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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

       

       _______________________________ 

               Sólveig Ólafsdóttir  
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Ágrip 

Í þessu verkefni verður leitast við að leggja mat á áhrif hinna víðtæku framræslustarfa, sem ráðist 

var í á Íslandi á 20. öld í þeim tilgangi að þurrka upp votlendi og breyta í ræktanlegt land. Gerð 

verður tilraun til að svara tveimur rannsóknarspurningum: Hvaða áhrifaþættir ýttu undir 

framræslu votlendis á 20. öld? Hverju skilaði framræsla í Mýrasýslu 1930-1990, t.d. hvað varðar 

aukinn heyfeng, stærri bústofn eða mannfjölda?  

Til að leita svara við spurningunum er notast við gögn úr ýmsum áttum sem gefa heildstætt yfirlit 

yfir tímabilið 1930-1990. Sagnfræðileg yfirlitsrit eru notuð auk annarra bóka, greina og blaða frá 

ýmsum tímum. Hagtölur landbúnaðarins eru notaðar til að kanna áhrif framræslu í Mýrasýslu á 

tímabilinu. Ákveðnir þættir eru hafðir til grundvallar til að meta áhrifin; rúmmál opinna skurða, 

magn töðu, magn útheys, stærð nýrækta og stærð bústofns. Hagfræðilegra gagna var aflað úr 

Búnaðarskýrslum Íslands sem Hagstofan gaf út, Búnaðarriti Búnaðarfélags Íslands, skýrslum 

forðagæslumanna í Mýrasýslu og hjá Matvælastofnun. Við framsetningu og greiningu á 

gögnunum var bæði notast við hugbúnaðinn Microsoft Excel og SAS Enterprice Guide. Hluti 

verkefnisins er að nota landupplýsingakerfið ArcGIS til að greina breytingar á landnýtingu 

votlendissvæða, en í þeim hluta eru nokkur býli í Mýrasýslu tekin fyrir. Skurðir á býlunum 

þremur voru aldursgreindir gróflega og flokkaðir í þrjá flokka eftir því á hvaða tímabili þeir voru 

grafnir. Með þessu móti er auðveldara að átta sig á þróun framræslumála í sýslunni. 

Í ljós kom að áhrifaþættir sem ýttu undir framræslu votlendis á 20. öld voru margir, en þeir 

tengjast helst stjórnarfari og vélvæðingu. Þar má nefna áherslur þeirra ríkisstjórna sem ríktu á 

tímabilinu á uppbyggingu landbúnaðar, styrkveitingar til jarðræktar frá hinu opinbera, ráðstöfun 

Marshallfjárins til uppbyggingar í sveitum o.fl. Þessir þættir hljóta að hafa ýtt mjög undir 

framfarir í landbúnaði, og þar með framræslu í tengslum við ræktunarumbætur. Ekkert af þessu 

hefði þó verið mögulegt ef ýmiss konar vélar og jarðræktartæki hefðu ekki tekið að streyma til 

landsins um og eftir seinna stríð. 

Árangur framræslustarfa í Mýrasýslu virðist hafa verið þónokkur. Rúmmál skurða sýnir í flestum 

tilfellum talsvert sterka fylgni við aðrar breytur sem skoðaðar voru. Þetta á þó aðeins við um fyrri 

hluta tímabilsins, 1930-1965. Ekki reyndist marktæk fylgni milli rúmmáls skurða og annarra 

breyta á síðari hluta tímabilsins, 1966-1990. Óvíst er um orsakasamhengi, en niðurstöðurnar eru 

þær að áhrif og afrakstur skurðgraftar í sýslunni virðist vera nokkuð mikil á tímabilinu 1930-1965 

en lítil á tímabilinu 1966-1990, hvað varðar þær breytur sem hér eru til umfjöllunar.  

Lykilorð: 20. öldin, votlendi, framræsla, hagtölur landbúnaðarins, landbúnaðarsaga, 

landupplýsingakerfi, tölfræðileg greining.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Hlyni Óskarssyni, og aðstoðarleiðbeinandanum 

Sigmundi Helga Brink, báðum starfandi við Landbúnaðarháskólann, kærlega fyrir alla 

aðstoðina og fyrir að hafa ljáð mér upprunalegu hugmyndina að verkefninu.  

Ragnheiður Kristjánsdóttir hjá Háskóla Íslands fær kærar þakkir fyrir yfirlestur og góð ráð. 

Fanney Gísladóttir, Járngerður Grétarsdóttir og Jón Guðmundsson, starfsfólk 

Landbúnaðarháskólans, fá einnig mínar bestu þakkir fyrir veitta aðstoð. 

Þórunn Edda Bjarnadóttir hjá Landbúnaðarháskólanum fær sérstakar þakkir fyrir góðan 

stuðning og aðstoð í sambandi við verkefnið, og að hafa reynst vel öll árin sem ég hef stundað 

nám við skólann. 

Jón Traustason hjá Þjóðskjalasafninu og Ólafur Dýrmundsson hjá Bændasamtökunum fá 

góðar þakkir fyrir aðstoð við leit að gögnum.  

Fjölskylda og vinir fá bestu þakkir fyrir góð ráð, yfirlestur og andlegan stuðning.  
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1. Inngangur  

Þegar landnámsmenn komu fyrst til Íslands fyrir um 1100 árum síðan var landið búsældarlegt 

á að líta. Víðáttumiklir birkiskógar þöktu láglendið, hér var frjósamur jarðvegur og nóg af 

lausu jarðnæði. Fólk nýtti sér landsins gæði til lífsviðurværis og svoleiðis gekk það 

árhundruðum saman. Eitthvað var ræktað af korni strax á landnámsöld og fram á þá 16. en þá 

lagðist akuryrkja að mestu niður.
1
 Annars var landið yfirleitt nytjað eins og það kom fyrir frá 

náttúrunnar hendi, allt þar til menn fóru að grafa skurði, í fyrstu til áveituframkvæmda
2
 og 

síðar til að ræsa fram votlendi.
3
 Fram að því höfðu votlendissvæði verið Íslendingum 

sérstaklega mikilvæg enda uppspretta húsagerðarefnis, eldiviðar, heyfengs o.s.frv.  

Jurtirnar sem vaxa á votlendissvæðum eru í mörgum tilvikum ekki jafn næringarríkar og þær 

sem vaxa í túnum. Því brugðu margir bændur á það ráð að þurrka upp mýrar og breyta þeim í 

tún með betri fóðurjurtum þegar færi gafst. Þetta varð sífellt auðveldara eftir því sem tækninni 

fleygði fram og fleiri gátu nálgast dráttarvélar, skurðgröfur og önnur tæki. Búskaparhættir 

breyttust hratt í takt við samfélagsþróunina á síðari hluta 20. aldarinnar, en stærstur hluti 

framræsluskurða var grafinn á síðari hluta 7. áratugar og fyrri hluta 8. áratugar síðustu aldar.
4
 

Ekki hefur verið gerð nákvæm úttekt á útbreiðslu votlendis á Íslandi, en votlendissvæði eru 

talin hafa náð yfir um 8-10.000 ferkílómetra eða tæplega 40% af grónu landi áður en 

framræsla hófst.
5
 Greiningar á gervitunglamyndum teknum á árunum 2002-2005 sýna að nú 

er útbreiðsla votlendis og hálfdeigja samanlagt aðeins tæplega 5.800 km
2
.
6
 

1.1. Markmið verkefnisins 

Í þessu verkefni verður leitast við að leggja mat á áhrif hinna víðtæku framræslustarfa, sem 

ráðist var í á Íslandi á 20. öld. Gerð verður tilraun til að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða 

áhrifaþættir ýttu undir framræslu votlendis á 20. öld? Hverju skilaði framræsla í Mýrasýslu 

1930-1990, t.d. hvað varðar aukinn heyfeng, stærri bústofn eða mannfjölda?  

Tímabilið sem fjallað verður um er 1930-1990, en ákveðnar ástæður eru fyrir því að þetta 

tímabil var valið. Neðri mörkin eru sett við 1930 vegna þess að á þeim tíma var framræsla rétt 

að byrja. Efri mörkin eru sett við 1990 vegna þess að þá var framræslu lokið að mestu, en 

                                                           
1
 Steindór Steindórsson. „Akuryrkja á Íslandi í fornöld og fyrr á öldum“, Ársrit Ræktunarfélags Norðurlands, 

45.-46. árg. (1948-1949), bls. 162. 
2
 Ásgeir L. Jónsson. „Engjar og áveitur“, bls. 138-140. 

3
 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 269. 

4
 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 269. 

5
 Ingi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson. „Mýrlendi sem beitiland“, bls. 156-157. 

6
 Ólafur Arnalds. „Náttúrufar“, bls. 15. 



LbhÍ 2013  2 Sólveig Ólafsdóttir 

 

framræslustyrkir voru skertir verulega árið 1987 og mjög dró úr framræslu eftir það.
7
 Til að 

leita svara við rannsóknarspurningunum verða notaðar sagnfræðilegar heimildir af ýmsum 

toga ásamt hagtölum landbúnaðarins og tölfræðilegri greiningu á fylgni ólíkra þátta. 

Árangurinn af þeirri framræslu sem fram fór á tímabilinu 1930-1990 verður hér mældur í 

heyfeng, bústofni og mannfjölda. Við framsetningu og greiningu á þessum hagfræðilegu 

gögnum var bæði notast við hugbúnaðinn Microsoft Excel og SAS Enterprice Guide. Ólíklegt er 

að þessar athuganir einar og sér gefi nákvæmar niðurstöður, en þær geta gefið hugmynd um 

áhrif framræslunnar. Líklegt er að áhrifaþættir sem ýttu undir framræslu hafi verið margir, 

bæði tengdir iðnvæðingunni og tæknibyltingunni, stjórnmálum, framfarastefnu o.fl. Því er 

ekki einfalt að finna eitt rétt svar við fyrri rannsóknarspurningunni. Hluti verkefnisins er að 

nota landupplýsingakerfið ArcGIS til að greina breytingar á landnýtingu votlendissvæða. Í 

þessum tilgangi verða notuð gögn sem nánar verður lýst hér á eftir, ásamt aðferðafræðinni. 

Í fyrsta hluta verkefnisins verður rætt um votlendi og fyrri rannsóknir á því, síðan verður farið 

yfir þá þætti í sögu 20. aldarinnar sem tengjast framræslu og loks verður fjallað sérstaklega 

um Mýrasýslu í tengslum við framræslu á tímabilinu 1930-1990. Í þeim hluta verður þróun 

framræslunnar í sýslunni rakin og skoðuð, einnig með aðstoð landupplýsingakerfa.  

