3 svo einhver séu nefnd. Ummerki um þessi gos 

sjást víða  í jarðvegi en þessi miklu Heklugos hafa sent marga rúmkílómetra af gjósku út í 

umhverfið og er t.d. þykkt H3 gjóskulagsins nálægt Heklu allt að 6 metrar (Guðrún Larsen og  

Sigurður Þórarinsson, 1977).  

Flest þessara miklu gjóskulaga hafa borist í norðurátt (Sigurður Þórarinsson, 1968). Líklegt er 

að það mikla gjóskufall sem fylgdi þessum gosum hafi haft áhrif á skóga. Helstu ummerki um 

áhrif forsögulega Heklugosa á skóglendi eru steingerðar skógarleifar sem víða sjást í 

vikurflóðum, svo sem Selsundsvikrinum, sem virðast hafa fylgt mörgum stórum Heklugosum 

(Elsa G. Vilmundardóttir og  Árni Hjartarson, 1985). Þessar skógarleifar benda bæði til þess 

að skógar hafi verið til staðar þegar þessi gos áttu sér stað en einnig sést hvernig þeir hafa 

eyðst við þessa atburði.  

Mjög er misjafnt hve miklum skaða eldvirknin hefur valdið skógum í nágrenni Heklu enda fór 

þá saman álag af völdum gjóskufalls og ágangur manna. Heklugosið 1104 varð líklega til þess 

að nokkrir bæir fóru í eyði en skógar lifðu af og voru nýttir áfram. Ummerki eru um óstöðugt 

jarvegsyfirborð allt frá landnámi í Þjórsárdal og einnig eftir gosið 1104, en eftir gos í Heklu 

árið 1300 virðist yfirborðið ná meiri stöðugleika (Dugmore o.fl., 2007). Þetta bendir til þess 

álag af manna völdum hafi minnkað eftir gosið árið 1300. Skógar í Þjórsárdal urðu fyrir 

verulegum skaða í gosinu 1693 en á þeim tíma hafði skógur enn verulega útbreiðslu (Friðþór 

Sófus Sigurmundsson, 2011).  

Eldgosið í Heklu árið 1766 olli töluverðum skemmdum á skógum norðan og norðvestan 

Heklu. Eftir gosið virðist jarðvegseyðing hafa orðið mikil í nágrenni Heklu sem sést á 

verulegri aukningu jarðvegsþykknunar í mörgum jarðvegssniðum í nágrenni fjallsins. Í 

Heklugosinu árið 1845 rann hraun yfir nokkuð af skógi og kjarri en olli að öðru leyti litlu 

tjóni. Í Heklugosinu 1947 féll allt að 10 cm þykk gjóska á gróðrastöðina í Múlakoti í 

Fljótshlíð en engar teljandi skemmdir urðu á trjágróðri (Sigurður Þórarinsson, 1968). Í töflu 1 

er yfirlit yfir Heklugos á sögulegum tíma.    
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Tafla 1. Heklugos á sögulegum tíma (Karl Grönvold, Guðrún Larsen, Páll Einarsson, Sigurður 

Þórarinsson og Kristján Sæmundsson, 1983; Sigurður Þórarinsson, 1968; Sigurður Þórarinsson 

og  Guðmundur E. Sigvaldason, 1972; Águst Guðmundsson o.fl., 1992; Ármann Höskuldsson 

o.fl., 2007). 

Ár Hraun Gjóska km2 Tjón Átt 
gjóskufalls 

1104 Ekki þekkt 2,5 km2 Líklega mikið Norður 

1158 Háahraun  Ekki þekkt Líklega lítið Norð-austur 

1206 Efrahvolsshraun 0,03 km2 ? Líklega lítið Ekki þekkt 

1222 Ekki þekkt  Ekki þekkt Líklega lítið Ekki þekkt 

1300 Suðurhraun 0,5 km2 Mikið Norð-vestur 

1341 Ekki þekkt 0,08 km2? Mikið  Vestur 

1389 Norðurhraun 0,08 km2 Mikið  Suð-austur  

1510 Hraun undir yngri hraunum 0,32 km2 Mikið  Suð-vestur 

1597 Ekki þekkt 0,24 km2? Lítið Suð-austur 

1636 Ekki Þekkt 0,08 km2? Lítið Ýmsar áttir 

1693 Sunnan Heklu 0,3 km2? Mikið Norð-vestur 

1766 Hringlandahraun ásamt 
hraunum austan og suðaustan 
Heklu 

0,4 Ekki verulegt vegna 
goss en mikill 
uppblástur hefst 

Norð-vestur 

1845 Vestan Heklu 0,28 Lítið  Austur 

1947 Suðvestur og norðaustur af 
Heklu 

0,21 Nokkurt Suð-austur 

1970 Bæði í Heklu og Skjólkvíum 0,07 Frekar lítið Norð-vestur 

1980 Norðaustan Heklu 0,06 Mjög lítið Norð-austur 

1981 Norðaustan Heklu 0,03 Mjög lítið Ýmsar 
áttir 

1991 Talsvert hraun kringum Heklu 0,02 Mjög lítið  Norð-
austur 

2000 Hraun til suðurs og suðvesturs 0,01 Mjög lítið Norð-
austur 
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3.6 Rannsóknir á gróðri og náttúrufari í nágrenni 

Heklu 

Þó gossaga Heklu hafi mikið verið rannsökuð hefur  gróðurfarssaga í nágrenni Heklu verið 

minna könnuð. Fyrir utan landlýsingar í jarðarbókum fyrri alda þar sem til eru talin skógarítök 

jarða og skóglendi á þeim var fyrsta rannsóknin skýrsla Einars Helgasonar (1899) á vegum 

Búnaðarsambands Suðuramtsins sem hann vann árið 1899 um ástand skóga á Suðurlandi. 

