
 
 

 
         
 

MS – ritgerð       Júní 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vistvænt skipulag 
Friðland fugla 

Náttúrufarslegar forsendur skipulagsins  
 

Drífa Gústafsdóttir 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Umhverfisdeild 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
MS – ritgerð       Júní 2011 
 
 
 
 

 
 
 

Vistvænt skipulag 
Friðland fugla 

Náttúrufarslegar forsendur skipulagsins 

 
Drífa Gústafsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiðbeinandi: Dr. Sigríður Kristjánsdóttir 
Meðleiðbeinandi: Dr. Hlynur Óskarsson 

 
Landbúnaðarháskóli Íslands 

Umhverfisdeild 
 

 



 
 

 
 
 



i 
 

Yfirlýsing og skýring á framlagi 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér. Meðfylgjandi viðhengi, bók, 
kynningarspjöld og líkan, er unnið í samvinnu við Sólveigu Helgu Jóhannsdóttur undir 
handleiðslu og eftirliti leiðbeinanda okkar Dr. Sigríðar Kristjánsdóttur og Dr. Hlyns 
Óskarssonar. 

 

Bók: Í bókinni gerum við grein fyrir aðstæðum fuglafriðlandsins í Vatnsmýrinni út frá 
greiningum af svæðinu sem við unnum ásamt því að leggja fram hönnunartillögu af 
svæðinu. Mitt hlutverk var að greina náttúrufarslega þætti sem snúa að verkefninu ásamt 
því að skoða ákveðna þætti innan samfélagslega þáttar verkefnisins. 

 

Kynningarspjöld: Átta kynningarspjöld voru lögð fram á fyrirlestrum þar sem við kynntum 
niðurstöður greininga og hönnunartillögu af svæðin. Sameiginlega unnum við að 
grunnhönnun og heildar útliti kynningarspjaldanna. Mín vinna við kynningarspjöldin var 
að setja upp þær greiningar sem ég vann að á kynningarspjöldin og gera þau tilbúin til 
prentunar. 

 

Líkan: Líkan var unnið af svæðinu þar sem hönnunartillaga var kynnt í láréttum 
mælikvarða 1:500 og lóðréttum mælikvarða 1:200. Líkanið var unnið af 
auglýsingastofunni LogoFlex eftir að við höfðum unnið teikningar af svæðinu með nýrri 
hönnun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ___________________________ 
                                                                                     Drífa Gústafsdóttir
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Ágrip 
Skipulag í átt að sjálfbærri þróun er að ryðja sér til rúms hérlendis og tekur við af því sem 

margir hafa kallað bílaskipulagið, þar sem malbik og steypa eru ríkjandi efni í umhverfinu. 

Náttúran hefur oftar en ekki staðið höllum fæti þegar skipulagsákvarðanir eru teknar en 

með aukinni vitneskju og vitund hefur staða hennar styrkst. Í dag gerir fólk sér grein fyrir 

áhrifum náttúrunnar og er tilbúið að leggja henni lið. Reykjavíkurborg er þeirrar gæfu 

aðnjótandi að hafa fuglafriðland, votlendissvæði innan miðborgar sinnar og hefur það nært 

Tjörnina sem er eitt helsta djásn borgarinnar. Fuglafriðlandið og Vatnsmýrin hafa þó ekki 

notið þeirrar viðingar sem þessi svæði eiga skilið og hefur ágangur og hnignun einkennt 

þau. Skipulagið sem lagt er fram miðar að því að bæta og efla fuglafriðlandið og nýta það 

sem mest í þágu fugla, manna og alls samfélagsins. Niðurstöður greininganna sýna að víða 

er pottur brotinn í umhirðu og aðhaldi við fuglafriðlandið. Lífríkið stefnir í einsleitni sem 

mun hafa áhrif á allt náttúrulegt umhverfi í nágrenni þess. Þeir möguleikar sem svæðið 

gefur til fræðslu, rannsókna og upplifunar á náttúru eru ekki nýttir og er svæðið einangrað í 

borginni. Skipulagið sem lagt er fram tekur á öllum þeim þáttum sem þurfa að vera virkir 

til þess að ná sem mestri og bestri nýtingu í þágu fuglalífs, náttúru og mannlífs. 

Endurheimt votlendis er einn sá þáttur sem við Íslendingar getum lagt fram til 

loftslagsmála og myndi Reykjavíkurborg sýna fordæmi á heimsvísu með endurbótum og 

endurheimt votlendis, auk þess sem stuðlað væri að fjölbreyttara náttúrulífi innan 

borgarinnar. Með auknu aðgengi og betri aðstöðu má efla vitneskjuna og vitund 

almennings á náttúru og náttúrulegum ferlum. Slík vitund sem leiðir til samfélagslegs og 

hagræns ábata fyrir bogarsamfélagið í heild sinni og er því ákveðið skref í átt að sjálfbærri 

þróun. 
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Abstract 
Urban plannig towards sustainable development has been of growing importance in 

Iceland in recent times and seems to be replacing what many have termed the "car 

planning" where asphalt and concrete are the governing factors of the environment. Nature 

has more than not become a secondary factor during planning, but with ever increasing 

knowledge, its place has been growing stronger. Many people now recognize its 

importance and effects and are ready to stand up for it. The city of Reykjavík is very 

fortunate to have a bird conservancy, a wetland area, within the city limits, as it has 

continually sustained Tjörnin, a lake near central Reykjavík, which has long been 

considered one of the most attractive places Reykjavík has to offer. The bird conservacy 

and the Vatnsmýri wetlands have not been received the recognition they deserve and 

interference and general degradation have been apparent. The urban planning laid out in 

this paper aims to improve the conservancy and make it so that it benefits the birds as well 

as humans and the society as a whole. The results from the diagnoses show a largely faulty 

maintenance of the area and the biodiversity there is becoming monotonous, which would 

affect the natural environment surrounding the area. The options provided by this area for 

education, research and general experience of nature are not being utilized and the area is 

isolated from the city. The planning provided deals with all the factors that need to be 

activated to get the greatest potentials for bird wildlife, nature and people. Wetlands 

recovery is the area where Icelanders can have the greatest impact on the topic of global 

warming and atmospheric issues, and the city of Reykjavík could become an international 

role model by repairing its wetland, support biodiversity within the city limits. With 

increased access and facilities the knowledge and awareness of the general public 

regarding nature and natural processes is strengthened. This awareness leads to great 

benefits for the society as well as economic growth for the city as a whole, taking one  step 

further towards sustainable development. 
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Þakkir  

Margir eiga þakkir skilið fyrir aðstoð við vinnslu verkefnisins og vil ég byrja á því að 

þakka leiðbeinendum mínum þeim Dr. Sigríði Kristjánsdóttur og Dr. Hlyni Óskarssyni 

fyrir alla þá aðstoð sem þau hafa veitt mér. Ég vil þakka samstarfskonu minni Sólveigu 

Helgu Jóhannsdóttur, fyrir gott samstarf í gegnum súrt og sætt, daga og nætur, fjölskyldu 

minni fyrir þolinmæðina og alla hjálpina, og þakka Norræna húsinu fyrir samstarfið og 

fjárstyrkinn sem gerði þetta allt mögulegt. Allir þeir sem veittu mér lið með framlagi sínu 

hvort sem það eru skýrslur, myndir eða aðrar upplýsingar fá þakkir fyrir. 
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1. Inngangur 

1.1 Tildrög 

Skipulag fuglafriðlandsins í Vatnsmýrinni er MSc. verkefni í skipulagsfræði við 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Verkefnið er samstarfsverkefni Drífu Gústafsdóttur og 

Sólveigar Helgu Jóhannsdóttur undir handleiðslu Sigríðar Kristjánsdóttur lektors og 

skipulagsfræðings við LbhÍ og Hlyns Óskarssonar dósents og vistfræðings við LbhÍ.  