1.2. Fyrri greinaskrif um framræslu og nýtingu votlendis 

Samtökin Landvernd gáfu út rit árið 1975 þar sem dregin var saman sú þekking sem lá fyrir 

um íslensk votlendi og lífríki þeirra á þeim tíma. Í ritinu eru m.a. greinar sem fjalla um 

myndun votlendissvæða á Íslandi,
8
 líffræði- og gróðurfarsrannsóknir á votlendissvæðum,

9
 

umfjöllun um framræslu,
10

 engjar og áveitur
11

 ásamt greinum sem fjalla um vernd votlendis 

og alþjóðasamstarf.
12 

Greinarnar í riti Landverndar eru flestar einhvers konar lýsingar á 

votlendissvæðum og sérkennum þeirra en lítið er um ítarlegar rannsóknir. Grein Helga 

Hallgrímssonar, „Hugleiðing um vernd mýrlendis“, er um margt athyglisverð. Samkvæmt 

henni virðast Íslendingar þegar á miðjum 8. áratug síðustu aldar hafa gert sér nokkra grein 

fyrir mikilvægi mýranna í vistfræðilegum skilningi. Þá voru einnig breytingar á mýrum við 

framræslu þeirra rannsakaðar að nokkru leyti, sem og gildi mýra í sambandi við rannsóknir á 

                                                           
7
 Hlynur Óskarsson. „Framræsla votlendis á Vesturlandi“,, bls. 122. 

8
 Þorleifur Einarsson. „Um myndunarsögu íslenzks mýrlendis“, bls. 15-21. 

9
 Hákon Aðalsteinsson. „Líffræðirannsóknir á íslenskum vötnum“, bls. 42-60; Steindór Steindórsson. „Um 

íslenskan mýrlendisgróður“, bls. 22-41. 
10

 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 143-154. 
11

 Ásgeir L. Jónsson. „Engjar og áveitur“, bls. 135-142. 
12

 Helgi Hallgrímsson. „Hugleiðing um vernd mýrlendis“, bls. 169-186; Arnþór Garðarsson. „Vernd votlendis og 

alþjóðasamstarf“, bls 193-205. 
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fornum lurkalögum. Þó kemur fram oftar en einu sinni í greininni að heimildir vanti vegna 

þess að efnið hafi lítið verið rannsakað hérlendis.
13

 

Annað yfirlitsrit um rannsóknir tengdar votlendi var gefið út árið 1998 í samvinnu við 

Fuglaverndarfélag Íslands og Líffræðifélag Íslands. Þar er m.a. að finna yfirlitsgrein um 

framræslu hér á landi eftir Óttar Geirsson. Greinin inniheldur töflu sem tekur saman lengd 

grafinna skurða og plógræsa á árunum 1941-1993. Samanlögð lengd grafinna skurða á þessu 

tímabili er um 31.600 km samkvæmt töflunni, og þá eru plógræsi ekki meðtalin.
14

 Mun fleiri 

greinar í þessu riti byggja á ítarlegum rannsóknum heldur en greinar í ritinu frá 1975. 

Í ritinu frá 1998 eru, auk annarra, tvær greinar sem leggja mat á umfang framræslu á Suður- 

og Vesturlandi, önnur eftir Þóru Ellen Þórhallsdóttur o.fl.
15

 og hin eftir Hlyn Óskarsson. 

Markmiðið með úttekt Hlyns var að kanna útbreiðslu óraskaðs votlendis í Borgarfjarðar- og 

Mýrasýslum og leggja þannig grunn að mögulegri friðun sérstakra svæða. Einnig var fundið 

út hversu marga km þarf til að ræsa fram einn ferkílómetra lands, út frá mælingum í 

Reykholtsdalshreppi. Með því að yfirfæra hlutfallið, sem reyndist vera 7,3 km, á landið í heild 

fékkst sú niðurstaða að búið sé að ræsa fram um 4.500 km
2
 lands.

16
 Það er þreföldun á mati 

Óttars Geirssonar frá árinu 1975. Þá var mat Óttars að það þyrfti um 20 km af skurðum til að 

ræsa fram einn ferkílómetra lands og að heildarflatarmál framræsts lands væri á milli 1.200-

1.400 km
2
.
17

 Nokkuð  langsótt þykir að heimfæra tölur Hlyns af einum hreppi yfir á landið allt 

en samt sem áður gefa niðurstöður hans í skyn að mat Óttars sé of lágt. Miðað við að 

upprunaleg útbreiðsla votlendis sé talin hafa verið um 8-10.000 km
2 18

 en sé í dag um 5.800 

km
2 19

 er niðurstaða Hlyns nær lagi heldur en niðurstaða Óttars. 

Á síðustu árum hafa rannsóknir á votlendi orðið sérhæfðari og einnig er farið að nota nýjar 

aðferðir við að afla gagna og greina þau, svo sem landupplýsingakerfi. Að hluta tengjast 

rannsóknirnar alþjóðlegum samningum svo sem Ramsarsamningi um votlendi og 

Rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, en nánar verður vikið að þeim 

síðar. Niðurstöður rannsókna á undanförnum árum sýna að framræsla hefur afgerandi áhrif á 

losun gróðurhúsalofttegunda.
20

 Meðal nýlegra rannsókna á votlendi má nefna rannsókn 

                                                           
13

 Helgi Hallgrímsson. „Hugleiðing um vernd mýrlendis“, bls. 172-176, 181. 
14

 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 271. 
15

 Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl.. „Röskun votlendis á Suðurlandi“, bls. 131-142. 
16

 Hlynur Óskarsson. „Framræsla votlendis á Vesturlandi“,, bls. 121-129. 
17

 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 151. 
18

 Ingi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson. „Mýrlendi sem beitiland“, bls. 156-157. 
19

 Ólafur Arnalds. „Náttúrufar“, bls. 15. 
20

 Hlynur Óskarsson. Icelandic Peatlands: Effects of Draining on Trace Gas Release. 
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Fanneyjar Gísladóttur, Sigmars Metúsalemssonar og Hlyns Óskarssonar á áhrifasvæðum 

skurða, þar sem gerðar voru greiningar með fjarkönnunaraðferðum.
21

 Á meðal annarra 

nýlegra rannsókna á þessu sviði er rannsókn Jóns Guðmundssonar og Hlyns Óskarssonar á 

losun gróðurhúsalofttegunda í tengslum við landbúnað.
22

 Auk þess mætti nefna rannsókn Ingu 

Völu Gísladóttur og Hlyns Óskarssonar, þar sem áhrif framræsluskurða voru könnuð með 

nýrri aðferð, WIV-votlendisvísitölunni.
23

 Einnig birti Hlynur Óskarsson grein árið 2008  þar 

sem hann reifar möguleika endurheimtar votlendis við að stemma stigu við losun 

gróðurhúsalofttegunda.
24

 Áhugi á endurheimt og verndun votlendis hefur vaxið og 

almenningur er nú orðinn upplýstari um mikilvægi þessara svæða í alþjóðlegu samhengi. 

1.3. Yfirlit yfir gögn að baki verkefninu 

Við vinnslu verkefnisins var notast við gögn úr ýmsum áttum. Sagnfræðileg yfirlitsrit voru 

notuð auk annarra bóka og greina, nýlegra og gamalla. Hagtölur landbúnaðarins voru notaðar 

til að kanna áhrif framræslu í Mýrasýslu á tímabilinu 1930-1990. Landupplýsingagögn voru 

nýtt til þess að kanna þróun framræslunnar á nokkrum býlum í Mýrasýslu nánar. Verkefnið 

þróaðist og breyttist þónokkuð á meðan á vinnunni stóð. Við heimildaöflun komu upp ýmis 

vandræði sem verða nánar rædd hér á eftir. Hér að neðan verða þeim gögnum sem liggja til 

grundvallar í verkefninu gerð frekari skil. Ekki er vitað til þess að umrædd gögn hafi verið 

samþætt áður á þann hátt sem gert er í verkefninu. 

1.3.1. Hagfræðileg gögn 

Hagstofa Íslands var stofnuð árið 1912 og hefur síðan þá séð um að safna hagtölum, en fyrir 

þann tíma hafði stjórnarráðið annast söfnun slíkra gagna.
25

 Meðal þess sem Hagstofan hafði 

umsjón með eru búnaðarskýrslur með ítarlegum upplýsingum um atvinnugreinina frá ári til 

árs, Búnaðarskýrslur Íslands. Skýrslur þessar voru prentaðar frá 1912-1967 en eftir þann tíma 

voru flestar hagtölur landbúnaðarins birtar í Búnaðarriti Búnaðarfélags Íslands, sem nú er 

aðgengilegt á vefnum Tímarit.is. Í Búnaðarskýrslunum 1912-1967 er ógrynni upplýsinga, sem 

bæði eru gefnar upp á landsvísu og á sýslu- eða jafnvel hreppavísu. Þar má nefna tölur yfir 

                                                           
21

 Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmar Methúsalemsson og Hlynur Óskarsson. „Áhrifasvæði skurða: Greining með 

fjarkönnunaraðferðum“, bls. 371-376. 
22

 Jón Guðmundsson og Hlynur Óskarsson. „Landbúnaður og losun gróðurhúsalofttegunda“, bls. 32-37. 
23

 Inga Vala Gísladóttir og Hlynur Óskarsson. „Athugun á hentugleika WIV-votlendisvísitölunnar við íslenskar 

aðstæður“, bls. 320-323. 
24

 Hlynur Óskarsson. „Endurheimt votlendis – möguleg leið til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda“,        

bls. 298-301.  
25

 Ólafur Björnsson. Þjóðarbúskapur Íslendinga, bls. 1. 
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búfjárfjölda, stærð ræktaðs lands, lengd og rúmmál skurða o.fl., en þessar upplýsingar voru 

meðal annarra notaðar við vinnslu verkefnisins. Auk þess má finna ritaðar heimildir af ýmsum 

toga í skýrslunum, sem oft gefa dýpri skilning. Eftir að hagtölurnar fóru að birtast í 

Búnaðarritinu frá og með 1967 breyttist uppsetning þeirra mikið og upplýsingarnar urðu ekki 

eins ítarlegar. Þó má lesa mikinn fróðleik úr skrifum ráðunauta í ritinu.  

Gagna sem ekki voru uppgefin í Búnaðarskýrslum eða Búnaðarritinu þurfti m.a. að afla úr 

skýrslum forðagæslumanna í Mýrasýslu. Skýrslur þessar eru flestar aðgengilegar á 

Þjóðskjalasafni við Laugaveg, en þær sem vantaði uppá var hægt að nálgast á 

Héraðsskjalasafni Borgarfjarðar. Þær upplýsingar sem forðagæsluskýrslurnar veita varða 

heyfeng og búfjárfjölda á árunum 1968-1979. Nýlegustu gögnin, frá árunum 1981-1990, voru 

fengin hjá Matvælastofnun. Ekki tókst að finna tölur yfir heyfeng og búfjárfjölda fyrir árið 

1980. Til að koma í veg fyrir eyður í gagnasafninu voru því reiknuð meðaltöl fyrir þetta 

ákveðna ár út frá árunum á undan og eftir. Tölfræðilegar upplýsingar sem notaðar eru í 

verkefninu eru því úr fjórum áttum; úr Búnaðarskýrslunum, úr skýrslum ráðunauta í 

Búnaðarriti Búnaðarfélagsins, úr skýrslum forðagæslumanna í Mýrasýslu og frá 

Matvælastofnun.  