Hann kemst að þeirri niðurstöðu að skógunum hafi hnignað verulega og lítið sé eftir af þeim 

og það sem eftir sé ákaflega illa farið. Hann leggur til að þeir skógar sem eftir séu skulu 

friðaðir.  

Í árskýrslu Einars E. Sæmundsen skógarvarðar frá 1918 er því lýst hvernig framkvæmd 

skógarhöggs var í skógum á svæðinu. Um sumarið var skógur högginn í Vatnsdalstorfu en 

Einar lætur þess getið að viðurinn í Vatnsdalstorfu sé yfirleitt ljótur og lítið um 

þroskavænlegar hríslur. Í Myrkviði hafi 20 hestburðir verið höggnir á sama tíma. Einar nefnir 

það að hlaðnir hafi verið garðar til verndar skógum, svo sem í Merkihvoli. Einar lýsir einnig 

ástandi girðinga á svæðinu sem sumar voru í lélegu ástandi. Um haustið var frekara 

skógarhögg á svæðinu og voru þá höggnir 4 hestburðir í Hoftorfu og 5 í Vatnsdalstorfu þann 

dag er Einar skógarvörður var viðstaddur (Einar E. Sæmundssen, 1918). Aftur var Einar á 

ferðinni um torfurnar árið 1921 og gerir þá nokkra úttekt á þeim. Hann kemst að því að ástand 

skóganna sé misjafnt. Sumir hafa verið friðaðir um nokkurra ára skeið og eru í góðri framför 

en aðrir, eins og Vatnsdalstorfa, eru illa farnir af skógarhöggi. Einar segir að nokkuð hafi 

verið höggvið í Myrkviði og Heimaskógi og sumstaðar gengið heldur langt en víðast sé 

umgengni skógarhöggsmanna viðunandi (Einar E. Sæmundsen, 1921).     

Sigurður Þórarinsson rannsakaði Heklu og nágrenni hennar ítarlega. Þótt hann hafi ekki 

rannsakað breytingar á gróðri almennt eða skóglendis sérstaklega sýndi hann þó fram á 

verulega aukningu á jarðvegsþykknun í nágrenni Heklu eftir landnám sem benti til 

uppblásturs á svæðinu (Sjá t.d.Sigurður Þórarinsson, 1944, 1961, 1968).  

Guðmundur Árnason (1958) skrifaði um eyðingu Landskóga við Heklubæi á árunum 1860 – 

1880 en þá tók leifar þessara skóga af, að mestu, að undanskildum Hraunteigi og minniháttar 

skógarleifum, aðallega suðvestan fjallsins.  

Ágúst H. Bjarnarson (1991) vann doktorsverkefni um gróðurfar á 13 aldursgreindum hraunum 

frá sögulegum tíma í nágrenni Heklu. Hann lýsti því hvernig gróður tekur sér bólfestu á 

hraununum og hver framvinda gróðurs er. Ágúst sýndi fram á að mosar og þá aðallega 

Hraungambri (Racomitrum lanuginosum) taka sér snemma bólfestu á Hekluhraununum. 

Hraungambrinn verður gjarnan afar þykkur og hindrar framgang annara plantna þar sem þær 

eiga erfitt með að skjóta rótum. Gjóskufall og rof geta gert það að verkum að heppileg set 

myndist fyrir fræ plantna svo sem birkis í hraunum þar sem mosinn er allsráðandi. Þegar birki 

hefur komið sér fyrir í hraununum fylgir gjarnan annar gróður á eftir ásamt því að birkið 

breiðist út. Að lokum verður birkiskógurinn allsráðandi gróðursamfélag. Þar sem hinsvegar 
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beitarálag er mikið nær birkið sér ekki á strik og verður þá gróðursamfélagið aðallega samsett 

af grösum. Í rannsóknum sínum komst Ágúst einnig að því að í birkiskógunum í nágrenni 

Heklubæjanna voru áberandi ummerki eftir beit á trjánum.  

Garðar Þorfinnson (2005) gerði athugun á sögu uppgræðslu og friðunar á Hraunteig og komst 

að því að frekari aðgerða væri þörf þar sem ágangur sands í skóginum hefði ekki verið 

stöðvaður. Hann gerir grein fyrir því hvernig, árið 1977, skógurinn við Hraunteig hafi verið 

girtur af og uppgræðsla og aðgerðir til að stöðva ágangs sands borið góðan árangur. 

Sandburður og rof í skóginum hafi verið stöðvað að mestu og uppgræðsla hafin af krafti. 

Seinna hafi hinsvegar ágangur sands byrjað að nýju í norðanverðum skóginum sem ógni 

honum og aðgerða sé þörf til að taka á því vandamáli.  

Friðþór Sófus Sigurmundsson (2008) vann lokaritgerð í landfræði við háskóla Íslands þar sem 

hann kannaði breytingar á útbreiðslu skóga í nágrenni Heklubæja frá 1987 til 2008. Notaði 

hann til þess loftmyndir og athuganir á vettvangi. Rannsóknarsvæðið tók yfir skóginn í 

Hraunteigi, Oddagljúfri og víðar. Helstu niðurstöður í rannsókn Friðþórs Sófusar voru að 

útbreiðsla birkiskóga hafði aukist nokkuð á þessu tímabili eða úr 709 ha í 803 ha eða um 

11,75%. Einnig kom í ljós við rannsóknina að á þeim svæðum sem voru skógi vaxin fyrir 

hafði þekja skógarins aukist þ.e. gisnir hlutar skógarins þést. Á mynd 7 má sjá það svæði sem 

Friðþór Sófus rannsakaði og það svæði sem er til rannsóknar hér.  
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Mynd 7. Rannsóknasvæði Friðþórs Sófusar Sigurmundssonar (neðri rammi) og þessarar rannsóknar  

(efri rammi). Þó rammarnir skarist gera rannsóknarsvæðin það ekki þar sem þessi rannsókn nær ekki 

suður fyrir skóginn í Drætti á vesturhluta svæðisins og rannsókn Friðþórs Sófusar nær ekki að Melfelli. 