 

Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni hefur þarfnast skipulags og endurbóta í töluverðan tíma og 

nú hefur Norræna húsið tekið frumkvæði, í samstarfi við Reykjavíkurborg og Háskóla 

Íslands, um endurbætur á friðlandinu. Norræna húsið óskaði eftir samstarfi við 

Landbúnaðarháskóla Íslands við skipulagningu á svæðinu. Stór hópur sérfræðinga hefur 

unnið að greiningum á svæðinu og miðast þetta MSc. verkefni við að draga saman 

upplýsingar og greiningar sem hafa verið gerðar í og við fuglafriðlandið og leggja fram 

skipulagstillögu fyrir svæðið.  

Í starfshópi fuglafriðlandsins eru eftirfarandi aðilar: 

Björn Axelsson landslagsarkitekt og umhverfisstjóri á skipulags- og byggingarsviði 

Reykjavíkurborgar, 

Ellý Katrín Guðmundsdóttir sviðsstjóri hjá umhverfis- og samgöngusviði 

Reykjavíkurborgar, 

Guðmundur R. Jónsson framkvæmdastjóri fjármála og reksturs Háskóla Íslands,  

Guðrún Bachmann kynningarstjóri Háskóla Íslands, 

Hlynur Óskarsson vistfræðingur og dósent við Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Hilmar J. Malmquist líffræðingur og forstöðumaður Náttúrfræðistofu Kópavogs, 

Hrund Ólöf Andradóttir dósent í umhverfisverkfræði við Háskóla Íslands, 

Ingibjörg Svala Jónsdóttir prófessor við Háskóla Íslands, 

Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur, 

Kristín Lóa Ólafsdóttir heilbrigðisfulltrúi umhverfis- og samgöngusviðs 

Reykjavíkurborgar, 

Max Dager forstjóri Norræna hússins, 

Ólafur Karl Nielsen vistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, 

Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur, lektor og brautarstjóri MS náms í 

skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands, 
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Þórólfur Jónsson garðyrkjustjóri Reykjavíkur, 

Þuríður Helga Kristjánsdóttir aðstoðarmaður forstjóra Norræna hússins. 

Allir þessir aðilar eiga heiður skilið fyrir störf sín í þágu fuglafriðlandsins og án þeirra 

hefði ekki verið mögulegt að ná fram þeirri sýn sem þarf til að skapa heildstætt og skilvirkt 

skipulag. 

 

Skipulag Reykjavíkur hefur tekið margar kollsteypurnar en þróun byggðarinnar stjórnaðist 

fyrst af náttúrufarslegum forsendum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005), en hin eiginlega 

skipulagssaga Íslands byrjar á því að fyrstu skipulagslögin voru samþykkt á Alþingi 1917 

(Páll Líndal, 1982). Frumkvöðull skipulags á Íslandi var Guðmundur Hannesson sem vann 

skipulag með tilvísun í Garðborgarstefnu Ebenesar Howard, með áherslu á loft og ljós 

(Bjarni Reynarsson, 1998, 29.ágúst) og vildi með því bæta lífsskilyrði borgarbúa (Guðjón 

Friðriksson, 2003). Byggingarnefnd hafði verið starfandi frá árinu 1839 og var hlutverk 

hennar skipulagning gatna og mæling á lóðum (Páll Líndal, 1982). Skipulag borgarinnar 

frá árinu 1956 kom fram með mismunandi landnotkunarflokka og gríðarlegt umferðarkerfi 

(Samvinnunefnd höfuðborgarsvæðisins, 2001). Núna er lögð áhersla á sjálfbæra þróun, að 

Reykjavík styrki hlutverk sitt sem alðþjóðleg og vistvæn borg (Reykjavíkurborg, 2002a). 

Grænar tengingar í gildandi aðalskipulagi sýnir græna tengingu frá fuglafriðlandinu að 

Nauthólsvík (Reykjavíkurborg, 2002b). 

 

Stokkhólmsráðstefnan varð upphaf að alþjóðlegu samstarfi þjóða heims um umhverfismál, 

sambúð manns og náttúru. Hugtakið sjálfbær þróun (e. Sustainable development)var fyrst 

skilgreint í  Brundtlandsskýrslunni (Brundtland, 1987). Almenn skilgreining á hugtakinu er 

þróun sem mætir þörfum okkar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta 

þörfum sínum og byggir á þremur stoðum sem eru náttúra, samfélag og hagkerfi (Dresner, 

2002). Samningarnir er undirritaðir voru á Ríóráðstefnunni árið 1992 tóku til 

loftslagsbreytinga og verndunar fjölbreytileika lífs (United Nations, 1992, og 

umhverfisráðuneytið, 1992), og Dagskrá 21 kveður á um að hlutverk stjórnvalda sé að 

stefna að sjálfbærri þróun, upplýsa og fá almenning með sér í ferlið (United Nations, 2009 

og Samband íslenskra sveitarfélaga, á.á.). Reykjavík hefur sóst eftir því að verða Græna 

borgin, og þarf því að sýna fram á metnaðarfull áform í umhverfismálum og eftirfylgni. 

Reykjavíkurborg gefur reglulega út umhverfisvísa þar sem staða á sjálfbæru samfélagi í 

Reykjavík er dregin saman til þess að taka stöðuna á umhverfismálum borgarinnar 

(Reykjavíkurborg, á.á.).   
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Vistvænt skipulag tekur á þeim þáttum sem halda þarf utan um þegar skipulagt er út frá 

sjálfbærni. Horft er til allra þáttanna til þess að ná jafnvægi milli þeirra og ná þannig fram 

lífvænlegu umhverfi og samfélagi. Hægt er að líta á samfélagið sem vistkerfi og greina 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á lífsgæði (Barton, Grant, og Guise, 2003). Vistvænt 

skipulag felst í því að tvinna saman fjölbreytta landnotkun þannig að útkoman verði öflugt 

samfélag og fjölbreytt náttúrufar sem um leið stuðlar að virku hagkerfi. 

 

Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni er einstakt náttúrusvæði innan höfuðborgarinnar og fáar 

borgir  geta státað af því að hafa votlendi í miðborginni. Tjörnin hefur spilað stórt hlutverk 

í miðbæjarlífi Reykjavíkur um áratugaskeið íbúum hennar, gestum og gangandi til 

yndisauka og upplifunnar. Vatnsmýrin er ein stærsta undirstaða í lífríki og 

tegundafjölbreytni Tjarnarinnar og er aðalvatnsmiðlunarsvæði hennar (Ólafur Karl 

Nielsen, 1992). 

 

Miklar breytingar hafa orðið á Vatnsmýrinni undanfarin ár. Hún er á náttúrminjaskrá og 

nýtur því ákveðinnar friðhelgi (Reykjavíkurborg, 2002a). Mikil uppbygging hefur verið á 

mannvirkjum á nærliggjandi svæðum og hafa þau þrengt mikið að Vatnsmýrinni. 

Fuglafriðlandið hefur ekki farið varhluta af þessum ágangi og mikil hnignun hefur verið 

þessu samhliða og bera breytingar á lífríki friðlandsins þess merki (Hilmar J. Malmquist, 

Finnur Ingimarsson, Haraldur Rafn Ingvason og Stefán Már Stefánsson, 2008). 

Staðsetning friðlandisins er einstök. Nálægð við miðbæinn, Norræna húsið og Háskóla 

Íslands gefa ótal tækifæri til þess að styrkja menntun, fræðslu og náttúrulega- og 

umhverfislega vitund samfélagsins. Með betri tengingu milli Tjarnarinnar og friðlandsins, 

og þá tenging milli Norræna hússins og miðborgarinnar myndi fjölbreytileiki borgarinnar 

aukast og vegalengdir yrðu styttri fyrir þá sem fara um borgina. 
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1.2 Markmið 

Fuglafriðlandið er einstakt innan borgarsvæðisins og skipulag svæðisins kallar á 

samþættingu ólíkra þátta. Markmiðið er að skapa aðstæður með skipulagsákvæðum sem 

stuðla að bættu atlæti fyrir fugla innan friðlandsins. Draga fram hlut náttúrunnar í skipulagi 

sem miðar að sjálfbærri þróun. 