Regluleg útgáfa á hagskýrslum á Íslandi hófst rúmlega hálfri öld áður en Hagstofan var 

stofnuð 1912. Jón Sigurðsson, einn helsti leiðtogi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld, 

beitti sér fyrir útgáfu á Skýrslum um landshagi á Íslandi. Fyrsta bindið kom út árið 1858, en 

árið 1874 tók landsstjórnin við útgáfunni og birti skýrslurnar í Stjórnartíðindum. Formáli 

fyrsta bindis Skýrslna um landshagi á Íslandi er athyglisverður, en þar ritar Jón: 

... sá sem ekki þekkir ásigkomulag landsins, eða sem vér köllum hagfræði þess, í öllum 

greinum sem snöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað um 

landsins gagn og nauðsynjar; hann veit ekkert, nema af ágizkun, hvort landinu fer fram 

eða aptur ... hann getur ekki dæmt um neinar uppástungur annara í hinum merkilegustu 

málum, né stúngið sjálfur upp á neinu, nema eptir ágiskun ...
26

 

Af formálanum að dæma má ætla að Jóni hafi þótt mikilvægt að landsmenn gætu ávallt 

gengið að áreiðanlegum upplýsingum um málefni líðandi stundar 

Í þessu verkefni verða ákveðnir þættir hafðir til grundvallar til að meta áhrif framræslu í 

Mýrasýslu. Þættirnir eru eftirfarandi: heyfengur (bæði þurr og vot taða), úthey, stærð nýrækta, 

                                                           
26

 Jón Sigurðsson. „Formáli“, Skýrslur um landshagi á Íslandi. 1. árg. (1858), bls. III.  
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rúmmál skurða, stærð bústofns (fjöldi nautgripa, sauðfjár og hrossa) og opnir skurðir (bæði 

hand- og vélgrafnir). Heildstætt yfirlit er til yfir suma þætti á tímabilinu 1930-1990, svo sem 

stærð nýrækta og búfjárfjölda. Aðrir þættir eru breytilegir, og sumir ná aðeins yfir hluta 

tímabilsins. Sem dæmi má nefna að vélgrafnir skurðir voru eðli málsins samkvæmt ekki 

tilteknir í skýrslunum á meðan engar skurðgröfur fyrirfundust í landinu. Gögnin mynda 

sjaldnast fullkomna samfellda heild í gegnum áratugina, aðallega vegna þess að þau koma úr 

fjórum ólíkum áttum. Þetta flækti málin við úrvinnslu gagnanna en reynt var að halda 

samræmi í öllum þáttum.  

1.3.2. Landupplýsingagögn 

Landakort eru ævagömul fyrirbæri sem tákna yfirleitt raunverulegt rými og lýsa staðsetningu 

ýmissa fyrirbæra. Landakort eru samsett úr landfræðilegum gögnum sem geta verið af ýmsu 

tagi. Fjölbreytni landakorta er óendanleg og með nútímatækni verður hún sífellt meiri. 

Landupplýsingakerfi/LUK (enska: Geographical Information Systems/GIS) hafa verið að 

ryðja sér til rúms á undanförnum áratugum. Með landupplýsingakerfi má greina hvers konar 

gögn sem er á landfræðilegum grunni og auk þess finna tengsl á milli ólíkra gagna. Mikill 

munur er á gamaldags pappírskortum, venjulegum stafrænum kortum og GIS kortum. 

Pappírskortin sýna hvar fyrirbæri eru staðsett á ákveðnum tíma og í ákveðnum skala. 

Stafrænu kortin eru svipuð pappírskortum fyrir utan að stundum er mögulegt að leita að 

staðsetningu, hliðra kortinu eða þysja inn og út. GIS kortin eru aftur á móti mun meira en bara 

kort, því að baki þeim eru gagnagrunnar.  

Landupplýsingakerfi eru verkfæri sem hjálpar okkur að skilja mynstur, tengsl og 

margbreytileika umhverfisins sem við búum í. Hugbúnaðurinn ArcGIS, sem nýttur var í hluta 

verkefnisins, er fjölhæft greiningarverkfæri hvort heldur í félags- eða náttúruvísindum. 

ArcGIS er landupplýsingakerfi frá Esri, sem er einn stærsti framleiðandi landupplýsinga í 

heiminum. Samsýn er umboðsaðili fyrir Esri landupplýsingakerfi hér á landi. 

Landupplýsingakerfi notast við tvenns konar skráningarform á landupplýsingum, annars vegar 

vigurgögn (enska: vector data) sem samanstanda af punktum, línum og flákum og hins vegar 

rastagögn (enska: raster data) sem samanstanda af myndeiningum. Gögnin birtast í 

landupplýsingakerfi sem svokallaðar þekjur eða fitjur (enska: layer). Þekjur eru fyrirbæri sem 

lýsa „raunverulegum“ hlutum á korti, t.d. staðsetningu bygginga, útbreiðslu skóga, örnefnum 

o.s.frv. Gróðurflokkun getur t.d. verið ein þekja, hæðarlínur önnur, og ár og vötn sú þriðja. 

Munurinn á venjulegu teikniforriti og landupplýsingakerfum (GIS) er sá að í 
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landupplýsingakerfi er hægt að leggja saman margar þekjur sem hafa sömu tilvísun í 

staðsetningu á jörðu niðri, öðru nafni hnit. Einnig er hægt að vinna með loftmyndir, 

handteiknuð landakort eða annað slíkt í landupplýsingakerfum. Þetta gefur möguleika á 

margskonar greiningum sem byggðar eru á staðsetningu hluta og fyrirbæra í tíma og rúmi. 

Landupplýsingakerfi má nota í hinum ýmsu greinum atvinnulífsins og ekki er ólíklegt að 

notkun þeirra muni aukast á næstu áratugum. Tæknin getur nýst við t.d. landbúnað og ræktun, 

almannavarnir, samgöngumál, umhverfismál, markaðsfræði, lagnir, veitumál o.s.frv.
27

 

Á meðal þeirra landupplýsingagagna sem notuð verða í verkefninu er þekja sem sýnir skurði á 

Íslandi. Þekjan er unnin út frá gervitunglamyndum frá árinu 2008, og er búin til af LbhÍ og 

Landmælingum Íslands. Eitt af því sem gert var við vinnslu verkefnisins var að koma þessari 

skurðaþekju í tímaupplausn, þ.e. að aldursgreina skurði á ákveðnum svæðum eins og hægt er. 

Í þeim tilgangi voru notaðar loftmyndir frá Landmælingum Íslands sem Hlynur Óskarsson var 

búinn að vinna með áður. Þegar þekjan er komin í tímaupplausn er auðveldara að átta sig á 

þróun framræslumála. Aðferðinni sem notuð var verður lýst nánar síðar í verkefninu.  

  

                                                           
27

 Tor Bernhardsen, Geographic Information Systems, bls. 1-16. 
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2. Votlendi og framræsla  

Til að skilja hvað felst í því að ræsa fram votlendi er ágætt að rifja upp nokkur grunnatriði. 

Fyrst þarf að gera sér grein fyrir mikilvægi votlendis sem vistkerfis, bæði á landsvísu og 

heimsvísu. Einnig er nauðsynlegt að hafa í huga gildi votlendissvæða fyrir íslensku þjóðina í 

aldanna rás. Áhugavert er að velta fyrir sér hvers vegna Íslendingar hófu að ræsa fram stóran 

hluta láglendis eftir að hafa nytjað mýrarnar á svipaðan máta árhundruðum saman. Að ræsa 

fram land var lengi vel talið nauðsynlegt og sjálfsagt, og athyglisvert er að kanna hvenær sú 

almenna skoðun breyttist. 

2.1. Votlendi 

Í orðabók er hugtakið votlendi skilgreint sem „gróðurfélag þar sem grunnvatn stendur hátt allt 

árið án þess að um opið vatn sé að ræða, mýrar.“
28

 Annars konar skilgreining kemur fram í 1. 

grein Samþykktar um votlendi, sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf, sem var 

samþykkt sem þingsályktun á Alþingi í maí 1977: „Í samþykkt þessari teljast til votlenda 

hvers konar mýrar, flóar, fen og vötn, bæði  náttúrleg og tilbúin, varanleg og óvaranleg, með 

kyrru vatni eða rennandi, fersku, hálfsöltu eða söltu, og þar á meðal sjór allt að sex metra 

dýpi.“
29

 Í þessu verkefni gildir almennt sú regla að átt er við mýrar, flóa eða fen þegar rætt er 

um votlendi, en hvorki straum- né stöðuvötn.  

Mýrlend svæði hafa nokkur 

sameiginleg einkenni; þar vaxa 

ákveðnar tegundir jurta og 

jarðvegurinn hefur sérstaka 

eiginleika. Hálfgrös af ýmsum 

gerðum ásamt mosum er sá 

gróður sem helst einkennir 

votlendi. Flestar eftirsóttustu 

fóðurjurtirnar eru hins vegar af 

grasaætt og þrífast gjarnan illa 

eða ekki í votlendi, sökum 

aðstæðna í jarðvegi sem nánar 

                                                           
28

 Íslensk orðabók, bls 1778. 
29

 Arnþór Garðarsson. „Íslensk votlendi“, bls. 13. 

Mynd 1: Dæmigerður votlendisgróður við Langavatn á Skagaheiði (Mynd: 

S.Ó.) 
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verður lýst hér á eftir. Áður en nútímatækni kom til sögunnar voru votar engjar nýttar til 

slægna og voru mikilvægur hluti af búskap flestra bænda. Þá var enn slegið með orfi og ljá og 

heyið borið af votu landi á þurrt. Vegna kostnaðar og fyrirhafnar hafa þessi vinnubrögð úrelst 

og nýjar aðferðir tekið við. Vélar sem notaðar eru nú á dögum eru of þungar til að hægt sé að 

beita þeim á votar mýrar og engjar. Þegar búið er að ræsa fram votlendi skapast betri aðstæður 

fyrir ræktun fóðurjurta vegna hærra hitastigs, aukins súrefnisflæðis og örari efnaskipta. Auk 

þess eykst burðarþol jarðvegarins sem gerir notkun þungra vinnuvéla mögulega.
30

      

Jarðvegur votlendis er á margan hátt sérstakur. Íslenskur mýrajarðvegur er að miklu leyti 

lífrænt efni og auk þess inniheldur hann hátt hlutfall steinefna, vegna tíðra eldhræringa og 

áfoks. Stór hluti jarðvegsins er samsafn hálfrotnaðra og ummyndaðra plöntu- og dýraleifa. 