3.7 Notkun fjarkönnunar til að meta þekju skóga 

Fjarkönnun gefur möguleika á að rannsaka óaðgengilegt og stórt svæði á fljótlegan hátt  með 

talsverðri nákvæmni. Eins gerir fjarkönnun það kleift að kanna svæði sem ekki eru vel 

aðgengileg til rannsókna á jörðu niðri vegna fjarlægðar, veðurfars eða annar þátta sem hindrað 

geta aðgang manna.  Kostir loftmynda í lit eru meðal annars að hægt er að greina 

skógargróður frá öðru umhverfi, en ókosturinn er sá að ekki er hægt að greina 

skógargróðurinn vel til tegunda (Lillesand, Kiefer og Chipman, 2008). Með innrauðum 

litmyndum er mun hægara um vik að greina gróðurinn til tegunda og hefur birki t.d. 

einkennandi geislunarróf á innrauða sviðinu (Guðrún Gísladóttir, 1998). Greiningarhæfni 

loftmynda er misjöfn og fer að hluta til eftir því hvernig búnaður er notaður við myndatökuna, 

sem og hvernig hann er  notaður, t.d. flughæð og stærð og gerð filmu. Einnig geta ytri 

aðstæður svo sem ástand andrúmsloftsins, rykagnir, vatnsgufa og dropar haft áhrif þar sem 

hámarks greiningarhæfni næst aðeins við bestu aðstæður. Landslag og landgerð getur líka haft 

áhrif á það hversu vel hægt er að greina það sem leitast er eftir. Jarðvegs- og yfirborðsgerð 

getur einnig haft áhrif á geislunarróf myndanna (mynd 8). Hæðarmunur getur varpað skugga á 

hluta myndar og einnig er möguleiki á því að ef hæðarmunur er mikill yfir stutta vegalengd 
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geti svæði sem liggja neðar lent í hvarfi. Sérstaklega á þetta við eftir því sem  lengra er komið 

til jaðra myndanna og hornið frá miðpunkti myndarinnar er orðið gleitt (Lillesand o.fl., 2008) 

 

Mynd 8. Endurvarp ýmissa yfirborðsgerða (Lillesand o.fl., 2008). 

Þeirri rannsókn, sem hér er kynnt, er ætlað að bæta við þekkingu á sögu skóga í nágrenni 

Heklu og vonandi getur hún gagnast þeim sem hyggjast auka uppgræðslu og endurheimt 

horfins eða skerts gróðurlendis eins og Samráðsnefnd um Hekluskóga (2005) hefur boðað.  
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4 Gögn og aðferðir 

Í þessari rannsókn var fyrst og fremst notast við fjarkönnun til að kanna útbreiðslu skóga á 

rannsóknarsvæðinu en einnig farið í vettvangskönnun um  svæðið þar sem athuganir á jörðu 

niðri voru nýttar til að kanna eftir atvikum áreiðanleika kortlagningar á svæðinu og skera úr 

um vafaatriði.   

4.1 Loftmyndir  

Við þessa rannsókn voru notaðar loftmyndir í hefðbundnum lit, en með þeim er auðvelt að 

greina skóglendi frá öðrum landgerðum. Fengnar voru loftmyndir teknar á mismunandi tíma. 

Tímarammi verkefnisins helgaðist af því frá hvaða tímum loftmyndir væru aðgengilegar og 

kom í ljós að myndir voru teknar af svæðinu 8. ágúst árið 1987 og var u.þ.b í mælikvarðanum 

1:25.000 frá Landmælingum Íslands (Mynd 9). Loftmynd var einnig til af svæðinu frá 1. 

ágúst  2006 og var u.þ.b. í mælikvarðanum 1:20.000 (Mynd 10). Út frá þessum myndum var 

hægt að kortleggja þær breytingar sem orðið höfðu á því 19 ára tímabili sem liðið hafði milli 

þess að myndirnar voru teknar. 

Loftmyndin frá 2006 fékkst upprétt af loftmyndagrunni Samsýnar ehf og nýttist því beint til 

kortlagningar, en sú eldri hafði verið færð af filmu á stafrænt form og var ekki upprétt, því 

þurfti að rétta hana upp. Til þess voru notuð áberandi kennileiti í umhverfinu, en þar sem 

myndin frá 2006 var upprétt var hægt að rétta myndina frá 1987 með því að tengja saman 

áberandi kennileiti, sem voru óbreytt á báðum myndum, svo sem kletta og áberandi stórgrýti. 

Nákvæmni uppréttingarinnar var vel viðunandi á þeim svæðum sem eru tiltölulega flatlend, 

en sum skógarsvæðin voru í talsverðum bratta og þar gat skekkja verið nokkur auk þess sem 

skekkja loftmynda eykst til hliðanna. Því var nauðsynlegt í sumum tilfellum að rétta betur upp 

einstök svæði meðan unnið var við kortlagningu þeirra. Þessi aðferð gaf góða raun, en því 

meiri sem bratti var og því lengra til jaðrana sem svæðin voru, þeim mun meiri var skekkjan. 