Áherslur sjálfbærrar þróunar eru þríþættar þ.e. náttúrufarslegar, samfélagslegar og 

hagrænar (Mynd 1). Náttúrfarslegi þátturinn snýr að fuglunum, náttúrufari 

fuglafriðlandsins og endurheimt votlendis. Samfélagslegi þátturinn snýr að því að miðla 

upplýsingum og fræðslu um fuglafriðlandið til fólksins sem á leið um svæðið.  

Hagræni þátturinn snýr að því að svæðið skili samfélagslegum ábata til borgarsamfélagsins 

í heild  sinni með aukinni vitund og fræðslu fólks um náttúruna og ferla hennar. 

Allir þessir þættir eru mikilvægir og nauðsynlegt er að skoða þá og samþætta þannig að úr 

verði gott skipulag (sjá meðfylgjandi bók). Hér á eftir verður rýnt í náttúrufarslega þáttinn. 

 

Rannsóknarspurning 

Er fuglafriðlandið mikilvægt svæði fyrir miðborg Reykjavíkur? 

Undirspurning 

Hvernig þarf skipulag og útfærsla innan fuglafriðlandsins að vera til þess að koma á móts 

við þarfir fugla? 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mynd 1. Þættir sjáfbærrar þróunar sem 

koma að skipulagningu svæðisins. 
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1.3 Fyrri rannsóknir 

Fyrirmynd þessa verkefnis er BS.c. ritgerð Sigríðar Kristjándsóttur  við jarð- og 

landfræðiskor Háskóla Íslands (1994), HEIÐMÖRK Náttúrufar, saga og 

útivistarmöguleikar. Þar skoðar Sigríður Heiðmörk útfrá náttúrfarslegum og mannlegum 

forsendum sem nýtast í skipulagningu Heiðmerkur. Aðferðafræðin sem Sigríður byggir á 

hefur verið notuð til skiplagningar á stórum útivistarsvæðum hérlendis og erlendis. Eftir að 

hún hefur skilgreint verkefnið og safnað upplýsingum gerir hún grein fyrir þörfum 

almennings fyrir útivist útfrá spurningakönnun sem lögð var fyrir þá sem sóttu svæðið.  Þá 

gerir hún grein fyrir náttúrulegum forsendum, (landslagi, jarðfræði, vatnsbúskap, 

gróðurfari og dýralífi) og manngerðum forsendum, (landnotkun, útivist, aðkomu, 

mannvirkjum, söguminjum og þróun byggðar). Hún fjallar um þá þætti sem eru 

takmarkandi á svæðinu, leggur svo fram niðurstöður um útivistarþol Heiðmerkur, ályktanir 

og tilllögur. 

Í bókinni TJÖRNIN Saga og lífríki (1992), í ritsjórn Ólafs Karls Nielsen sem gefin var út 

af Reykjavíkurborg, er fjallað ýtarlega um náttúrufarslega þætti Tjarnarsvæðisins. Þar eru 

margar áhugaverðar greinar og verður stuttlega sagt frá þeim hér á eftir. Margrét 

Hallsdóttir (1992) fjallar um sögu lands og gróðurs, myndurnarsögu og aldur Tjarnarinnar, 

breytingar á gróðurlendum og áhrif ábúðar í nágrenni Tjarnarinnar. Árni Einarsson og 

Sesselja Bjarnadóttir (1992) skrifa um sögu lífríkis í Tjörninni, setja lífríki Tjarnarinnar í 

sögulegt samhengi, breytingar á seltu og lífsskilyrðum í gegnum aldirnar. Ólafur Karl 

Nielsen (1992) fjallar um sögu fuglalífs á Tjarnarsvæðinu, breytingar á viðhorfum til 

fuglalífs og þróun þess. Guðjón Friðriksson (1992) skrifar um Tjörnina og mannlífið, 

hvernig maðurinn hefur umgengist Tjörnina, farið með og nýtt svæði hennar. Ólafur Karl 

Nielsen (1992) fjallar um vistkerfi  Tjarnarinnar og lýsir þar einkennum svæðisins og 

þeirra lífvera sem þar búa. Hann fjallar einnig um tjarnarfugla, samsetningu tegunda og 

lífshætti og þær tegundir sem sést hafa á Tjarnarsvæðinu. Yngvi Þór Loftsson (1992) fjallar 

um skipulag Tjarnarsvæðisins. Lokakafli bókarinnar um framtíð Tjarnarsvæðisins er í 

höndum Inga Ú. Magnússonar, Einars E. Sæmundsen, Gísla Más Gíslasonar, Halldórs 

Torfasonar og Jóhanns Pálssonar (1992),  þar sem niðurstöður eru settar fram og viðbrögð 

gefin við þeim. Allar þessar greinar eiga það sameiginlegt að þær fjalla um eitt ákveðið 

sérsvið en í þessari ritgerð er horft þverfaglega á svæðið og reynt er að gera sér grein fyrir 

samverkandi þáttum og vinna skipulag þannig að einn þátturinn skemmi ekki annan. 
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1.3.1 Votlendi 
 

Samkvæmt Ramsarsamningnum um votlendi, sem tók gildi hér á landi 1978 

(Umhverfisráðuneytið, 2011), er skilgreining á votlendi mjög víð og nær m.a. yfir mýrar, 

flóa, fen og vötn með fersku, ísöltu eða söltu vatni, þar á meðal sjó niður að sex metra dýpi 

(Norræna ráðherranefndin - Umhverfisstofnun, 2004). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á íslensku votlendi. Þar ber helst að nefna tvö heilstæð 

rit um votlendi Íslands Votlendi (1975) var gefið út af Landvernd og er það fjórða í ritröð 

þeirra. Umfjöllunarefni ritsins er lífríki íslenskra votlenda og vernd þeirra, en þar er dregin 

saman sú þekking sem lá fyrir á þeim tíma. Í ritinu er einnig skrá yfir þau votlendi sem 

sérfræðingar töldu hafa mesta þýðingu fyrir fuglalíf, þau svæði sem eru óvenjuleg að 

gróðurfari eða lífríki, eða eru dæmigerð fyrir ákveðnar gerðir votlendis, eða höfðu gildi 

vegna nálægðar við þéttbýli. Þessum svæðum var svo skipt niður í þrjá flokka eftir 

mikilvægi þeirra og nánari útlistun á hverju svæði fyrir sig í tveimur efstu flokkunum. 

Háskólaútgáfan gaf út bókina Íslensk Votlendi, Verndun og nýting (1998), undir   ritsjórn 

Jóns S. Ólafssonar. Bókin miðast við votlendi á landi en fjörum og grunnsævi er að mestu 

sleppt. Tilgangur bókarinnar var að kynna þær rannsóknir sem gerðar höfðu verið á 

votlendi Íslands og hver staða verndunar og nýtingu votlendis væri. Efni bókarinnar er 

skipt niður í þrjá hluta, fyrsti hluti er yfirlit yfir íslensk votlendi þar sem fjallað er almennt 

um votlendi og einstaka flokka þess. Annar hluti bókarinnar gefur yfirlit yfir þær 

rannskóknir sem gerðar höfðu verið á votlendi og síðasti hluti bókarinnar fjallar um vernd 

og nýtingu, alþjóðlega samninga um vernd, nýtingarmöguleika og endurheimt votlendis. 

 

1.3.2 Endurheimt votlendis 
 
Nefnd um endurheimt votlendis var skipuð árið 1996 af Guðmundi Bjarnasyni, þáverandi 

landbúnaðar- og umhverfisráðherra. Hlutverk nefndarinnar var að „ gera tilraunir með og 

leggja fram tillögur um hvar og hvernig standa mætti að endurheimt hluta þess votlendis 

sem þurrkað hefur verið upp með framræslu“ (Arnþór Garðarsson o.fl. 2006). 