Orsökin fyrir þessu er sú að súrefni er af skornum skammti vegna hárrar vatnsstöðu. Rotnun 

lífrænna leifa er því mjög hæg í jarðvegi votlendis.
31

 Lífrænt efni hefur verið að safnast fyrir í 

votlendi á norðurslóðum frá því að síðustu ísöld lauk og í því er bundið mikið magn kolefnis. 

Mýrlendi gegna því mikilvægu hlutverki í kolefnishringrás jarðar, en talið er að hérlendis 

bindi mýrar árlega um 0,2 tonn kolefnis á hektara þegar tekið hefur verið tillit til losunar 

metans.
32

 

Eins og áður kom fram hefur ekki verið gerð nákvæm úttekt á heildarflatarmáli mýrlendis á 

Íslandi, en talið er að það hafi upphaflega náð yfir tæplega 40% af grónu landi eða 8-10 

þúsund ferkílómetra.
33

 Meirihluti votlendis á láglendi hefur verið ræstur fram eða raskað 

verulega.
34

 Á síðustu árum hefur votlendisvernd og endurheimt votlendis fengið sífellt meiri 

athygli, m.a. í tengslum við kolefnisbindingu og alþjóðlega umhverfissamninga. Nánar verður 

rætt um þetta síðar í verkefninu.  

Votlendi var einstakt forðabúr fyrir Íslendinga í gegnum aldirnar. Úr mýrum kom 

byggingarefni til húsagerðar, svokallað torf, snidda eða hnausar. Mór var nýttur sem 

eldiviður, mýrarrauði var notaður til járnvinnslu á fyrstu öldum byggðar, reiðingur á hesta var 

sóttur í mýrarnar og einnig fengust þaðan nauðsynleg efni til blekgerðar og litunar. 

Votlendissvæði voru aðalheyforðabúr Íslendinga þar til hin eiginlega túnrækt kom til 

                                                           
30

 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 144, 148. 
31

 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 145. 
32

 Hlynur Óskarsson. „Endurheimt votlendis, – möguleg leið til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda“,                  

bls. 298. 
33

 Ingi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson. „Mýrlendi sem beitiland“, bls. 156-157. 
34

 Jón S. Ólafsson og Kristinn H. Skarphéðinsson. „Inngangur“, bls. 8. 
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sögunnar. Mýrar sem lágu næst bæjum voru slegnar en þær sem voru fjarri byggðum voru 

nýttar til beitar.
35

  

Nýting á mýragróðri hefur verið breytileg í gegnum 

tíðina, en nýtingunni má skipta gróflega í fjögur tímabil. 

Það fyrsta nær allt frá landnámstíma og fram á miðja 19. 

öld. Þá var votlendi að mestu nýtt eins og það kom fyrir 

frá náttúrunnar hendi og lítið gert til að reyna að auka 

uppskeruna sem af því fékkst. Annað tímabil hófst um 

miðja 19. öld og einkenndist það af engjarækt og 

áveitum. Á þessum tíma var áhugi á ræktunarstörfum og 

áveitum að verða almennari, og stóð þetta tímabil til um 

1930. Þriðja tímabilið, túnræktartímabilið, tók svo við og 

varði til um 1965. Jarðræktarlögin 1923, sem nánar 

verður vikið að síðar í verkefninu, og tækniframfarir 20. 

aldarinnar urðu til þess að áhugi á túnrækt og framræslu 

mýra fór vaxandi. Fjórða og síðasta tímabilið hófst um 1965 og einkenndist af hagarækt. Þá 

var votlendi gjarnan ræst fram í þeim eina tilgangi að gera það að betra beitilandi.
36

 

2.2. Framræsla 

Að ræsa fram er skilgreint sem „aðgerð til að lækka grunnvatnsstöðu í votlendi með því að 

veita jarðvatni burt í opnum skurðum og/eða ræsum“.
37

 Með þessu er hægt að stækka 

ræktanlegt land til túnræktar eða annars konar ræktunar. Talið er að fyrstu tilraunir til 

framræslu hérlendis hafi verið aðgerðir dönsku stjórnarinnar árið 1780 er hún veitti Stefáni 

Þórarinssyni amtmanni fjárstyrk í því skyni að reyna framræslu mýrlendis. Styrkurinn var til 

tveggja ára og í beinu framhaldi gaf Stefán út leiðbeiningar um framræslu í Riti 

Lærdómslistafélagsins árið 1781.
38

 Grein hans nefnist „Stutt og einfaldlig undirvísan um 

vatns-veitingu af mýrum og þeirra meðferð, að þær beri gott gras“. Í inngangi greinarinnar 

segir Stefán m.a. frá ferðum sínum um Noreg þar sem hann kynnti sér framræslustörf.
39

  

                                                           
35

 Helgi Hallgrímsson. „Hugleiðing um vernd mýrlendis“, bls. 171-172. 
36

 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 143-144. 
37

 Íslensk orðabók, bls 1222. 
38

 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 269. 
39

 Stefán Þórarinsson. „Stutt og einfalldlig undirvísan“, Rit þess (konunglega) íslenzka Lærdómslistafélags, 2. 

árg. (1781), bls. 30-31. 

Mynd 2: Hross ber torfþökur, sennilega 

þakgerðarefni (Mynd: Byggðasafn 

Skagfirðinga) 
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Eitthvað var grafið af skurðum á 19. öld, en ekki er ljóst hvort þeir gegndu hlutverki 

þurrkskurða og áveituskurða. Þó er vitað að skurðgröftur á 19. öld og í byrjun þeirrar 20. 

tengdist oftast áveitum og engjarækt. Á fyrri hluta 20. aldar fóru búnaðarhættir í landinu 

smám saman að byggja meira á ræktun heldur en að nytja landið eins og það kom fyrir frá 

náttúrunnar hendi. Á stríðsárunum var aukning á ræktuðu landi greinileg og mikilvægi 

óræktaðs lands fór að sama skapi minnkandi. Tölur yfir úthey eru ekki birtar eftir árið 1963 í 

Búnaðarskýrslunum og ekki eftir árið 1950 í Hagskinnu, en í henni eru upplýsingar gefnar 

upp á landsvísu. Þetta mætti túlka sem svo að hlutfall útheys af heildarheyfeng hafi verið 

orðið svo lítið að ekki hafi tekið því að skrá það. Fram á 5. áratug síðustu aldar var sjaldnast 

annað en handaflið í boði við framræslustörf og afköst því ekki mikil miðað við það sem síðar 

varð. Undantekning á þessu eru skurðgröfur sem voru fluttar til landsins í tengslum við 

áveituframkvæmdir við Skeiðaáveituna 1919 og í Staðarbyggð 1926. Fyrsta grafan sem var 

ætluð til framræslu á mýrum var flutt til landsins árið 1942, en með henni má segja að 

framræsla votlendis hafi byrjað fyrir alvöru á Íslandi.
40

  

Framræsla jókst eftir því sem leið á öldina, en umfangsmestur var skurðgröfturinn á síðari 

hluta 7. áratugar síðustu aldar og í byrjun 8. áratugarins. Bændurnir sjálfir voru mikilvirkastir 

í skurðgrefti en auk þeirra hafa aðrir aðilar grafið skurði og þannig stuðlað að framræslu 

votlendis, svo sem Vegagerðin. Skurðir gerðir af öðrum en bændum koma stundum fram í 

töflum yfir skurðgröft hjá bændum, en stundum ekki.
41

 Þetta gæti skapað nokkra óvissu um 

umfang framræslunnar. 

Fróðlegt getur verið að lesa skýrslur jarðræktarráðunauta frá mismunandi tímum, en þar má 

oft finna nytsamlegar samtímaheimildir. Í starfsskýrslu Björns Bjarnarsonar, þáverandi 

jarðræktarráðunautar, frá ársbyrjun 1967 segir m.a. um árið á undan:  

Vélgrafnir skurðir urðu meiri en áætlað hafði verið í byrjun sumars, og veldur þar mestu 

um fjölgun vökvaknúinna skurðgrafa á beltum, sem eru ekki eins háðar tíðarfarinu og 

dragskóflugröfurnar. Skurðgröfturinn hefur verið mikill á undanförnum árum og ekkert 

bendir til þess, að stór stökk verði í þeim málum á næstunni. Þróunin er hagstæð, ef 

grafnir eru 900-1000 km á ári, sérstaklega þegar tillit er tekið til þess, að þeim sveitum 

fjölgar, sem hafa að mestu lokið framræslu lands til ræktar og beitar. Breyttir 
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 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 269. 
41

 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 269. 
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búskaparhættir, svo sem aukin kjötframleiðsla, myndu leiða af sér þörf fyrir aukna 

framræslu í stórum stíl.
42

 

Á þeim tíma sem Björn skrifaði skýrsluna var mikið ræst fram og það átti eftir að halda áfram 

næstu 15-20 árin. Þetta verður fjallað nánar um síðar í verkefninu. 

Vert er að hafa í huga að árangursrík 

framræsla mýra krefst þess m.a. að 

skurðir séu grafnir í rétta stefnu miðað 

við halla í landslagi. Einnig skiptir 

máli að skurðir séu nógu margir en þó 

ekki of margir, en áður fyrr var gjarnan 

miðað við að hver skurður þurrkaði 

upp 25 m til hvorrar hliðar.
43

 

Samkvæmt nýrri rannsóknum hafa 

skurðir þó almennt víðtækari áhrif á 

umhverfi sitt heldur en áður var talið.
44

 Sums staðar er nærri ómögulegt að ræsa fram votlendi 

vegna landslags eða vatnsstöðu. Þetta má finna út með einföldum hæðarmælingum. 

Hugsanlega kom fyrir að skautað væri fram hjá undirbúningsvinnunni áður fyrr; ekki er 

ólíklegt að stundum hafi verið slumpað á hvernig væri best að fara að. Því hefur verið haldið 

fram að talsvert margir framræsluskurðir hafi verið grafnir án þess að hafa orðið til mikils 

gagns. Ein ástæða fyrir þessu gæti verið að framræslan heppnaðist ekki sem skildi, t.d. vegna 

fljótfærni eða skorts á þekkingu. Önnur ástæða gæti verið sú að menn áttu nægilegt ræktarland 

fyrir en áttu samt möguleika á ríkisstyrk og ákváðu því að ræsa fram stærra ræktarland til að 

eiga til framtíðar. Þriðja ástæðan gæti verið sú að býli fóru í eyði fljótlega eftir að skurðir voru 

grafnir og ræktarland þar af leiðandi ekki nytjað lengur. Árið 2012 var gerð rannsókn í þeim 

tilgangi að kanna hversu breið landsvæði þorna upp meðfram framræsluskurðum, en gert var 

ráð fyrir að skurður gæti þurrkað upp allt að 200 m til hvorrar hliðar. Lagðir voru út 300 

athugunarpunktar með slembidreifingu. Í ljós kom að um 60% punkta sem athugaðir voru í 10 

m fjarlægð frá skurðum voru framræstir. Rúm 50% punkta sem athugaðir voru í 50 m 

fjarlægð frá skurðum og um 38% punkta sem athugaðir voru í 200 m fjarlægð frá skurðum 
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 Björn Bjarnarson. „Jarðræktin. Skýrslur starfsmanna Búnaðarfélaga Íslands 1966“, Búnaðarrit, 80. árg. 