Með ofangreindri aðferð var kortlagning þó möguleg. Greiningarhæfni myndarinnar frá 1987 

var gefin upp 1 metri en gæðin virðast eitthvað hafa gefið eftir við færslu myndana yfir á 

stafrænt form. Einstök tré sáust illa á myndinni,  væru þau smá, en samfelld skógarsvæði var 

auðvelt að greina.  Sumir hlutar myndarinnar voru yfirlýstir og aðrir undirlýstir, en mikið var 

hægt að bæta úr því með strekkingu á litaböndum myndarinnar og skógurinn varð allstaðar 

greinilegur. Á yngri myndinni var greiningarhæfnin betri og sáust einstök tré nokkuð vel í 

flestum tilfellum. 
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Mynd 9. Loftmynd frá 1987. Rauða línan afmarkar rannsóknarsvæðið (Landmælingar Íslands, 

1987, 8. ágúst). 

  

Mynd 10. Loftmynd frá 2006. Rauða línan afmarkar rannsóknarsvæðið (Samsýn ehf, 2006, 1. 

ágúst). 
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4.2 Kortlagning 

Kortlagning svæðanna fór öll fram í ARCgis 10 forritinu og voru sett upp tvö flákasett, eitt 

fyrir hvort tímabil. Flákar voru svo dregnir um öll svæði þar sem samfelldur trjágróður sást á 

loftmyndunum. Ekki var reynt að kortleggja einstök tré enda þeim sjaldan til að dreifa. Fyrir 

hvern fláka var svo útbúinn eigindatafla þar sem skrá mátti upplýsingar um svæðið. Þar voru 

skráðar upplýsingar um þekju skógarins á viðkomandi stað. Til að meta þekjuna var notast við 

aðlagaða útgáfu af Braun–Blanqet skalanum (Kent og  Coker, 1994) þar sem net eða rammi 

með 10 x 10 metra hliðarlengd var lagt yfir loftmyndirnar og þekja flokkuð. Ákveðið var að 

notast við 4 flokka þar sem þekja væri    10 - 25%, 25 – 50%, 50 – 75% og > 75%. Ekki var 

notast við þá tvo flokka sem minnsta þekju hafa á hinum hefðbundna skala þar sem tími, og 

greiningarhæfni loftmyndanna bauð ekki upp á það. Í flokknum 10 - 25% lentu þau svæði sem 

hafa minnsta þekju, en þar sem trjágróður er samt sem áður sjáanlegur var miðað við 10% 

krónuþekju að lágmarki. Á þessum reitum er laufþekja langt frá því að vera samfelld og oft 

nokkrir metrar á milli trjáa og fáir eða engir samhangandi trjálundir. Í næsta flokk, 25 – 50% 

fara þau svæði þar sem einstaka trjálundir eða þyrpingar sjást, en meira ber þó á auðri jörð á 

milli. Í flokkinn 50 – 75% fara þau svæði þar sem skógur er nánast samhangandi en rjóður eða 

bil í trjákrónu slíta hann þó í sundur innan flestra 10 x 10 metra reita. Í flokkinn > 75 % þekja 

fara þau svæði sem hafa nánast samfellda laufþekju og aðeins sést í jörð á fáum 10 x 10m 

reitum. Ekki voru kortlögð minni svæði en 100 m
2
.  Best reyndist að telja saman nokkra reiti 

innan svæðisins og meta heildarþekju út frá því. Ekki var gerður greinarmunur á hæð plantna í 

kortlagningunni enda ekki auðvelt að greina hana út frá tvívíðum loftmyndum og ekki var 

möguleiki á því að þessu sinni að fá þrívíddarpör af loftmyndum til slíkrar greiningar.  

4.3 Vettvangsrannsókn 

Þann 10. apríl 2012 var farið í vettvangsferð þar sem skógarsvæðin voru heimsótt, valin svæði 

voru könnuð sjónrænt og myndir teknar til að skýra það sem fyrir augu bar. Meðferðis voru 

útprentanir af  loftmyndum af svæðinu og dagbók. Friðþór Sófus Sigurmundsson tók allar 

ljósmyndir sem notaðar eru í þessari rannsókn og á hann höfundarrétt á þeim. Þau svæði sem 

helst voru könnuð voru þau svæði sem ekki reyndist unnt að kanna með fullnægjandi hætti á 

loftmyndum vegna skugga eða vegna þess að þau voru í svo miklum halla að erfitt var að 

greina þau á fullnægjandi hátt. Horft var til þess hvort ummerki væru um rof og þá við hvaða 

aðstæður það væri. Einnig var horft til þess hvort ummerki um búfjárbeit eða annan skaða svo 

sem brotnar greinar vegna vindálags sæjust. Farið var um skógarsvæði við Melfell, Torfur og 

norður að Hoftorfu. Hluti hraunana frá 1845 var einnig kannaður. Vestan Ytri-Rangár var 

farið eftir Landvegi og skógurinn í Drætti heimsóttur. Athugasemdir um gróðurfar og 

skógarþekju voru teiknaðar inn á loftmyndirnar og skráðar í dagbók.  Þessar upplýsingar voru 

síðan notaðar til að leiðrétta og uppfæra kort unnið eftir loftmynd frá 2006. Síðar var hringt í 

þá Ófeig Ófeigsson bónda í Næfurholti og Svein Sigurjónsson á Galtalæk til að afla frekari 

upplýsinga um svæðið. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Kortlagning 1987 

Við kortlagningu fyrir árið 1987 kom í ljós að skógur með 10 - 25% þekju var 15,3 ha og voru 

svæði með þessa þekju helst að finna við Markhlíð og einnig við Drátt þar sem þekja 

trjágróðurs er minnst í jöðrum kjarr- og skóglendis.  Þó má einnig sjá gisnari þekju inni í 

þéttara kjarr- og skóglendi, eins og í Heimaskógi. Flokkurinn 25 – 50% þekja var 9,5 ha árið 

1987 og eru þau svæði gjarnan við útjaðra skógartorfanna á svæðinu og finnast víðast hvar. 