Fyrsta verk nefndarinnar var að standa að endurheimt votlendis í Hestmýri í landi 

Mávahlíðar við Hest í Borgarfirði. Þar var gömlum uppgreftri mokað aftur ofan í skurði og 

þeim lokað. Mýrin hafði verið framræst nokkrum áratugum áður í tilraunaskyni af 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins og rannsóknir gerðar fyrir og eftir framræslu. 

Landbúnaðarháskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Líffræðistofnun Háskólans og 
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Fuglaverndarfélag Íslands stóðu að rannsóknum fyrir og eftir endurheimt til þess að mæla 

og meta breytingar. Ári síðar hafð svæðið blotnað mikið og sýnt að gróðurfar myndi 

breytast í kjölfarið. Rannsóknir á mýrinni sýndu að kolefnisbúskapur hennar færðist aftur 

að fyrra horfi og þá geta hennar til þess að binda koltvísýring úr andrúmsloftinu (Arnþór 

Garðarsson o.fl. 2006). 

 

1.3.3 Fuglar 
 
Fylgst hefur verið með fuglum Tjarnarsvæðisins á vegum Reykjavíkurborgar frá árinu 

1973, í þeim tilgangi að greina breytingar á tegundafjölbreytni, stofnstærð og varpafkomu. 

Verk þetta hefur undanfarin ár verið í höndum Ólafs Karls Nielsen og Jóhanns Óla 

Hilmarssonar sem eru helstu sérfærðingar landsins í náttúrfari og fuglalífi. Skýrslan, sem 

gefin var út fyrir árið 2010, fjallar um þær tegundir andfugla sem orpið hafa við Tjörnina 

og kríu en ekki mó- eða vaðfugla. Í skýrslunni eru lögð fram gögn sem sýna breytingar á 

fjölda, aldri og kyni hverrar tegundar fyrir sig  frá því að talningar hófust. Eins og fyrr 

segir er þessi vöktun í þeim tilgangi að gefa borgaryfirvöldum tækifæri á að bregðast við ef 

halla fer undan fæti í fuglalífi Tjarnarinnar. Gögn skýrslunnar gefa til kynna að til aðgerða 

þurfi að grípa nú þegar þannig að ekki komi til hnignunar í flórunni (Ólafur Karl Nielsen 

og Jóhann Óli Hilmarsson, 2007).  

 

1.3.4 Gróðurfar 
 
Gróðurfar fuglafriðlandsins var greint og flokkað eftir jarðvegstegundum af Jóhanni 

Pálsyni (2003) fyrir Reykjavíkurborg á vegum Umhverfis- og heilbrigðisstofu. Í skýrslunni 

eru allar tegundir æðplantna skráðar sem fundust á svæðinu. Votlendisgróðurinn er 

flokkaður í fjögur gróðurhverfi, reskigróður á gömlum uppgreftri er flokkaður í sex 

gróðurhverfi og gróður á jarðvegsfyllingum er flokkaður í 17 gróðurhverfi. Í friðlandinu 

fundust 83 tegundir æðplantna. Fjölbreyttasti gróðurinn var á fyllingum á gömlu mýrlendi 

og sjálfsánar trjáplöntur fundust í bökkum síkisins. Nær allur gróður friðlandsins er 

reskigróður fyrir utan votlendisgróður, það er gróður á landi þar sem gróðri hefur verið 

raskað. 
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1.3.5 Erlend dæmi 
 
Endurheimt votlendis og gerð votlendisgarða með ákveðinn tilgang hefur aukist og verður 

hér fjallað um tvo garða. Votlendisgarður Wilmu H. Schiermeier í Olentangy River í Ohio 

hefur verið starfræktur frá árinu 1992 og var hannaður með kennslu og rannnsóknir að 

markmiði. Garðurinn er 21 ha. að stærð. Hann var byggður upp í fjórum áföngum og hver 

áfangi hefur sína eigin áherslu. Í garðinum fara fram rannsóknir á virkni votlendis, hvernig 

hægt er að skapa og endurheimta virkt votlendi. Rannsóknir fara fram á nýtingu votlendis 

til vatnsmiðlunar og hreinsunar. Garðurinn er ríkur af dýra- og plöntutegundum sem íbúar 

og gestir Ohio fá tækifæri til að skoða og upplifa (Wilma H. Schiermeier Olentangy River 

Wetland Research Park, á.á.). 

Walnut Creek 2000 er gott dæmi um hvernig megi á farsælan hátt endurheimta votlendi, 

jafnvel þegar að landsvæðið er mikið raskað og í órækt. Garðurinn er fræðslugarður í 

borginni Raleigh í Norður Karólínu og er um 20 ha. hluti af 120 ha. votlendissvæði. 

Markmið garðsins var að endurheimta votlendi við þéttbýli sem hefur orðið fyrir miklum 

ágangi og vanrækslu. Með garðinum var skapað kjörlendi fyrir votlendisplöntur og dýr. 

Garðurinn hefur fegrað Raleigh, gert almenningi betur grein fyrir mikilvægi votlendis og 

aukið skilning á mikilvægi votlendis í heildarsamhengi umhverfisins. Vatnsgæði árinnar 

Neuse og vatnasvæðis hennar hafa batnað.  Eitt af fjórum hlutverkum garðsins er að vera 

fræðslugarður sem m.a. byggir á: 

• vistfræði votlendis 

• loftgæðum 

• hringrás vatns 

• hringrás kolefnis og súrefnis 

• borgarskógrækt 

(Partners For Environmental Justice, 2002). 

 

1.4 Efnistök 

Verkefnið samanstendur af útgefinni bók sem nefnist Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni – 

Vistvænt skipulag. Bókin var prentuð í 50 eintökum. Þá voru unnir 8 plansar í A1. Á 

plönsunum er verkefnið sett fram á skýran og skilmekilegan hátt. Þá var unnið líkan af 

friðlandinu í  mælikvörðunum 1:500 lárétt og 1:200 lóðrétt. Loks var skrifað 
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einstaklingsverkefni með áherslu á sinn hvorn þáttinn þ.e. náttúrufarslegar og 

samfélagslegar forsendur og lausnir skipulagsins. 

Í þessari ritgerð er fjallað um náttúrufarslega þáttinn og tengingu hans við 

skipulagstillöguna. Í öðrum kafla er fjallað um verkferilinn og dregin upp mynd af honum. 

Í þriðja kafla er athugunarsvæðið afmarkað og staða þess á höfðuborgarsvæðinu rædd. 

Niðurstöður eru skipulagstillaga að svæðinu og er gerð grein fyrir henni í fjórða kafla. Þá 

er jafnframt sýnt hvernig leitast er eftir að leysa náttúrufarsleg vandamál í 

skipulagstillögunni. 
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2. Gögn og aðferðir 

  

Mynd 2. Skipurit verkefnisins. 
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2.1 Vinnuferill 

Þegar umfang vinnusvæðisins hafði verið ákveðið og markmið sett, voru settar fram 

rannsóknaspurningar. Vinnuaðferðir sem notaðar voru við vinnslu verkefnisins voru 

ákveðnar og var þá horft til verkefnis Sigríðar Kristjánsdóttur um Heiðmörk, þar sem 

gögnum um alla þætti sem koma að skipulaginu og markmiðum er safnað saman og þau 

greind. Athugaðir voru eftirfarandi náttúrulegir þættir: Veðurfar, jarðfræði, jarðvegur, 

votlendi, vatnafar, gróður og fuglar (Mynd 2). Næst var unnið með kort og loftmyndir sem 

fengust hjá framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar. Í október 2010 var farið í 

vettvangsferð og jarðvegur skoðaður, gerðar voru tilraunir til þess að bora niður í 

jarðvegsfyllingar til þess að sjá hve langt væri niður á mólög. Þetta gekk ekki vel þar sem 

borinn komst ekki niður úr fyllingunni sem samanstóð af vikri og steypubrotum sem 

líklegast eru úr grunnum og húsbrotum. Í vettvangsferðinni var gróður skoðaður þó langt 

væri liðið á haustið. Bakkar tjarnanna og yfirfall við útstreymi var skoðað. Þá var farið í 

gagnasöfnun og úrvinnslu á gögnum. Eftir úrvinnslu var farið í að skoða hver 

framsetningin ætti að vera, hvað skyldi vera í orði og hvað skyldi einnig vera myndrænt.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir náttúrfarslegum þáttum því þeir hafa áhrif hver á 

annan, þannig ef einn er brotinn þá næst ekki sú virkni sem náttúran þarf til þess að 

viðhalda sér. Ákveðið var að vinna eftirfarandi greiningar til þess að halda utan um hvern 

þátt fyrir sig og verður gerð nánari grein fyrir vinnuferli hvers þáttar fyrir sig hér á eftir. 