(1967), bls. 60-61.  
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 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 150. 
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 Hlynur Óskarsson. „Framræsla votlendis á Vesturlandi“,, bls. 128; Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmar 

Metúsalemsson og Hlynur Óskarsson. „Áhrifasvæði skurða: Greining með fjarkönnunaraðferðum“, bls. 374. 

Mynd 3: Framræst landsvæði, Loðmundarfirði (mynd: H.Ó.) 
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reyndust vera framræstir. Stór hluti þeirra skurða sem athugaðir voru reyndust því ekki hafa 

orðið til þess að afvatna jarðveginn.
45

 

Framleiðsla landbúnaðarvara jókst mikið með ræktunarumbótum, bættri tækni og styrkjum frá 

hinu opinbera, en nánar verður fjallað um það síðar í verkefninu. Framleiðslan var svo mikil 

að hún varð að offramleiðslu á síðari hluta 9. áratugarins.
46

 Árið 1987 var jarðræktarlögunum 

breytt á þann hátt að einungis var veitt ríkisframlag á framræslu og ræktun þar sem um 

endurbætur á fyrri ræktun var að ræða.
47

 Á þessum tímapunkti er líklegt að tún hafi þótt vera 

orðin nægilega stór víðast hvar, og áherslan því færst frá nýbroti lands yfir til viðhalds á þeirri 

ræktun og framræslu sem var fyrir. Þar að auki var þónokkuð um að íbúar í sveitum brygðu 

búi og flyttu í þéttbýli á þessum tíma.
48

 

2.3. Náttúruvernd og endurheimt votlendis 

Smám saman varð vitneskja um mikilvægi votlendis og umræðan um náttúruvernd almennari. 

Upphaflega var það ásýnd landsins sem helst hafði áhrif á viðhorf fólks gagnvart 

umhverfisspjöllum, svo sem skurðgrefti. Síðar fór verndunarumræðan að snúast meira um 

mikilvægi votlendis í vistfræðilegum skilningi, hæfileika þess til að miðla vatni og gildi 

mýranna í sagnfræði- og menningarlegu samhengi. Í árslok 1970 skrifaði Halldór Laxness 

grein í Morgunblaðið þar sem hann gagnrýndi m.a. ríkisstyrki og opinber verðlaun til bænda 

fyrir að ræsa fram mýrar. Í greininni má finna bæði fagurfræðileg og náttúrufræðileg rök 

Halldórs fyrir því að friða mýrarnar með lögum.
49

 Á þeim tíma sem Halldór birti greinina var 

baráttan um friðlýsingu Þjórsárvera í fullum gangi. Þetta var fyrsta náttúruverndardeilan um 

svæði á hálendi Íslands. Þjórsárver voru friðlýst árið 1981 og sett á Ramsarskrá árið 1990 en 

deilurnar höfðu þá staðið síðan 1959.
 50

 Raunar er deilan um svæðið ekki fullleyst vegna 

áforma um Norðlingaölduveitu en sá virkjunarkostur er nú flokkaður í 2. áfanga 

rammaáætlunar, verndar- og nýtingarflokk.
51

  

Þegar síðasti áratugur 20. aldar hófst varð hálfgerður vendipunktur í framræslumálum 

Íslendinga. Árið 1987 hafði jarðræktarlögunum verið breytt á þann veg að ekki var lengur 

veittur ríkisstyrkur til framræslu óraskaðra svæða. Víðast hvar var búið að ræsa fram þau 
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 Sigmundur Helgi Brink, Jón Guðmundsson og Fanney Gísladóttir. „Aðferðir til að meta afvötnun“. 
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 Heiður Helgadóttir. „Kjötfjöll á leið inn á yfirfullan markað“, Tíminn, 27. júlí (1989), bls. 10-11.  
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 Hagskinna, bls. 120-123. 
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 Halldór Laxness. „Hernaðurinn gegn landinu“, Morgunblaðið, 31. desember (1970), bls. 10. 
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 Unnur Birna Karlsdóttir. „Baráttan fyrir verndun Þjórsárvera“, bls. 116, 128-129. 
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landsvæði sem þurfti til ræktunar eða beitar, auk þess sem umræðan um umhverfisvernd fékk 

sífellt meiri hljómgrunn. Í greinargerð frá ráðunautafundi frá árinu 1989 fjalla þeir Borgþór 

Magnússon og Sturla Friðriksson um stærð mýrlendis, umfang framræslu og gróðurfar í 

framræstum mýrum. Greinargerð þeirra endar á umfjöllun um framtíð og verndun mýra, sem 

gefur til kynna breytt hugarfar. Þar segir meðal annars: 

Mun minna er nú um að ósnortnar mýrar séu teknar til framræslu en verið hefur á 

undanförnum áratugum. Engu að síður er mjög mikilvægt að taka ríkulegt tillit til 

náttúruverndarsjónarmiða við þær nýframræsluframkvæmdir sem enn fara fram hér á 

landi, vegna þess hve gengið hefur á þann hluta náttúru landsins, sem fólginn er í 

óröskuðum mýrum. ... Með samdrætti í hefðbundnum landbúnaði hefur þörf á framræslu 

ósnortinna mýra minnkað stórlega.
52

 

Árið 1990, tveimur áratugum eftir að Halldór Laxness birti grein sína í Morgunblaðinu,
53

 

lagði Náttúruverndarráð til við Umhverfisráðuneytið að öll framræsla mýrlendis yrði stöðvuð. 

Ósk Náttúruverndarráðs var sú að útbúin yrði áætlun um verndun og nýtingu votlendis áður 

en frekari framræsla yrði leyfð. Ekkert varð úr þessari tillögu Náttúruverndarráðs, en 

stjórnvöld áttu lengi erfitt með að móta skýra stefnu um vernd og endurheimt votlendis.
 54

 

Arnþór Garðarsson vekur athygli á því í grein sinni, „Vernd votlendis“ frá árinu 1998, að 

fremur lítil umræða hafi orðið hér á landi um landbúnaðarbyltinguna. Ástæðurnar telur hann 

m.a. geta verið þær að byltingin hafi orðið á víð og dreif, margir hafi tekið þátt í henni og litið 

hefur verið á hana sem hluta af sjálfstæðisbaráttunni, nútímalegri framsækni og samfelldri 

menningarsögu þjóðarinnar. Samkvæmt Arnþóri hafa efasemdir um ágæti þess að ræsa fram 

land náð litlum hljómgrunni meðal almennings. Mun meira hefur verið deilt um svokallaðar 

stórframkvæmdir sem valda oft verulegri röskun á takmörkuðum svæðum.
55

 

Þegar rit Landverndar kom út á miðjum 8. áratug síðustu aldar var hringrás kolefnis og 

mikilvægi votlendissvæða í því sambandi lítið í umræðunni.
56

 Með auknum rannsóknum fóru 

áhrif framræslunnar að koma betur í ljós, t.d. hvað varðar kolefnisbindingu. Á síðustu 

áratugum hafa Íslendingar gert sér sífellt betur grein fyrir tengslum kolefnislosunar við 

hnattræna hlýnun. Í dag er Ísland aðili að nokkrum alþjóðlegum samningum um 

umhverfismál. Þeir samningar sem helst mætti nefna í þessu sambandi eru 
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Ramsarsamningurinn um votlendi, en Ísland hefur verið aðildarríki frá 2002, 

Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem Ísland hefur haft aðild að 

frá 1978 og Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni, en Ísland hefur verið aðildarríki síðan 

1994.
57

 Sem aðilar að slíkum sáttmálum þurfa Íslendingar að gegna ýmsum skyldum, auk þess 

að sinna reglubundnum athugunum og mælingum. 

Ekki er hægt að komast hjá því að nefna 37. grein náttúruverndarlaga nr. 44 frá árinu 1999 

þegar fjallað er um umhverfisvernd. Greinin er til þess gerð að vernda ýmsar jarðmyndanir og 

vistkerfi, þar á meðal votlendi. Þar kemur fram að mýrar og flóar, sem eru 3 ha að stærð eða 

stærri, skuli njóta sérstakrar verndar og forðast skuli röskun þeirra eins og kostur er.
58

  

Margt hefur breyst til batnaðar í umhverfisverndarmálum síðustu árin eins og áður hefur 

komið fram. Sérstök nefnd, Votlendisnefnd, var skipuð af Guðmundi Bjarnasyni, þáverandi 

landbúnaðar- og umhverfisráðherra, árið 1996. Nefndin lauk störfum og skilaði skýrslu árið 

2006 með yfirliti um endurheimt votlendis á Íslandi áratuginn á undan. Í skýrslunni voru 

einnig settar fram tillögur, m.a. að „stjórnvöld beiti sér fyrir því að endurheimt votlendis verði 

einn af valkostum landeigenda hvað varðar grænar áherslur í landbúnaði.“
59

 Þetta viðhorf til 

nýtingar votlendis, sem nú þykir eðlilegt, hefði eflaust þótt undarlegt um miðja 20. öld enda 

tíðarandinn annar.  
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3. Samfélag og búskaparhættir 1930-1990   

Á því tímabili Íslandssögunnar sem fjallað er um í þessu verkefni, urðu miklar samfélagslegar 

breytingar. Um 1990 var íslenskt samfélag orðið gerólíkt því sem það var árið 1930. 

Iðnvæðingin hafði bankað á dyrnar hjá Íslendingum um aldamótin 1900 og smám saman varð 

einfalt bændasamfélag, byggt á sjálfsþurftarbúskap, hluti af flóknu fjölþjóðlegu 

markaðssamfélagi.  