Einnig eru svæði innan þéttari skóga þar sem þessi þekja á við. Oft taka svæði við með meiri 

eða minni þekju út frá þessum svæðum. 17, 8 ha lentu í flokknum 50 – 75% árið 1987 og líkt 

og næsti flokkur fyrir neðan voru þau svæði sem lentu í þessum flokki gjarnan í útjaðri þéttari 

skóga. Í flokkinn > 75% lentu 153 ha sem er langstærstur hluti skóganna á svæðinu. Eins og 

sést á korti á mynd 11 eru langflestar skógartorfurnar með þessa þekju og er algengt að 

skógurinn sé svo þéttur alveg að skógarjaðrinum, en utan hans er land víða rofið.   

 

Mynd 11. Þekja skóga árið 1987. 
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5.2 Kortlagning 2012 

 Heildarflatarmál trjágróðurs með þekju 10 - 25% var 132 ha og hafði aukist um rúm 769% á 

tímabilinu (Tafla 2). Trjágróður hefur aukist mjög í hraununum austast á svæðinu og er birkið 

þar allt að tveimur metrum á hæð.  Við Melfell voru víðáttumikil svæði sem færð voru í 

þennan flokk (mynd 12). Einnig voru stór svæði milli Ytri-Rangár og Landvegar sem fóru í 

þennan flokk og enn frekari svæði sem sett voru í þennan flokk eftir vettvangsferð.  Þá höfðu 

hólmar í Ytri-Rangá gróið verulega upp og fór mikill hluti þeirra í þennan flokk, sérstaklega 

bakkarnir. Í flokkinn 25 – 50% fóru 15 ha sem er nokkur aukning frá því sem var árið 1987, 

en svæði sem áður höfðu verið í neðsta flokki færðust gjarnan upp um flokk.  Í flokkinn 50 – 

75% fóru 20,4 ha, og er þar bæði um að ræða svæði sem standa í stað og önnur sem færast 

upp um flokk. Afar sjaldgæft er að svæði færist niður um flokk en það hefur þó gerst á 

einangruðum svæðum, sérstaklega nyrst, við Hoftorfu, Vatnsdalstorfu og skógartorfur þar 

fyrir norðan. Þau svæði eru þó smá í samanburði við þau sem standa í stað eða sýna framför. Í 

flokkinn > 75% lentu 181,9 ha, og er það nokkur aukning frá því sem áður var. Þar sem áður 

voru svæði með minni þekju hefur laufkrónan lokast og hefur það ásamt víðáttumeiri  skógum 

við Drátt fyrst og fremst orðið til þess að þessi aukning hefur orðið.  

 

Mynd 12. Þekja skóga 2012. 
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5.3 Athuganir á vettvangi 

Eins og sést á töflu 2 hafa orðið töluverðar breytingar á skógarþekju á rannsóknarsvæðinu á 

þeim 25 árum sem rannsóknin nær yfir. 

Tafla 2. Breytingar á stærð kjarr- og skóglendis eftir þekju frá 1987 - 2006.  

Þekja 2012 1987 Mismunur % munur  

% ha ha ha %  

> 75% 181,9 153,0 28,9 18,9%  

50 - 75% 20,4 17,8 2,6 14,4%  

25 - 50% 15,0 9,5 5,5 58,7%  

10 - 25% 132,0 15,2 116,8 769,2%  

Samtals 349,4 195,5 153,8 78,7%  

 

Ljóst er að útbreiðsla trjágróðurs hefur aukist, sýnu mest í þeim flokki sem er með þekju 10 – 

25%, en þau svæði hafa margfaldast að útbreiðslu. Allir flokkar stækka en miðflokkarnir tveir 

þó minnst. Af loftmyndunum að dæma er nokkuð algengt að þekja svæðis hafi færst upp um 

flokk, þar sem rjóður og önnur bil í gróðurþekjunni hafa lokast með tímanum.  

Við jaðar hraunsins frá 1845, skammt sunnan Heimaskóga, er birki að festa rætur (mynd 13) 

en á loftmynd frá 2006 sást birkið illa eða ekki. Plönturnar eru augljóslega nokkurra ára 

gamlar. Þetta svæði var uppfært á þekjukortinu fyrir árið 2012 og telst nú hafa 10 - 25% 

skógarþekju. Á hrauninu er mikið af smáum birkiplöntum og allnokkrar eru allt að 

mannhæðarháar.  Þegar rýnt var í loftmyndirnar sáust sum þessara trjáa, og hjálpaði það til við 

að afmarka útbreiðslusvæði skógar og kjarrs í hrauninu. 
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Mynd 13. Ungar birkiplöntur að vaxa upp syðst á rannsóknarsvæðinu. Í bakgrunni  sést jaðar 

hrauns sem rann árið 1845 og fjærst er Bjólfell.  

Á mynd 14 sést hvernig birkiplanta hefur komið sér fyrir á landi þar sem mosar, grös og 

lífræn skán hefur gert það að verkum að yfirborðið er stöðugt. Á milli sést í ógróið yfirborð, 

sem er ekki stærra en svo að yfirborðið er nokkuð stöðugt, en þó er nóg um set fyrir birkifræ. 

Vindálag er hinsvergar verulegt sem sést á því að plantan „skríður“ eftir jörðinni nánast lárétt. 

Bitför sáust á nokkrum birkiplöntum. Brotnar greinar vegna vindálags sáust einnig, bæði á 

stærri plöntum og smærri, sem bendir til þess að vindur sé oft hvass á svæðinu. 
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Mynd 14. Birkiplanta hefur komið sér fyrir í mosa og lynggróðri við hraunjaðarinn frá 1845 

sunnan Heimaskóga.   