 

Veðurfar  

Vindrósir voru fengnar hjá Veðurstofu Íslands (2011), til þess að greina tíðni vindátta og 

þær settar fram í mynd. Ljósmyndir voru teknar af höfundum. 

Jarðfræði 

Í þessum hluta var sett fram jarðfræðikort sem unnið var í Photoshop CS5 eftir korti 

Þorleifs Einarssonar í kaflanum Jarðfræði Reykjavíkur og nágrennis í bókinni Reykjavík í 

1100 ár (1974).  

Jarðvegur 

Í jarðvegskafla bókarinnar var kort unnið upp úr skýrslu Jóhanns Pálssonar (2003), 

Friðlandið í Vatnsmýrinni, flóra og gróðurfar í friðlandi fyrir fugla í Vatnsmýrinni. Kortið 

var unnið á kortagrunn frá framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar í MicroStation 

V8 XM og í Adobe Illustrator CS5.  
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Votlendi 

Í kaflanum eru tvær ljósmyndir teknar af Alexi Mána Guðríðarsyni, þ.e. myndirnar Við 

Löngudæl og Við Skerflóð (á.á.). Ljósmyndin Flóinn er tekin af Jóni S. Ólafssyni (á.á.). 

Þar eru einnig myndir sem sýna skurði og umfang framræsts lands. Þær voru unnar í 

Photoshop CS5, en þessar stærðir voru fengnar úr skýrslu umhverfisráðuneytisins (2010), 

Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2008 National Inventory Report 

2010.  

Skýringamyndir um hlýnun jarðar og gróðurhúsalofttegundir eru unnar í Microsoft Office 

PowerPoint 2007 og í Adobe Photoshop CS5. Heimildir eru fegnar úr greinum Halldórs 

Björnssonar (2006a og b) á vef Veðurstofu Íslands.  

Myndasaga var handteiknuð, skönnuð inn og unnin í Adobe Photoshop CS5, texti var 

settur inn í Adobe InDesign CS5. Söguþráður var unninn upp úr skýrslu Hlyns Óskarsonar 

(2008), um endurheimt votlendis – möguleg leið til að daga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda.  

Vatnafar 

Kort af vatnasviði Vatnsmýrarinnar var unnið eftir korti Ólafs Karls Nielsen (1992), í 

TJÖRNIN Saga og lífríki, kortagrunnurinn er fenginn hjá framkvæmda- og eignasviði 

Reykjavíkurborgar, unnið í MicroStation V8 XM og Adobe InDesign CS5.  

Gróðurfar  

Fyrstu þrjár ljósmyndirnar sem sýna gróður innan fugla friðlandsins, eru teknar af 

höfundum. Handteiknuð skissa, sem sýnir dæmi um gróður miðað við vatnshæð er gerð af 

höfundum. Jarðvegskort eru sett fram þar sem gefin eru dæmi um plöntur sem vaxa innan 

friðlandsins og hvaða tegundir voru ríkjandi á stærstu svæðum þess árið 2003 (Jóhann 

Pálsson, 2003). Ljósmyndir af plöntum (Hörður Kristinsson, 2011).  

Plöntu nöfn (Hörður Kristinsson, 2004). Kortin voru unnin í  MicroStation V8 XM, Adobe 

Illustrator CS5 og Adobe InDesign CS5. 

Fuglar 

Breytingar á hreiðurstæðum eru settar fram á kortum sem unnin eru úr skýrslum Ólafs 

Karls Nielsen og Jóhanns Óla Hilmarssonar (1988 og 2007). Kortin eru unnin í 

MicroStation V8 XM, Adobe Illustrator CS5,  Adobe InDesign CS5 og Adobe Photoshop 

CS5. Ljósmyndir í kaflanum eru teknar af höfundum og teikningar af fuglum eru eftir Elsu 

Maríu Guðlaugsdóttur (2011).  
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Eftir niðurstöður greininganna voru vandamálin listuð upp, rissuð á blað og gerð SVÓT 

greining, styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri svæðisins og hugað að úrlausnum 

vandamála með hönnun svæðisins og þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. 

Hönnunartillagan er lögð fram á yfirlitsteikningu sem gerð er á kortagrunn frá 

framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar, teiknuð í MicroStation V8 XM, Adobe 

Illustrator CS5,  Adobe InDesign CS5, handteiknaðar skissur sem gera betur grein fyrir 

þáttum skiplagsins eru litaðar í Adobe Photoshop CS5. Ásýndarmyndir unnar í Google 

SketchUp 8 og Adobe Photoshop CS5. Þegar skipulagstillagan var fullmótuð var farið í að 

vinna bókina til prentunar. Líkan fylgir verkefninu (Mynd 3) sem var unnið af Logoflex 

eftir teikningum höfunda, og 8 plansar í stærðinni A1 sem sýna verkefnið á stuttan og 

hnitmiðaðan hátt. 

  

Mynd 3. Líkan af fuglafriðlandinu.  
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3. Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni 

3.1 Mörk athugunarsvæðisins 

Fuglafriðlandið er í Vatnsmýrinni við Norræna húsið í hjarta Reykjavíkur. Það er um 5 ha. 

að flatarmáli og liggur í 2 – 4 metra yfir sjávarmáli. Svæðið afmarkast með síkjum að 

mestu en vestan við Vatnsmýrartjörnina er það girt af með girðingu. Norræna húsið stendur 

við vesturmörk friðlandsins og við hlið þess stendur Askja, náttúrufræðihús Háskóla 

Íslands, aðrar hliðar friðlandsins afmarkast af götum: Sæmundargötu, Hringbraut og 

Njarðargötu. Innan friðlandsins eru tvær tjarnir, Vatnsmýrartjörn sem grafin var 1957 og 

Hústjörn grafin fáum árum síðar (Páll Líndal, 1988). 

 Mynd 4. Staðsetning athugunarsvæðisins (Reykjavíkurborg, á.á.). 
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3.2 Lega Fuglafriðlandisins á höfuðborgarsvæðinu 

Fuglafriðlandið er í Vatnsmýrinni og er hluti af Tjarnarsvæðinu og í aðalskipulagi 

Reykjavíkur er það flokkað sem opið svæði til sérstakra nota (Reykjavíkurborg, 2002b). Í 

aðalskipulaginu er Vatnsmýrin tekin sérstaklega fyrir og áformað að flugvöllurinn verði 

farinn úr Vatnsmýrinni fyrir 2024. Fuglafriðlandið á að vera hluti græns svæðis sem á að 

ná frá fuglafriðlandinu niður að Fossvogi (Reykjavíkurborg, 2002a). Náttúrfarslegir þættir 

stjórnuðu því að seint var gengið á Vatnsmýrina og staðsetning flugvallarins hefur komið í 

veg fyrir að hún hafi verið nýtt sem byggingaland meira en nú er (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2005). Hringbrautin sker Vatnsmýrina og fuglafriðlandið frá Tjörninni og einangrar það frá  

miðborginni. Með góðri grænni tenginu þvert yfir nesið og bættu aðgengi gangandi 

vegfarenda væri hægt að ná flæði frá miðborginni niður í Nauthólsvík, Öskjuhlíð og 

Skerjafjörð, tengingu stranda á milli, sem myndi stytta vegalengdir og auðvelda umgang. 