3.1. Stækkandi þéttbýli og markaðsvæðing 

Árið 1923 voru í fyrsta sinn fleiri íbúar skráðir í þéttbýli heldur en í dreifbýli.
60

 Það var mikil 

breyting frá því um aldamót, en árið 1901 bjuggu tæplega 63.000 manns í dreifbýli, eða um 

80% þjóðarinnar. Þegar þéttbýlið stækkaði urðu til nýjar stéttir fólks; borgarar þar sem 

útgerðarmenn og íslenskir kaupmenn voru burðarásinn, millistétt með verslunarfólki, 

skrifstofufólki og opinberum starfsmönnum og verkalýðsstétt með sjómönnum, 

verkamönnum o.fl.
61

 Markaður skapaðist fyrir landbúnaðarvörur innanlands með vaxandi 

þéttbýli. Á þessu tímabili var matvælaöryggi þjóðarinnar ráðandi pólitískur þáttur í 

landbúnaði. Á tímabilinu 1900-1945 einkenndist landbúnaður af aukinni vélvæðingu auk þess 

sem tilbúinn áburður kom til sögunnar. Landbúnaðartengdar rannsóknir á þessu tímabili 

miðuðu einkum að því að auka frjósemi jarðvegs og að bæta tækni með hestaverkfærum.
62

  

Jarðræktarlög voru samþykkt á Alþingi árið 1923 eins og minnst var á hér að framan, en 

greinargerð um lögin var birt í Búnaðarriti Búnaðarfélags Íslands sama ár. Markmið 

jarðræktarlaganna var að koma fastri skipan á yfirstjórn ræktunarmála í landinu. Bændur og 

aðrir ræktunarmenn áttu möguleika á styrkjum frá ríkinu til ræktunar, auk þess sem ríkið átti 

að efla tæknilega aðstöðu bænda.
63

 Á þessum tíma var trúin á gildi landbúnaðar og framtíð 

hans í landinu enn mjög sterk. Samkvæmt greinargerð Búnaðarfélagsins um jarðræktarlögin 

var gert ráð fyrir gríðarlegri fjölgun býla, úr 6.000 í 50.000.
64

 Jafnvel forystumenn sósíalista, 

svo sem Jón Baldvinsson, vildu leysa vanda atvinnulausra verkamanna í þéttbýli með stofnun 

nýbýla í sveitum. Þessi landbúnaðarbylting átti að byggjast á vélvæddum einyrkjabúskap, líkt 
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og tíðkaðist í Ameríku.
65

 Í greinargerðinni segir m.a. að Íslendingar séu einir 

nágrannaþjóðanna sem enn stundi rányrkju og rækti land sitt lítið sem ekkert. Íslenskir 

bændur eru þar bornir saman við bændur í nágrannalöndum og sagðir „eftirbátar annara og 

búskussar mestu“. Hugleiðingar um framræslu mýra og ræktunarumbætur er einnig að finna í 

greinargerðinni:  

Mýrarnar eru taldar um 10.000 km
2
, þ.e. 1 milj. ha. ... Gerum ráð fyrir að allar mýrar yrðu 

með tíð og tíma ræstar og gerðar að túnum, hvílík breyting. Loftslagið yrði 1 til 2 gráðum 

hlýrra, og af þessum túnum ætti að fást um 40 milj. töðuhesta árlega. Allur heyfengur vor 

er nú um 2 milj. hesta, þar af aðeins 1/3 taða.
66

  

Ef marka má greinargerðina fannst Íslendingum þeir vera að dragast aftur úr í þróun 

búskaparhátta miðað við nágrannaþjóðir sínar. Ekki virðist þó hafa skort bjartsýni fyrir hönd 

íslensks landbúnaðar, í það minnsta innan Búnaðarfélagsins.   

Heimskreppan sem skall á 1929 setti svip sinn á efnahag Íslands, og hafði m.a. þau áhrif að 

inn- og útflutningur minnkaði verulega. Verðfall varð á útflutningsvörum landbúnaðar eftir 

1930. Verð á sauðfjárafurðum dróst saman um 50% og mjólk féll jafnframt talsvert í verði. 

Heimskreppan kom því harkalega niður á íslenskum landbúnaði, en bændur höfðu fjárfest 

gríðarlega árin á undan. Vegna þessa tók ríkisvaldið sér yfirumsjón með landbúnaði og 

samtök bænda fengu það hlutverk að reka landbúnaðarkerfið í umboði ríkisvaldsins. Einnig 

var stofnaður Kreppulánasjóður sem veitti illa stöddum bændum lán. Á millistríðsárunum 

efldist samvinnuhreyfingin mikið og innri gerð samfélagsins var byggð upp. Á þessu tímabili 

var landbúnaður enn jafn mikilvægur og sjávarútvegur þegar litið er á samfélagið sem heild. 

Landbúnaðurinn skapaði afkomuöryggi og var ekki jafn sveiflukenndur hvað varðar 

útflutning og sjávarútvegurinn. Nýrækt og jarðabætur gengu þó hægt á meðan fáir bændur 

höfðu aðgang að skurðgröfum og dráttarvélum. Þetta átti eftir að breytast á næstu áratugum.
67

 

3.2. Herseta og tækniframfarir  

Aðfaranótt 10. maí 1940 kom bresk flotadeild að landi í Reykjavíkurhöfn og þar með var 

landið hernumið.
68

 Á þessum tíma voru sífellt fleiri Íslendingar að flytjast í þéttbýli, 

langflestir til Reykjavíkur. Hlutfall þéttbýlisbúa var þá um 54,5%. Vorið 1940 var 

                                                           
65

 Árni Daníel Júlíusson. Landbúnaðarsaga Íslands, 2. bindi, bls. 189-190; Ólafur Ásgeirsson. Iðnbylting 

hugarfarsins, bls. 62. 
66

 „Greinargerð um jarðræktarlög 1923“, Búnaðarrit, bls. 124. 
67

 Árni Daníel Júlíusson. Landbúnaðarsaga Íslands, 2. bindi, bls. 189-190, 196-197, 203. 
68

 „Bretar setja her á land í Reykjavík“, Alþýðublaðið, 10. maí (1940), bls. 1. 



LbhÍ 2013  18 Sólveig Ólafsdóttir 

 

atvinnuleysi með mesta móti á Íslandi en með ýmsum framkvæmdum á vegum hersins varð 

mikil uppsveifla í efnahagslífinu. Auk þess að skapa landsmönnum atvinnu hurfu Bretar af 

Íslandsmiðum með togara sína og Íslendingar sátu því einir að þeim. Atvinnan sem fylgdi 

hersetunni og frystihúsavæðingin, sem var kjölfesta allflestra sjávarþorpa á landinu fram á 9. 

eða 10. áratug aldarinnar, laðaði að sér enn fleira fólk úr sveitum í þéttbýli. Svo fór að á 

áratuginum 1940-1950 fækkaði íbúum sveita um nærri fjórðung, eða úr 42.000 í 34.000.
69

 

Fyrstu árin eftir hernámið höfðu sumir áhyggjur af yfirvofandi manneklu í landbúnaði og 

sjávarútvegi.
70

 Að beiðni ríkisstjórnar var störfum hjá hernámsliðinu fækkað yfir hásumarið 

þegar helst vantaði mannskap í sveitum við heyskap og í sjávarplássum á síldarvertíð. Miklar 

samfélagslegar breytingar fóru af stað um leið og herinn nam hér land. Styrjöldin og herseta 

Breta og síðar Bandaríkjamanna í landinu höfðu á heildina litið jákvæð áhrif fyrir Íslendinga, 

sem lyftust á nýtt stig þjóðartekna og almennra lífskjara.
71

 

Meðal þess sem fylgdi komu erlends herliðs voru vélar og tæki af ýmsu tagi. Áður hafði  

Vélasala Sambandsins að mestu staðið fyrir innflutningi á verkfærum, dráttarvélum og 

nokkrum skurðgröfum. Sjóðir, svo sem Verkfærakaupasjóður og Vélasjóður, voru stofnaðir til 

að styðja við hreppabúnaðarfélögin í kaupum á jarðyrkjuverkfærum og jarðræktarvélum.
72

 

Árið 1935 töldust dráttarvélar í landinu vera 85, allar í félagseign. Framan af stríðsárunum var 

innflutningur til landsins 

mjög erfiður og engin 

dráttarvél var flutt inn á 

árunum 1940 og 1941. 

Eitthvað glaðnaði svo til í 

innflutningsmálum og árið 

1944, árið sem Íslendingar 

hlutu sjálfstæði frá Dönum, 

voru í fyrsta sinn fluttar inn 

dráttarvélar til einkanota. 

Árin þar á eftir streymdu 

inn pantanir frá bændum, 
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en margir höfðu yfir umtalsverðum fjármunum að ráða eftir veltuár stríðsins. Iðnvæðingin og 

hagræðing í landbúnaði gerði það að verkum að minna vinnuafl þurfti í sveitum, en jafnframt 

urðu afköstin mun meiri.
73

  

Árið 1943 kynntust Íslendingar fyrst jarðýtum, öðru nafni beltadráttarvélum. Mörg 

ræktunarsambönd voru stofnuð í kringum slíkar vélar enda voru þær til margra hluta 

nytsamlegar, bæði í ræktunarstörfum, vegagerð og fleiru.
74

 Skurðgröfum höfðu Íslendingar 

fyrst kynnst í tengslum við áveituframkvæmdir árið 1919 eins og áður kom fram, en hins 

vegar var fyrsti opinberi vélgrafni framræsluskurðurinn grafinn þann 1. júní 1942. Árið 1943 

átti Vélasjóður tvær gröfur en þeim fjölgaði ört og árið 1945 voru þær orðnar tíu. Skurðgröfur 

Vélasjóðs voru 34 talsins árið 1951 en þá höfðu einnig bæst við 11 gröfur keyptar af búnaðar- 

og ræktunarsamböndum. Nokkur bæjar- og sveitarfélög höfðu einnig keypt gröfur, sem og 

Vegagerðin og bóndi einn í Innri-Akraneshreppi, svo alls voru skurðgröfur í landinu komnar 

yfir 50 árið 1951. Þetta ár höfðu þegar verið grafnir tæplega 2.400 km af skurðum, sem slagar 

hátt upp í tvöfalda lengd hringvegarins í kringum landið eins og hann er í dag. Strax á fyrstu 

árunum eftir að skurðgröfur komu til landsins var hart sótt fram við þurrkun mýranna.
75

  

3.3. Ríkisstyrkir og Marshallaðstoð   

Eftir að jarðræktarlögin voru samþykkt 1923 varð ríkið skuldbundið til að styrkja 

ræktunarframkvæmdir eins og áður hefur komið fram. Veita mátti framlag úr ríkissjóði til 

ræktunarframkvæmda eða til bygginga á áburðarkjöllurum og safnþróm, allt að 1/3 

kostnaðarverðs. Á næstu áratugum var lögunum breytt þannig að stöðugt bættust við svið sem 

mátti styrkja. Til að mynda var árið 1942 tekið upp framlag til vélgrafinna skurða sem nam 

helmingi kostnaðar. Árið 1972 voru framlög til framræslu 70% af kostnaði og nýrækt í mýri 

var styrkt með 50% kostnaðar. Þessi lagasetning miðaði að því að efla innlenda 

fóðurframleiðslu ásamt því að gera jarðræktarframkvæmdir ódýrar og framfarirnar örari. 