Á hrauni frá 1845 í nágrenni Melfells teygir birkiplanta sig upp úr hraungambranum (mynd 

15). Sauðfé á ekki eins greiðan aðgang að gróðri í hraununum þar sem þau eru oft úfin og ill 

yfirferðar, en fjárgötur sáust þó. Í hrauninu við Melfell var mikið um ungar birkiplöntur og 

lenti svæðið því að stórum hluta í þekjuflokknum 10 - 25%. Hér og þar í hraunbollum hafði 

gjóska og annar jarðvegur sest til og lagst yfir hraungambrann.  

 

Mynd 15. Birkiplanta í hraungambra í hrauni frá 1845.  
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Stærð og þekja skógartorfanna við Melfell (mynd 16) hafði ekki breyst svo neinu næmi milli 

myndanna frá 1987 og 2006. Nokkur skuggi var á myndinni frá 2006. Í vettvangsferð kom í 

ljós að skógur var á hluta þess svæðis sem skugginn náði yfir.  

 

Mynd 16. Skógartorfa í Melfelli. 

Þegar horft er frá Melfelli á Markhlíð (mynd 17), yfir hraun frá 1845 og 1947 (lengst til hægri 

á myndinni) sést að þar er talsverður skógur og reyndist mikið af honum vera með   > 75% 

þekju. Þar eru einnig stór svæði með minni þekju, en þar er skógurinn að auka útbreiðslu sína, 

og eru það yngri svæðin sem hafa gjarnan minni þekju. Í hrauninu frá 1845 er mikið um 

smáar birkiplöntur.   

 

Mynd 17. Skógartorfa í Melfelli. Í baksýn er skógurinn í Markhlíð en á milli er hraun frá 1845 

en þar er birki að breiðast mikið út. 
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Á norðvestanverðu Melfelli eru rofabörð (mynd 18) en þau eru nú að gróa upp. Stór birkitré 

sem hafa skriðið fram lifa áfram, en einnig sést að víða er yfirborðið er orðið stöðugt og þar 

eru margar smáar birkiplöntur að festa rætur. Þegar betur var að gáð var mikið magn 

birkifræja á jörðinni á þessum stað og virðist því fræframleiðsla vera mikil í skógum á þessum 

svæðum. Mjög var misjafnt hvernig ástand rofabarða var á svæðinu og virtist landslag hafa 

þar mikið að segja eða það hvernig rofabörðin voru staðsett með tilliti til vindáttar.  

 

Mynd 18. Rofabarð sem er að gróa upp í hlíðum Melfells. 

Í hlíðum Melfells var mikið af birkiplöntum að koma upp í nágrenni við eldri plöntur (mynd 

19). Mikið af fræi sást við rætur trjánna en þar var nokkur halli sem það dreifðist niður eftir.  

Melfellið veitir nokkuð skjól á svæðinu. Víða sáust enn birkifræ á trjánum frá því í 

fyrrasumar. 
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Mynd 19. Birkitré í  hlíðum Melfells, en við rætur þess er mikið magn birkifræja.  

Við Torfur, sem eru miðsvæðis á rannsóknarsvæðinu, er rofabarð að gróa upp (mynd 20), en 

það snýr í norðvestur. Birki er hægt og rólega farið að breiðast út frá eldri skógi. Yfirborðið á 

milli skógartorfanna bendir einnig til þess að það sé á köflum óstöðugt. 

 

Mynd 20. Rofabarð, sem snýr mót vestri við Torfur, er að gróa upp. 
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Við Torfur er þekja birkis víðast > 75% (mynd 21). Í skógarbotninum sjást einnig aðrar 

tegundir, svo sem einir ásamt grösum og mosa. Trén bera merki um beit og umgang búfjár, en 

þó í frekar litlum mæli. Sumstaðar sáust greinar sem höfðu líklega brotnað í vindi. 

Nýgræðingur var fremur sjaldgæfur í botni skógarins en sást þó og virtist oft um rótarskot frá 

eldri trjám að ræða. Þessi skógartorfa var í efsta þekjuflokk í kortlagningunni eða         > 75% 

þekja skógar  en það sama átti við árið 1987. Fyrir aftan trén sést í jaðar skógarins þar sem er 

óstöðugt yfirborð og nýtt birki sást ekki en var til staðar í samanföllnu rofabarði nokkrum 

metrum frá til móts við skógarjaðarinn sem hér sést. 

 

Mynd 21. Skógur við Torfur. 

Við Vatnsdalstorfu sem er norðarlega á rannsóknarsvæðinu á sér stað rof (mynd 22), en 

rofabarðið snýr í suðaustur. Trjáleifar náðu 20–30 metra niður eftir rofabarðinu. Með 

samanburði á loftmyndunum frá 1987 og 2006 sést að nokkrir metrar hafa horfið af skóginum 

á þessum stað og greinilegt að rof á sér þar enn stað. Athyglisvert er að á þessu svæði snúa 

rofabörð gjarnan til austurs eða suðurs en framrás gróðurs til vesturs.  
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Mynd 22. Virkt rof við Vatnsdalstorfu.  
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6 Umræður og ályktanir 

Birki er frá náttúrunar hendi vel aðlagað að lífi við íslenskar aðstæður enda hafa rannsóknir 

sýnt fram á að birkiskógar hafi verið útbreiddir hér á landi fyrir landnám og allt frá því fyrir 

um 9000 árum og hafi í raun verið einkennandi gróðursamfélag á láglendi stóran hluta nútíma 

(Holocene). Birkiskógarnir áttu vissulega undir högg að sækja á tímabilum áður en maðurinn 

kom til sögunnar á landinu vegna umhverfisaðstæðna og hefur útbreiðsla þeirra þá minnkað 

tímabundið og við tekið votlendissvæði eða annarskonar gróðursamfélög. Birkiskógarnir hafa 

hinsvegar þraukað og verið mun útbreiddari, jafnvel á sínum mestu hnignunartímum fyrir 

landnám, en nú er (Margrét Hallsdóttur, 1995).  