Endurbætur á friðlandinu myndu auka á fjölbreytni grænna svæða á höfuðborgarsvæðnu. 

3.3 Notendur 

Ekki hefur verið gerð könnun á notendum svæðisins. Hins vegar unnum við Sólveig Helga 

Jóhannsdóttir litla könnun í áfanganum Eigindlegar rannsóknaraðferðir  sem kenndur var 

við Háskóla Íslands haustið 2010. Könnunin fólst meðal annars í að taka viðtöl við fólk og 

spyrja það um græn og opin svæði. Fjórar manneskjur voru fengnar í viðtöl þar sem spurt 

var um fuglafriðlandið. Spurt var hvort viðkomandi vissi eitthvað um svæðið, hefði komið 

inn á það, hver skoðun hans væri á því og hvort hann gerði sér grein fyrir tenginu á milli 

svæðisins og Tjarnarinnar. Helstu niðurstöður voru þær að fólk vissi almennt lítið um 

svæðið, einn hafði komið inn á svæðið og tveir gerðu sér grein fyrir tengingu milli 

friðlandsins og Tjarnarinnar. Athugasemdir sem komu fram voru áhugaverðar þegar spurt 

var um friðlandið, dæmi: „þegar ég bjó niðrí miðbæ þá labbaði ég þarna í gegn nokkuð 

oft, að vísu bara frá hausti fram á vorið, sá þannig ekki sumarbúning á þessu svæði, en 

þetta var voða tjásulegt eitthvað allt saman, fullt af rusli og ógeði, skildi bara ekki af 

hverju það var ekki búið að ræsa þetta fram og byggja hús þarna eða eitthvað.“  Önnur 

spurning, annar viðmælandi: „Ég veit að það eru einhverjar mýrar þarna í kring, sé helst 

fyrir mér órækt, það er ekki hægt að nýta þetta neitt, myndi kannski horfa öðruvísi við ef 

það væri hægt að heyja þarna. “ Öll svör viðmælenda voru á þennan veg og þó hér sé um 

litla könnun að ræða, þá gefur hún samt sem áður vísbendingu um notkun og hvernig fólk 

skynjar fuglafriðlandið.  
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4. Náttúrufarslegar forsendur 
 

4.1 Veðurfar 

Fuglafriðlandið er opið og lítið skjól fyrir vindi. Samkvæmt vindrósum frá Veðurstofu 

Íslands (2011) er suðaustanáttin ríkjandi allt árið. Að vetri kemur austanáttin inn en að 

sumri eru það vestnorðvestan og norðan hafgola (Mynd 4). Meðalvindhraði í Vatnsmýrinni 

er um 6 m/s að vetri og um 4 m/s að sumri, hitastig yfir vetrartíma er um frostmark og um 

10°C að sumarlagi (Vinnustofa Atla 

Hilmarssonar, 2008). Vindmælingar eru 

gerðar i 10 metra hæð og því ekki alveg 

marktækar þegar meta á veðurfar út frá fólki. 

Byggingar hafa einnig áhrif á vind og veðurfar 

í byggð (Einar Sveinbjörnsson, 2008). Miklir 

vindstrengir  virðast geta gengið yfir 

friðlandið og síðast liðinn vetur fuku bæði 

gróðurhús og yfirbygging sandkassa við 

Norræna húsið. 

 

 

4.2 Jarðfræði 

Berggrunnur Reykjavíkur samanstendur af mörgum hraunlögum sem eru flest yngri en 0,7 

milljón ára grágrýtislög, slípuð af jöklum ísaldar. Þessi hraunlög eru kölluð 

Reykjavíkurgrágrýti. Í Reykjavík má finna jarðhita á þremur stöðum, á Laugarnesi, í 

Elliðaárdal og á Seltjarnanesi og er hann notaður til húshitunar bæði í Reykjavík og á 

Seltjarnarnesi. Sjávarstaða hefur sveiflast mikið og í Öskjuhlíð má finna sjávarset í 43 m 

hæð yfir sjávarmáli (Þorleifur Einarsson, 1974). Talið er að undir Tjarnarsvæðinu sé 

bólstraberg og er Tjörnin dæmi um sjávarlón sem malarrif hefur lokað af (Margrét 

Halldóttir, 1992).  

 

Mynd 5. Tíðni vindátta frá 2001 – 2010 
(Veðurstofa Íslands, 2011). 
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4.3 Jarðvegur 

Jóhann Pálsson vann skýrslu fyrir umhverfis- og heilbrigðisstofu um flóru og gróðurfar í 

friðlandinu (2003). Í þeirri skýrslu flokkar hann jarðveg fuglafriðlandsins, gerð hans og 

uppruna en þar má finna fyllingarefni sem var flutt á svæðið, flóa, lífrænan mýrarjarðveg 

og uppgröft úr skurðum og tjörnum (Jóhann Pálsson, 2003). Jarðvegurinn hefur verið 

rannsakaður vestan við mýrina og sýndu niðurstöður að efst var fyllingarefni af ýmsum 

gerðum 2-2,8m að þykkt. Undir því var mólag 0,8-3 m á þykkt og neðst var fínn sandur og 

móhella (Halldór Torfason, á.á.). Rannsókir þessar styðja við vettvangsferð okkar á svæðið 

þar sem við komumst að því að ómögulegt var að komast niður úr fyllingarefninu sem 

samanstóð að miklu leyti af vikri og húsagrunnsbrotum. 

4.4 Votlendi 

Upprunalega var svæðið mýrlendi og í seinni tíð voru grafnar tvær tjarnir Vatnsmýrartjörn 

og Hústjörn. Við Vatnsmýrartjörn austan meginn er flói og í honum eru litlar tjarnir. 

Samkvæmt flokkun Jóhanns Pálssonar (2003) er mýri í suður hluta friðlandsins. Svæðið 

hefur þornað mikið og mýrlendi því hopað. 

4.5 Vatnafar 

Miklar breytingar hafa verið á vatnasviði Vatnsmýrarinnar og hefur mýrin hér um bil öll 

verið ræst fram. Mannvirkjagerð fylgir mikil notkun á óvatnsdræpum yfirborðsefnum sem 

hefur áhrif á vatnsmiðlun. Samkvæmt hæðarlínum hefur Vatnsmýrin stórt vatnasvið, sem 

teygir sig frá Öskjuhlíð og Skólavörðuholti að austan og að Háskólasvæðinu í vestri. 

Aðalvatnsinntak fuglafriðlandsins er í gegnum skurð frá flugvallarsvæðinu og í gegnum 

ræsi frá háskólasvæðinu. Ofanvatn af Hringbraut er vegna mengunar leitt í ræsi til sjávar 

en ekki inn á friðlandið (Skipulagsstofnun, 2003). Frárennsli friðlandsins er undir 

Hringbraut yfir í Þorfinnstjörn. Mælingar, sem gerðar hafa verið á innrennsli og útrennsli 

1988 – 1989, sýndu að grunnvatn skilaði sér inn á svæðið (Ólafur Karl Nielsen, 1992). 

Mælingar voru gerðar í byrjun árs 2011 sem sýndu að útrennsli var meira en innrennsli í 

tvö skipti af þremur, talið er að tíðarfar hafi haft áhrif á niðurstöðurnar (Ágúst 

Guðmundsson, 2011). Vatnsdýpt tjarnanna í friðlandinu var mæld árið 1988 (Ólafur Karl 

Nielsen, 1992), og aftur 2011 (Ágúst Guðmundsson, 2011) og höfðu orðið þó nokkrar 

breytingar á. Samkvæmt mælingunum hefur meðaldýpi Vatnsmýrartjarnar farið úr 80 cm 

árið 1988 í 30 cm 2011 og meðaldýpi Hústjarnar úr 80 cm 1988 í 100 cm 2011. Samkvæmt 
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mælingum er rennsli í gegnum Vatnsmýrartjörn frá flugvallarsvæðinu mikið (Ágúst 

Guðmundsson, 2011) en það skilar sér ekki í síkin sem liggja umhverfis friðlandið. 