Búnaðarfélag Íslands ákvað hvaða framkvæmdir væru styrkhæfar.
76

 

Ríkisstyrkir til framræslu virðast raunar hafa verið í umræðunni strax í byrjun 20. aldar. Í 

skýrslu um tekjur og gjöld Búnaðarfélags Íslands, birt í Búnaðarriti 1901, er talað um „lofaða 
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en ógreidda styrki til framræslu og áveitu“.
77

 Í stuttri samantekt frá aðalfundi 

Landbúnaðarfélagsins 1903, birt í Fjallkonunni, má einnig finna heimildir um 

framræslustyrki: „Enn fremur drap forseti á, að styrkir til framræslu og áveitu hefðu mest 

komið niður á Suðurlandi, þótt víðar hagi vel til í því efni, en að búnaðarnámsstyrkir síðastl. 

ár hefðu gengið mest til norður- og austuramtsins.“
78

 Í aldargömlu Búnaðarriti er að finna 

grein sem kallast „Framræsla. Nokkrar ástæður fyrir nauðsyn hennar“ eftir Methúsalem 

Stefánsson. Í henni er fjallað um frjósemi jarðvegs, vatnsmagn í jarðvegi og forsendur fyrir 

framræslu mýrlendis, með Svíþjóð sem fyrirmynd. Höfundur ritar m.a.: „Hingað til hefir ekki 

kveðið mikið að framræslu hér á landi. Orsökin er meðal annars sú, að lítið hefir verið hugsað 

um að bæta eða auka ræktaða landið.“ Síðan bætir hann við að menn séu þó farnir að sjá að 

ræktaða landið sé allt of lítið og nauðsynlegt sé að bæta það. Höfundur telur að framræsla eigi 

eftir að aukast mikið á næstu árum. Hann tekur einnig fram að nauðsynlegt sé að hafa 

áreiðanlegar innlendar rannsóknir til að byggja á, svo hægt sé að gefa réttar leiðbeiningar um 

fyrirkomulag framræslunnar. Að endingu fjallar Methúsalem um framræslutilhögun í Svíþjóð, 

segir frá sjóðum sem veita styrki og sérstökum framræslulögum Svía.
79

 Ætla má að greinin sé 

m.a. rituð til þess að vekja athygli á nauðsyn þess að skipulega sé staðið að framræslu. Ósagt 

skal látið hvort hugmyndir Methúsalems hafi verið hafðar að leiðarljósi þegar framræsla hófst 

fyrir alvöru í íslenskum sveitum. 

Tímabilið 1945-1960, fyrstu ár Íslands sem lýðveldi, var mikið umskiptatímabil í íslenskum 

sveitum. Víðtæk bylting átti sér stað, bæði í tækni, menningu og lífsháttum.
80

 Allt kapp var 

lagt á að bændur tækju tæknina sem fyrst í þjónustu sína og auk þess var verð á tilbúnum 

áburði og fóðurbæti tiltölulega lágt lengst af á þessu tímabili. Rannsóknir á tímabilinu 1945-

1980 miðuðu helst að því að finna leiðir til að auka uppskeru og afurðir án nokkurra 

takmarkana á aðföngum.
81

 Í raun mætti kalla þetta tímabil gullöld hins þjóðlega 

landbúnaðar.
82

   

Ísland var á meðal þeirra landa sem Bandaríkjamenn ákváðu að veita efnahagsaðstoð eftir 

heimsstyrjöldina síðari, á árunum 1948-1953, svonefnda Marshallaðstoð. Oft hefur verið haft 
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á orði að Íslendingar hafi ekki verðskuldað aðstoðina vegna þess að landið kom svo vel sett út 

úr stríðinu. Deila má um hvort Marshalláætlunin hafi verið Íslendingum nauðsynleg, eða til 

góðs, en víst er að hún stuðlaði að uppbyggingu í sveitum landsins. Féð var m.a. notað við 

innflutning á dráttarvélum, jeppum, varahlutum og skepnufóðri og áburðarverksmiðja reist í 

Gufunesi fyrir Marshallfé að mestu leyti. Hluta peninganna var varið til að koma sveitabýlum 

í samband við rafmagn. Á þessum tíma tóku votheysturnar að sjást í sveitum, ásamt 

sláttutæturum, heylyftum og ámoksturstækjum. Á sjötta áratugnum komu svo heyblásarar á 

markað. Skurðgröfum fór hratt fjölgandi á fimmta og sjötta áratugnum, eins og áður hefur 

komið fram, en þær gerðu bændum og jarðræktarmönnum kleift að ræsa fram mýrar sem áður 

hafði verið ómögulegt að gera með handafli. Aukin ræktun gjörbreytti landbúnaðinum, þar 

sem afréttir og úthagar misstu mikilvægi sitt yfir til ræktaðra túna og grænfóðurakra á 

haustin.
83

  

Fjárfestingar höfðu verið litlar í landbúnaði á tímabilinu 1940-1946 en kaflaskil urðu árið 

1947 þegar samstjórn Framsóknar-, Alþýðu- og Sjálfstæðisflokks tók við völdum, oft nefnd 

Stefanía. Þá varð Bjarni Ásgeirsson landbúnaðarráðherra og hafði forystu um að farið var að 

flytja inn hvers kyns landbúnaðarvélar, skurðgröfur, dráttarvélar og jarðýtur. Nýja stjórnin 

setti lög um ræktunarsamþykktir og breytti lögum um jarðrækt, á þann hátt að vélarnar gætu 

nýst. Ítarleg tíu ára áætlun um framfarir í landbúnaði var lögð fram á aðalfundi 

Stéttarsambands bænda árið 1950, en þar var m.a. gert ráð fyrir að landbúnaðurinn þyrfti 1220 

milljónir króna til fjárfestinga næsta áratuginn. Fjárins til fjárfestinganna átti að afla þannig að 

57 milljónir yrðu lagðar fram sem lánsfé árlega, en annað fé skyldi koma frá bændum sjálfum. 

Stór hluti þessa lánsfjár fékkst með Marshalláætluninni.
84

 Áherslur ríkisstjórnar á 

uppbyggingu landbúnaðar og ráðstöfun fjárhagsaðstoðar Bandaríkjamanna hljóta að hafa ýtt 

mjög undir framfarir í landbúnaði, og það á skömmum tíma. Segja má að Íslandi hafi verið 

kippt inn í nútímann í síðari heimsstyrjöld og á næstu áratugum var öll þróun í samfélaginu 

mjög hröð. Einblínt var á að framleiðsla yrði sem mest, og líklega hafa fáir íhugað hver áhrif 

framræslunnar til lengri tíma gætu orðið. 

3.4. Deilur og samdráttur  í landbúnaði  

Afleiðing af þeim miklu fjárfestingum í landbúnaði sem sagt var frá hér að framan var stöðug 

framleiðsluaukning. Fram undir 1960 hélst framleiðsla og neysla landbúnaðarafurða nokkurn 
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veginn í jafnvægi. Eftirspurn var næg innanlands og vegna fjárkláða var farið í niðurskurð á 

sauðfé, svo ekki var um offramleiðslu að ræða. Útflutningsstyrkir komu til sögunnar eftir 

1960, aðallega á kindakjöti, og jafnframt var miklu fé varið til að niðurgreiða 

landbúnaðarvörur. Á síðari hluta 7. áratugarins var tíðarfar óhagstætt, það kólnaði í veðri og 

landbúnaðarframleiðsla varð því fyrir nokkrum skakkaföllum. Framleiðslan fór svo stöðugt 

vaxandi á 8. áratugnum, en þá viðraði vel flest ár. Á 8. áratugnum var fyrst farið að ræða 

einhvers konar framleiðslutakmarkanir, en sú umræða mætti mikilli andstöðu til að byrja með. 

Gagnrýni á landbúnað fór vaxandi eftir 1975 og rætt var um að hann nyti of mikils 

ríkisstuðnings, hann væri óhagkvæmur og landið væri illa fallið til landbúnaðar. Árni Daníel 

Júlíusson tengir gagnrýnina á landbúnað við nýfrjálshyggju, „stefnu sem gagnrýndi allt sem 

hét ríkisstuðningur, markaðsvernd og slíkt“. Samhengi þessarar gagnrýni er þó ekki vel 

rannsakað.
85

 Þrátt fyrir gagnrýnisraddir varð framleiðslan að offramleiðslu á síðari hluta 9. 

áratugarins.
86

 

Árið 1979 hófst nýr kafli í landbúnaðarsögu Íslands, tímabil stöðnunar og kreppu. Nútíma-, 

vél- og iðnvæðingu landbúnaðarins var lokið og við tók hagræðing, framleiðslustýring og 

fækkun í dreifbýli. Hröð fólksfækkun hófst í sveitum um 1980, en bú stækkuðu og hver bóndi 

framleiddi mun meira en áður. Á sama tíma hófst mikill samdráttur í sauðfjárrækt, dregið var 

úr styrkjum til sauðfjárræktar og útflutningsbætur afnumdar. Sauðfé fækkaði gífurlega á 

stuttum tíma og sauðfjárrækt varð víðast hvar að aukabúgrein. Ferðaþjónusta bænda efldist 

eftir 1980 og kom sums staðar í stað sauðfjárræktar. Kjúklinga- og svínarækt jókst á þessum 

tíma, ásamt kornrækt sem efldist mikið og varð að öflugri stuðningsgrein 

mjólkurframleiðslunnar.
87

 Eftir fall samvinnuhreyfingarinnar um 1990 tók við mikill 

niðurskurður í stuðningi til landbúnaðar. Niðurgreiðslum og útflutningsstyrkjum var þá hætt 

og í stað þeira komu svokallaðar beingreiðslur, sem ekki voru jafnhár styrkur.
88

  

Frá árinu 1987 hafa framlög ríkisins einskorðast við dýpkun á skurðum og framræslu í túnum, 

en engin framlög hafa fengist til að ræsa fram óraskað votlendi. Endurbætur á eldri 

framræslumannvirkjum urðu sífellt algengari frá miðjum 8. áratugi síðustu aldar, enda lítil 

þörf á nýju ræktunarlandi. Ef framræsluskurðum er ekki haldið við falla þeir saman og landið 

blotnar upp aftur, a.m.k. að einhverju leyti. Óttar Geirsson taldi að framræst land ætti eftir að 

dragast saman á næstunni, þegar hann ritaði grein sína árið 1998. Ástæðan fyrir því er sú að 
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hann taldi ólíklegt að margir sæju sér hag í að ræsa fram óhreyfðar mýrar, en hinsvegar ætti 

talsvert mikið land eftir að blotna upp aftur vegna samanfallinna skurða og ræsa.
89

 Þegar 

komið var fram á 10. áratug síðustu aldar voru styrkir til jarðabóta aðeins brot af því sem áður 

hafði verið. Óttar Geirsson gegndi starfi jarðræktarráðunautar um tíma, en í starfsskýrslu hans 

frá árinu 1991 kemur m.a. fram að þetta ár séu ríkisframlög til jarðabóta ekki nema rösk 10% 

af því sem þau voru þegar mest var. Mun fleiri sóttu um styrki til jarðabóta árið 1990 heldur 

en fengu.
90
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 Óttar Geirsson. „Framræsla mýrlendis“, bls. 270. 
90

 Óttar Geirsson. „Jarðrækt. Skýrslur starfsmanna Búnaðarfélaga Íslands 1991“, Búnaðarrit, 104. árg. (1991), 

bls. 24. 
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4. Þróun framræslumála í Mýrasýslu  

Eins og áður hefur komið fram var ákveðið að gera tilraun til að greina breytingar á 

landnýtingu votlendissvæða í Mýrasýslu með landupplýsingakerfinu ArcGIS. Ástæðan fyrir 

því að Mýrasýsla var valin er m.a. sú að hún hefur að geyma mikið votlendi, búseta hefur 

haldist þar óslitin á mörgum bæjum og mikið er til af gögnum um sýsluna. Þeir hreppar sem 

töldust innan Mýrasýslu um 1970 voru Álftanes-, Borgar-, Borgarnes-, Hraun-, Hvítársíðu-, 

Norðurárdals-, Stafholtstungna- og Þverárhlíðarhreppur.
91

 Stærsti hluti sýslunnar liggur á 

láglendi þar sem víða er mýrlent eins og nafnið gefur til kynna. Eftirfarandi landslagslýsing er 

úr sýslu- og sóknalýsingu Borgar- og Álftanessókna frá 1840.  