Á svæðinu norðan Næfurholts hefur töluverð breyting orðið á þekju skóga á 

rannsóknartímabilinu, en þar er sérstaklega áberandi hve víða birki er tekið að breiðast út, og 

heildaraukning á útbreiðslu birkis nemur um 79%. Þetta er þróun sem víðar hefur átt sér stað 

eins og til dæmis á Skeiðarársandi þar sem birki hefur náð verulegri útbreiðslu á sandinum á 

síðustu áratugum vegna breyttrar legu jökuláa og stöðugra yfirborðs, en einnig vegna minni 

ágangs búfjár og hagstæðara veðurfars (Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2007).  

Jarvegsrof er enn vandamál á afmörkuðum svæðum, eins og sést t.d. við Vatnsdalstorfu 

(mynd 22), en Ólafur Arnalsds og fl (1997) bentu á að víða hafi verið alvarlegt rof á þessu 

svæði. Þó ber að hafa það í huga að rofabörð eru almennt að gróa upp eða standa í stað 

(myndir 18 og 20).  

Séu þessar niðurstöður bornar saman við niðurstöður Friðþórs Sófusar Sigurmundssonar 

(2008)  kemur í ljós að á báðum svæðum hefur birki breiðst út. Bæði hefur birki dreifst um 

stór svæði með sjálfssáningu og þau svæði þar sem skógur var fyrir sem er að þéttast. 

Heildaraukning á umfangi skóga var 11,7% í rannsókn Friðþórs Sófusar en í þessari rannsókn 

var hún töluvert meiri eða tæp 79%. Í rannsókn Friðþórs Sófusar hafði skógurinn þést og því 

höfðu mörg svæði færst upp um flokk. Í þeirri rannókn sem hér er kynnt er aðalbreytingin sú 

að umfang skóga í hverjum þekjuflokki hefur aukist og á það sérstaklega við um þau svæði 

þar sem þekjan er 10 - 25%. Friðþór Sófus telur að helstu ástæður fyrir aukinni útbreiðslu og 

þekju birkis á svæðinu sem hann rannsakaði séu betri veðurskilyrði, uppgræðsla á vegum 

Landgræðslunnar og heimamanna, sem og beitarfriðun og stjórnun. Leiða má að því líkum að 

raunin sé sú sama á því svæði sem hér er til rannsóknar en það svæði hefur þó ekki verið 

friðað fyrir beit samkvæmt Ófeigi Ófeigssyni nema svæðið vestan Ytri-Rangár að sögn Sveins 

Sigurjónssonar á Galtalæk. Það er því ljóst að sú beit sem er á landinu núna hefur ekki 

afgerandi áhrif á vaxtarskilyrði birkis á svæðinu.    

Vegna þess að mikið var af sýnilegu birkifræi í nágrenni skóganna má gera ráð fyrir að ef 

fræin falla í heppilegt set geti skógurinn breiðst hratt út. Eins og sést á myndum 13, 14 og 15 

hefur birkið víða náð að skjóta rótum á svæðinu en Ása L. Aradóttir (1991)  sýndi fram á 
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hvernig Gunnlaugsskógur við Gunnarsholt á Rangárvöllum hefur aukið útbreiðslu sína þar 

sem birkifræi var upphaflega sáð á 150 m
2
 svæði árin 1939 og 1945, en það hafði þó áður 

verið girt af, meðan svæðið sem hér er til rannsóknar var aðeins friðað að hluta. Með 

sjálfsáningu jók skógurinn umfang sitt og þekju, og árið 1984 var skógurinn orðinn um      3 

ha (30.000m
2
) að flatarmáli. Á því sést að birki á auðvelt með að breiða úr sér á náttúrulegan 

hátt ef  aðstæður leyfa.  

Það sem helst getur komið í veg fyrir framrás birkisins er óhófleg nýting mannsins, svo sem 

beit húsdýra og skógarhögg (Friðþór Sófus Sigurmundsson, 2011; Ása L. Aradóttir o.fl., 

1992). Í dag er skógarhögg í birkiskógnum sem um ræðir ekki lengur stundað, en um 800 fjár 

á vetrargjöf hafa verið austan Ytri-Rangár á rannsóknartímanum. Beitarálag hefur minnkað 

vegna beitarstýringar að sögn Ófeigs Ófeigssonar. Á stórum svæðum er birki nú að koma upp 

þar sem það óx ekki áður (myndir 10 og 11). Beitin virðist því ekki svo mikil að hún komi í 

veg fyrir nýliðun og útbreiðslu birkis á svæðinu, en að mati Ásu L. Aradóttur o.fl. (1992) 

getur óhófleg beit stöðvað framgang skóga eða valdið hnignun þeirra. 

Töluvert er um liðið frá síðasta Heklugosi og enn lengra síðan verulegt gjóskufall varð á 

svæðinu. Í hraunum frá 1845 sáust þó víða gjóskuefni sem safnast höfðu fyrir í botni 

hraunbolla þar sem skjósælt er. Þessi gosefni eru líklega aðflutt með vindi frá öðrum svæðum 

þar sem enn er rof. Þetta getur leitt til þess að mosi sem oft hindrar fræ birkis í að verða að 

líffvænlegu plöntum víki og skapast þá heppilegt set fyrir fræin en Ása L. Aradóttir (1991) 

hefur bent á mikilvægi heppilegs sets fyrir framgang birkis og Ágúst H. Bjarnarson (1991) 

lýsti því að mikilvægur hluti gróðurframvindu á Hekluhraunum væri hvernig aðflutt jarðefni, 

hvort heldur sé um að ræða gjóskufall eða vindborið efni settist til í hraunum. Mjög mikið 

gjóskufall getur hinsvegar haft neikvæð áhrif á birkiskóga og þá sérstaklega ef þeir eru undir 