4.5.1 Mengun 
 

Reglulegar mengunarmælingar eru gerðar á Tjarnarsvæðinu á vegum Reykjavíkurborgar 

og hafa þær mælingar sýnt að mengunarálag er mikið. Breytingar á lífríki Tjarnarinnar bera 

þess vitni, brotthvarf botnsgróðurs og vatnadýra en innkoma þörunga sem tengdir eru 

ofauðgun næringarefna. Saurgerlamengun hefur fundist á svæðinu og bendir allt til þess að 

rekja megi það til flugvallarsvæðisins. Mengunin mældist meiri í Vatnsmýrartjörn en í 

Norðurtjörn þó fuglafjöldi sé meiri á Norðurtjörn (Hilmar J. Malmquist, Finnur 

Ingimarsson, Haraldur Rafn Ingvason og Stefán Már Stefánsson, 2008). 

Ekki hafa verið gerðar sérstakar mælingar á loft- og hljóðmengun við friðlandið en 

samkvæmt skýrslu um mat á umhverfisáhrifum vegna færslu Hringbrautar kemur fram að 

þessi mengun sé til staðar við Hringbraut (Línuhönnun, 2003). 

4.6 Gróður 

Fjölbreyttur gróður er innan fuglafriðlandsins og einkennist hann eins og gróðurfar 

Vatnsmýrarinnar af þeirri landnotkun sem hefur verið í og við svæðið. Jóhann Pálsson 

(2003) skoðaði gróðurfar friðlandsins árið 2003 og flokkaði það eftir jarðgrunni í þrjú 

gróðurlendi: votlendisgróður, gróður á uppgrefti og gróður á uppfyllingum. Við skoðun 

fundust 83 tegundir æðplantna og eru um 80% þeirra upprunalegar í íslensku flórunni. 

Votlendisgróður var að finna á gömlum mýrarjarðvegi og á uppgreftri. Vallendisgróður og 

reskigróður vex á jarðvegsfyllingunum. Ríkjandi tegundir á stærstu svæðunum voru 

mýrastör (Carex nigra), snarrótarpuntur (Deschampsia caespitosa) og hálíngresi (Agrostis 

capillaris). Þarna var farið að bera á hávöxnum jurtum eins og mjaðjurt (Filipendula 

ulmaria), skógarkerfli (Anthriscus sylvestris), ætihvönn (Angelica archangelica) og þisli 

(Cirsium arvense)  (Jóhann Pálsson, 2003; Hörður Kristinsson, 2004). Lófótur (Hippuris 

vulgaris) vex í smátjörnum. Í TJÖRNIN Saga og lífríki (1992), kemur fram að í Hústjörn 

hafi vaxið þráðnykra (Potamogeton filiformis) og fjallnykra (Poamogeton alpinus) bæði í 

Hústjörn og Vatnsmýrartjörn en ekki fundust nein nýleg gögn um vatnagróður svæðisins. 

Skoðun á svæðinu leiddi í ljós að kraftmiklar plöntur eru orðnar ríkjandi á nokkrum 

svæðum, t.d. þistill, ætihvönn og skógarkerfill. Votlendisplöntur eru ríkjandi á blautari 

svæðum friðlandsins. 
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4.7 Fuglar 

Tegundafjölbreytni fugla sem koma í friðlandið er mikil og er friðlandið mikilvægt 

mörgum tegundum. Hreiðurstæði Vatnsmýrarinnar voru könnuð árið 1988 og var þá 

yfirgnæfandi andavarp, einkum stokkönd (Anas platyrhynchos), í friðlandinu (Ólafur Karl 

Nielsen og Jóhann Óli Hilmarson, 1988), en við talnlingu 2007 var grágæs (Anser anser) 

nær eini varpfugl svæðisins. Þó fannst eitt æðarhreiður (Somateria mollissima) og eitt 

hrossagaukshreiður (Gallinago gallinago) (Ólafur Karl Nielsen og Jóhann Óli Hilmarsson, 

2007). Helstu breytingar sem orðið hafa á svæðinu milli þessara talninga eru 

mannvirkjagerð, stækkun og færsla Hringbrautar sem og stórar húsbyggingar sem risið 

hafa á þessu tímabili. Mikið hefur tapast af varpsvæðum og hætta fyrir fugla hefur aukist 

þar sem fuglar vilja frekar fara með unga sína yfir götur en nota ræsin undir götunum. 

Síkin, sem eiga að afmarka svæðið og varna inngöngu dýra eins og katta og hunda, þjóna 

ekki tilgangi sínum vegna hönnunar og vatnsleysis. 
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5. Samantekt náttúrfarslegra greininga 
 
Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni er vel staðsett miðað við þann tilgang sem það hefur að 

vera friðland fyrir fugla sem heimsækja höfuðborgina. Vindasamt er á svæðinu en 

vindmælingar gefa þó ekki rétta mynd af nærveðri innan svæðisins. Friðlandið er á þéttum 

berggrunni og á því er gamall lífrænn mýrarjarðvegur og aðflutt fyllingarefni. Vatnsrennsli 

inn á svæðið er þó nokkuð, en rennur beint í gegnum Vatnsmýrartjörn og út á 

Tjarnarsvæðið í stað þess að dreifast um síkin sem afmarka svæðið. Ekki er mikið rennsli í 

gegnum Hústjörn og heilt yfir þarf að auka vatnsmagn á svæðinu. Mengun kemur inn á 

svæðið frá aðliggjandi svæðum. Grunnvatn skilar sér að einhverju leyti samkvæmt 

mælingum. Votlendis- og mýrargróður hefur verið ríkjandi í gegnum tíðina og er það enn á 

blautari hlutum svæðisins. Ágengar plöntur hafa náð fótfestu á svæðinu og eru orðnar 

ríkjandi á stórum svæðum, en þessar plöntur henta ekki votlendis- og vatnafuglum. 

Sjálfsáður trjágróður er að koma upp víða. Mikil breyting hefur verið á þeim tegundum 

sem verpa í friðlandinu og er grágæs orðin nær einráð á svæðinu. Afmörkun svæðisins er 

ekki góð þar sem síkin eru ekki hindrun vegna lögunar og vatnsleysis og er svæðið 

afmarkað með girðingu að hluta. Bakkar Vatnsmýrartjarnar hafa hrunið og til þess að 

hindra frekara hrun hafa bakkarnir verið klæddir timburborðum, afleiðing þessa hefur verið 

sú að ungar hafa dáið því þeir komust ekki upp á bakkana og náðu ekki að afla sér fæðu né 

leita skjóls í jaðrinum. Bakkar við Hústjörn eru frekar brattir og við Norræna húsið er fallin 

möskvagirðing sem er hættuleg fuglum. 

Gönguleið yfir friðlandið er uppbyggð að hluta en slóði annars, sem sker gróðurheildirnar á 

svæðinu. 
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6. Skipulagstillaga 

6.1 Hönnun votlendis 

Þegar votlendi er hannað í þeim tilganagi að auka dýralíf eru ákveðin atriðið sem hafa þarf 

í huga til þess að sem bestur árangur náist. Samkvæmt umfjöllun France (2003) eru jaðar, 

hólmar, form, bakkar og staða á móti sól lykilatriði, og er áríðandi að votlendið sé þannig 

úr garði gert að það nýtist sem best fyrir fugla. Mörg lítil votlendi eru oft betri fyrir 

dýralífið því þau gefa lengri jaðar. Gott er að hafa lífrænt form á tjörnum til þess að fá sem 

lengstan jaðar (Mynd 6.). 

 

 

 

Hólmar í vatni votlendis gegna veigamiklu hlutverki. Þeir eru ekki einungis öruggustu 

varpsvæðin heldur dreifa þeir vatninu þannig að það er lengur inni á svæðinu og hindra að 

of mikið rennsli verði. Best er að hafa hólmana lága og óreglulega þannig að þeir varpi 

ekki skugga, jaðarinn  verður langur og eru þá meiri líkur á því að gott skjól sé við þá 

(Mynd 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott                                         Betra 

Mynd 6. Lögun tjarna. 

Mynd 7. Hólmar í vatni.  
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Form tjarna er best ef það er lífrænt þannig að endunnýjun á vatni sé stöðug, og hér á 

Íslandi er betra að hafa langan jaðar á móti sólu þannig að varmi hennar nýtist sem best 

(Mynd 8). 

 

 

 

Bakkar skulu vera aflíðandi þannig að plöntur nái að vaxa út í vatnið, forðast skal bratta og 

eða óreglulega bakka (Mynd 9).  

Mynd 8. Tjarnir, jaðar og sól .  
 

Mynd 9. Mismunandi bakkar.  

Brattur bakki            Óreglulegur bakki            Fallandi bakki               Aflíðandi bakki   
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6.2 Skipulagstillaga

 

Mynd 10. Teikning unnin af höfundum á kortagrunn (Framkvæmda- og eingasvið Reykjavíkurborgar). 

Skipulagstillaga 
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6.3 Skipulagslausnir og kvaðir 

Svæðið verður afmarkað með nýju síki þar sem girðing er í dag. Önnur síki verða breikkuð, 

bakkar verða aflíðandi sem snúa inn að friðlandinu en brattari í útjaðrinum, þ.e. þeir bakkar 

sem ekki tilheyra friðlandinu. Með þessu fæst betri jaðar að friðlandinu sem jafnframt 

torveldar innkomu utan frá (Mynd 11). Allir bakkar sem snúa út frá friðlandinu að síkjum og 

tjörnum verða aflíðandi, þetta gefur fuglum og ungum skjól og auðveldar fæðuöflun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vatnsmagn verður aukið með því að leiða ofanvatn Hringbrautar inn á svæðið en skilvindu 

verður komið fyrir til þess að hreinsa það vatn áður en það rennur inn á svæðið. 

Mikill vatnsstraumur er í gegnum Vatnsmýrartjörn og til þess að beina vatninu einnig út í 

síkin verður hindrun sett við innrennsli hennar. Landið verður lækkað og vatnsstaða hækkuð. 

Með þessu verður landið blautara og meginhluti þeirra ágengu plantna, þistill, ætihvönn og 

skógarkerfill, sem hafa orðið ríkjandi síðustu ár fara með þeim jarðvegi sem tekinn er. Þegar 

landið verður blautara skapast kjörlendi fyrir votlendisgróður en ágengu plönturnar tapa sínu 

kjörlendi og því ólíklegt að þær nái sér á strik aftur. Yfirfall við útrennsli svæðisins er mjög 

einfalt og auðvelt að stjórna vatnshæð, hægt er að opna eða loka eftir tíðarfari. Hólmum 

verður komið fyrir í síkjunum, lífrænir að lögun, tyrfðir og með malarlagi. Hólmarnir hægja á 

vatnsrennsli, dreifa því og lengja viðverutíma vatnsins innan friðlandsins. 

Til þess að auðvelda fuglum að komast yfir á Tjarnarsvæðið og minnka slysahættu, einkum 

fyrir fugla með unga, verða undirgöng gerð undir Hringbraut þar sem göngustígur og lækur 

liggja samsíða í gegnum göngin. Æskilegt væri að bæta einnig aðgengi milli friðlandsins og 

flugvallarsvæðisins með svipuðum aðgerðum. Tré verða sett utan við friðlandið til þess að 

brjóta vind og trjágróðri verður komið fyrir innan friðlandsins til viðbótar við þann sem fyrir 

Mynd 11. Afmörkun friðlandsins (Höfundar).  
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er til þess að skapa betra nærveður og skjól fyrir eggjaþjófum. Gönguleið í gegnum friðlandið 

verður öll uppbyggð úr timbri, gönguleiðin sker því ekki landið og gróðurheildir í sundur. 

Stærð og lögun Vatnsmýrartjarnarinnar hentar vel sem flugbraut fyrir fugla, en áríðandi er að 

hún verði ekki minni.  

Til þess að laga bakkana sem hafa hrunið eða eru styrktir með timburborðum er lögð fram 

auðveld lausn, grunnbyggingin er grjót eða annað ólífrænt efni, ofan á það eru settar 

kókosmottur og í þær er plantað þeim gróðri sem óskað er. Með tímanum leysast motturnar 

upp en gróðurinn situr eftir (Mynd 12). Þessar lausnir gefa fuglum betra atlæti með öruggara 

svæði, öruggara aðgengi og auðveldari fæðuöflun. 

  

Mynd 12. Dæmi um viðgerð á tjarnarbökkum 
 (Höfundar). 
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8. Niðurstöður 
Skipulagið leysir þau vandamál sem niðurstöður greininganna gáfu og uppfylla þau markmið 

sem gefin voru í byrjun verkefnisins um bætt atlæti fugla með skipulagsákvæðum og leggur 

áherslu á náttúrufarslegar forsendur í skipulagi í átt að sjálfbærri þróun. 

Rannsóknarspurningin sem sett var í upphafi var: Er fuglafriðlandið mikilvægt svæði fyrir 

miðborg Reykjavíkur? Fuglafriðlandið og Vatnsmýrin eru fjöregg Tjarnarinnar sem viðheldur 

náttúrulegri fjölbreytni hennar. Tjörnin er stór þáttur í miðborginni og það gerir 

fuglafriðlandið að einu af mikilvægari svæðum miðborgar Reykjavíkur. 

Undirspurningin var: Hvernig þarf skipulag og útfærsla innan fuglafriðlandsins að vera til 

þess að koma á móts við þarfir fugla? Skipulagsútfærslan miðar að því að skapa skjól og 

fæðuframboð fyrir fugla og unga með aflíðandi bökkum og óreglulegum jöðrum. Með því að 

lækka landið, taka  þann jarðveg burtu sem fluttur var á svæðið á sínum tíma og hækka 

vatnsyfirborðið á móti, missa ágengar plöntur sem hafa herjað á svæðið kjörlendi sitt. 

Kjörlendi skapast fyrir votlendisplöntur og um leið skapast skilyrði fyrir votlendis- og 

vatnafugla á svæðinu. Undirgöng undir Hringbrautina milli fuglafriðlandisins og Tjarnarinnar 

auðveldar aðgengi fyrir fugla, sér í lagi unga, inn og út af svæðinu. Undirgöngin þjóna einnig 

fólki sem leið milli miðborgarinnar og fuglafriðlandsins sem hluti af grænni tengingu milli 

borgarhluta. Betri afmörkun með síkjum allan hringinn, eykur öryggi innan svæðisins og 

útfærsla bakkanna hindrar aðgang óæskilegra dýra eins og hunda og katta.  Skipulagið gefur 

því öryggi, skjól og aukið fæðuframboð 
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9. Lokaorð 
Fuglafriðlandið í Vatnsmýrinni er verðmætt svæði sem hefur ekki fengið þá umhirðu sem það 

á skilið. Reykjavík er þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa votlendissvæði í hjarta borgarinnar og 

er það einsdæmi. Með endurheimt votlendis setur Reykjavíkurborg ákveðið fordæmi í 

loftslagsmálum og græðir um leið aukna fjölbreytni í náttúrufari. Tjarnarlífið myndi eflast og 

upplifunargildi Tjarnarinnar aukast. 

Skipulagsfræði er þverfagleg fræðigrein þar sem áhersla er lögð á að samþætta ólíka þætti, 

hópa og viðhorf. Allt landið er skipulagsskylt og er því skipulag á náttúrufari orðinn stór hluti 

þeirra verkefna sem skiplagsfræðingar hafa á sínum höndum. Náttúran er viðkvæm og hafa 

vanhugsaðar framkvæmdir verið settar á koppinn sem hafa haft í för með sér óafturkræfar 

afleiðingar. Það er því nauðsynlegt að allir taki höndum saman, sérfræðingar og almenningur, 

til þess að vernda og umgangast náttúruna með aðgát og virðingu. 
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