álagi fyrir, t.d. af manna völdum (Friðþór Sófus Sigurmundsson, 2011)     

Færa má rök fyrir því að hagstætt veðurfar umliðinna ára (mynd 2 - 6), bæði hækkun 

ársmeðalhita og sumarhita, hafi ýtt undir viðgang trjágróðurs á rannsóknarsvæðinu, enda 

getur hagstætt veðurfar leitt til meiri vaxtar birkisins, meiri fræframleiðslu, lífvænlegri fræja 

og betri fræþroska og þar með bætt vaxtarskilyrði birkiskóga. Gömlu skógarnir eru 

mikilvægar fæuppsprettur og áberandi er hve skógur (10-50%) hefur breiðst út frá skóginum 

vestan Ytri-Rangár nyrst á rannóknarsvæðinu, en einnig hafa gömlu skógarnir þést og lent í 

þekjuflokki 50 - 75% og 25 - 50%.  Áberandi var hversu hlýtt sumarið 2003 var og gæti það 

átt þátt í því hve ungar plöntur hafa dafnað vel víða á rannóknarsvæðinu. Ólafur Eggertsson 

og Hjalti J. Guðmundsson (2002) sýndu fram á áberandi örari vöxt birkis í Bæjarstaðarskógi 

og útbreiðslu hans á hlýjum tímabilum alla 20. öldina. Veðurskilyrði hafa einnig sýnt sig í að 

hafa mikil áhrif á afkomu birkis fyrir landnám (Egill Erlendsson og  Kevin J. Edwards, 2009; 

Margrét Hallsdóttir, 1987).  

Á rannsóknarsvæðinu er birkið í hvað mestri framrás við Markhlíð og athyglisvert að birkið 

hefur dreifst upp hlíðina. Í hrauninu milli Markhlíðar og gamla skógarins í Melfelli hefur orði 

mest aukning á útbreiðslu birkis þó þekjan sé einungis 10 - 25%, enda plönturnar ungar, 

jafnvel þó trén séu víða vöxtugleg. Árið 1991 benti Ágúst H Bjarnason á það að í þessum 
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hraunum væri beitarálag það mikið að það hindrað viðgang birkis. Það er því ljóst að svæðið 

líður ekki að sama skapi fyrir ágang sauðfjár nú, jafnvel þótt það sé ekki friðað fyrir beit. 

Útbreiðsla birkis hefur einnig aukist töluvert vestan Ytri-Rangár milli árinnar og Landvegar, 

sér í lagi við Rangárbakka, en það svæði er friðað fyrir beit. Landgræðsla ríkisins ásamt 

bændum á svæðinu, sem taka þátt í verkefninu Bændur græða landið, hafa unnið mikið starf 

við að græða upp svæði sem áður voru örfoka. Sér þess víða stað þar sem í dag eru grónir 

melar og móar, en að sögn Ófeigs Ófeigssonar var áður gróðurlaust. Birkifræ eiga afar erfitt 

með að spíra og verða að líffvænlegri plöntu þar sem yfirborð er ekki stöðugt (Ása L 

Aradóttir , 1991) en víða, s.s.við Markhlíð, Lambatanga og milli hrauna frá 1845 og 

Heimaskóga, hafa mosar, grös og lífræn skán gert yfirboðið stöðugt svo birki er farið að 

skjóta rótum mun víðar en bara á þeim gróðurtorfum sem fyrir voru. Þótt lítil sem engin 

aukning hafi átt sér stað í útbreiðslu birkis austan Ytri-Rangár og vestan Torfa má gera ráð 

fyrir að breytingar geti átt sér stað þar á komandi árum því yfirborðið er orðið stöðugt vegna 

uppgræðslu. 

Í þessari rannsókn var aðalega beitt fjarkönnun við að meta útbreiðslu og þekju skóga á 

rannsóknarsvæðinu en einnig var farið í vettvangsrannsókn. Það sem helst háði þessari 

rannsókn var að loftmyndir af svæðinu eru 6 ára gamlar, en á svæði sem þessu sem er í mikilli 

framför, geta breytingar orðið miklar á stuttum tíma. Innrauðar loftmyndir í lit eru ákaflega 

gagnlegar við rannsókn á gróðurfari (Guðrún Gísladóttir, 1998) og skógum og hefðu slíkar 

myndir auðveldað mjög rannsóknina, en þær voru ekki fáanlegar. Loftmyndapör, sem bjóða 

upp á túlkun munynda í þrívídd, hefðu einnig verið mjög gagnleg við rannsóknina (Lillesand 

o.fl., 2008) en eins og með innrauðu myndirnar var ekki unt að útvega slíkar myndir fyrir 

þessa rannsókn. Æskilegt hefði verið að verja meiri tíma til vettvangsrannsókna en gert var, 

og þá sérstaklega eftir að tré væru laufguð, en tímasetning rannsóknarinnar og umfang leyfðu 

það ekki. Það er því ljóst að æskilegt væri að vinna fleiri rannsóknir á þessu sviði með 

nákvæmari gögnum og mælitækjum til að bæta við þekkingu á hegðun íslenskra birkiskóga. 

  

Í ljósi spár um hlýnandi loftslag til framtíðar litið (Umhverfisráðuneytið, 2008), óbreytta eða 

minnkandi beit sem og áframhaldandi uppgræðslu má gera ráð fyrir að birkiskógar í nágrenni 

Heklu muni halda áfran að þéttast og breiðast út. Hin mikla eldvirkni í nágrenni 

rannsóknarsvæðisins getur þó alltaf sett strik í reikninginn þar sem ólíklegt er að Hekla hafi 

sagt sitt síðasta orð.  
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