Svo er yfir höfuð háttað landslagi í Borgarþingum að víðast hvar eru lítt færir og á 

mörgum stöðum ófærir fúaflóar, sundurgrafnir af stöðuvötnum, tjörnum, fenjum og 

graslausum forarlögum, keldum, pyttum og pælum, innanum hvað allt að sjá hér og hvar 

holt eður klettar, sumpart með öllu graslaust, sumpart lyngi eður smáskógi vaxið, í 

hvörjum bæirnir standa á stangli, eður svo strjált að hálfar og heilar, já margoft fleiri en 

eina mílu má reikna í milli þeirra.
92

 

Af þessari lýsingu að dæma hefur ekki verið auðvelt að komast leiðar sinnar í votlendum 

hlutum sýslunnar áður en farið var að ræsa fram land. Upp frá láglendinu skerast dalir upp í 

hálendið; Hítardalur, Hraundalur, Langavatnsdalur og Norðurárdalur en suðaustan við hann er 

Þverárhlíð og loks Hvítársíða. Sýslumörkin liggja um Hvítá í austri, en um Hítará í vestri. Í 

dag tilheyrir sýslan sveitarfélaginu Borgarbyggð.
93

 

Samkvæmt rannsóknum Hlyns Óskarssonar var flatarmál mýrlendis innan sýslunnar 464 km
2
 

árið 1930 en árið 1995 voru 106 km
2
 eftir óraskaðir. Það þýðir að aðeins 23% votlendis stóðu 

eftir óröskuð eftir að framræslu lauk, 38% höfðu verið fullframræst en 39% svæðanna hafði 

verið raskað að hluta. Auk framræslu til túngerðar eða til að bæta úthaga tíðkaðist einnig í 

sýslunni að grafa landamerkjaskurði. Þeir eru gjarnan margra kílómetra langir og liggja oft 

tjörn úr tjörn, vegna þess að tjarnir voru  notaðar sem kennileiti á þessu flatlenda svæði. 

Tjarnir hafa því sums staðar þornað upp og auk þess hafa hinir löngu skurðir gert það að 

verkum að heildarvatnsstaðan hefur lækkað á stórum svæðum.
94
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 Hreppar á Íslandi eftir sýslum, vefur Árnastofnunar.  
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 Mýra- og Borgarfjarðarsýslur, bls. 80. 
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 Þorsteinn Jósepsson, Steindór Steindórsson og Páll Líndal. Landið þitt Ísland, bls. 113-114. 
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 Hlynur Óskarsson. „Framræsla votlendis á Vesturlandi“, bls. 124-125. 
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Sem hluta af úttekt sinni aldursgreindi Hlynur framræsluskurði í sýslunni með því að skoða 

misgamlar loftmyndir af sama svæðinu og merkja skurðina eftir því hvenær þeir eru fyrst 

sýnilegir á myndunum. Þannig voru skurðirnir flokkaðir í þrennt eftir tímabilum sem þeir 

voru grafnir á; skurðir grafnir fyrir 1955, á milli 1955 og 1977 og á milli 1977 og 1990. Mitt 

hlutverk var að færa upplýsingarnar frá Hlyni yfir á stafrænt form í forritinu ArcGIS. Til þess 

notaði ég skurðaþekju sem unnin er út frá loftmyndum og gervitunglamyndum teknum árið 

2008 og er, eins og áður hefur komið fram, búin til af LbhÍ og Landmælingum Íslands. Ég 

fann viðeigandi skurði bæði á þekjunni og á loftmyndunum og bætti tímasetningum inn í 

eigindatöfluna. Skurðirnir voru síðan litaðir á mismunandi vegu eftir því á hvaða tímabili þeir 

voru grafnir til að auðvelda aflestur. Loks voru útbúin kort sem sýna þrjú mismunandi býli í 

sýslunni og framræsluþróun í grófri tímaupplausn. Til viðbótar við þetta var ákveðið að kanna 

hvort einhverjir skurðir hefðu bæst við á tímabilinu 1990-2000. Til þess voru fengnar nýlegri 

loftmyndir (frá árinu 2000) hjá Landmælingum Íslands og þær bornar saman við 

skurðaþekjuna í forritinu. Í ljós kom að engir skurðir höfðu bæst við á býlunum þremur sem 

skoðaðir voru. 

Býlin þrjú sem sýnd eru á kortum hér að neðan voru valin af handahófi, en reynt var að hafa 

þau nokkuð dreifð um sýsluna. Eins var skilyrði að búið hefði verið á jörðinni síðan fyrir 1955 

og að búseta hafi haldist þar fram yfir 1990 í það minnsta. Býlin sem urðu fyrir valinu eru 

Arnarstapi á Mýrum, Helgavatn í Þverárhlíð og Lindarhvoll í Þverárhlíð. Arnarstapi er 

staðsettur nokkurn veginn á miðju votlendissvæðinu sem kallast í daglegu tali Mýrar. 

Helgavatn er ofarlega í Þverárhlíð, og er því í mestri hæð yfir sjávarmáli af býlunum þremur. 

Lindarhvoll er neðarlega í Þverárhlíð, í nokkurra kílómetra fjarlægð frá Varmalandi, á milli 

Litlu-Þverár og Norðurár. 
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 Mynd 5: Kort sem sýnir staðsetningu býlanna þriggja sem valin voru. 

                

Mynd 6: Arnarstapi á Mýrum, skurðir flokkaðir eftir tímabilum. 
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Mynd 7: Helgavatn í Þverárhlíð, skurðir flokkaðir eftir tímabilum. 

 

Mynd 8: Lindarhvoll í Þverárhlíð, skurðir flokkaðir eftir tímabilum. 

Þrátt fyrir að kortin gefi ekki nákvæmar upplýsingar má þó draga nokkrar ályktanir af þessum 

athugunum. Þegar búið er að aldursgreina skurðina er áberandi að elstu skurðirnir eru yfirleitt 

næst bæjarhúsum. Þegar fyrst var farið að grafa framræsluskurði var eðlilegt að byrjað væri 

nálægt bæjunum sjálfum, til að búa til eða bæta heimatún. Skurðir sem grafnir voru fyrir 1955 



LbhÍ 2013  28 Sólveig Ólafsdóttir 

 

finnast á öllum býlunum þremur (appelsínugulir). Af athuguninni að dæma virðast þó 

langflestir skurðir í þessum hluta Mýrasýslu hafa verið grafnir á milli 1955 og 1977 og kemur 

það lítið á óvart ef litið er til annarra heimilda, svo sem greinar Hlyns Óskarssonar.
95

 Svæðin 

sem ræst voru fram á þessu tímabili voru fjær bæjunum sjálfum og oft voru þetta víðáttumikil 

svæði. Skurði grafna á þessu tímabili má finna á öllum býlunum (bláir). Aðeins á einu af 

býlunum þremur, Arnarstapa, virðast hafa verið grafnir skurðir á tímabilinu 1977-1990 

(gulir). Svo virðist sem að í þessu tilfelli hafi skurðir grafnir á þessu tímabili helst verið 

ætlaðir til að stækka ræktarlönd enn frekar.  

Nefna skal ákveðinn óvissuþátt í þessari athugun. Sums staðar eru skurðir sem tilheyra 

skurðaþekjunni ekki sjáanlegir á loftmyndunum sem Hlynur merkti inn á. Ástæðan gæti verið 

sú að þeir skurðir hafi verið grafnir á milli 1990 og 2008, en það er tíminn sem leið frá því 

loftmyndirnar sem Hlynur vann með voru teknar þar til loftmyndirnar sem skurðaþekjan er 

unnin út frá voru teknar árið 2008. Einnig gætu myndgæði haft þau áhrif að skurðir séu ekki 

sjáanlegir. Þó er líklegt að langflestir þessara skurða hafi orðið til á milli 1977 og 1990 enda 

var framræslu að mestu lokið um 1990 eins og áður hefur komið fram. 

 

              Mynd 9: Arnarstapi á Mýrum, horft til norðausturs (mynd: M.W.L.) 
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 Hlynur Óskarsson. „Framræsla votlendis á Vesturlandi“, bls. 122-128. 
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            Mynd 10: Helgavatn í Þverárhlíð, horft til suðvesturs (mynd: M.W.L.) 

 

            Mynd 11: Lindarhvoll í Þverárhlíð, horft til norðurs (mynd: M.W.L.) 
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5. Niðurstöður  

5.1. Áhrifaþættir sem ýttu undir framræslu votlendis á 20. öld 

Þeir áhrifaþættir sem ýttu undir framræslu votlendis á 20. öld eru margir. Mikilvægustu 

þættirnir tengjast stjórnarfari og vélvæðingu. Áherslur þeirra ríkisstjórna sem ríktu á 

tímabilinu á uppbyggingu landbúnaðar, styrkveitingar til jarðræktar frá hinu opinbera, 

ráðstöfun Marshallfjárins til uppbyggingar í sveitum og fleiri þættir hljóta að hafa ýtt mjög 

undir framfarir í landbúnaði, og þar með framræslu í tengslum við ræktunarumbætur. Vélar og 

tæki sem tóku að streyma til landsins um og eftir stríð gerðu alla jarðræktarvinnu auðveldari.  

Það að útgefendur Búnaðarritsins beri íslenska bændur saman við bændur í nágrannalöndum 

og segi þá vera „eftirbáta annara og búskussa mestu“ í greinargerð um jarðræktarlögin frá 

1923
96

 gæti verið lýsandi fyrir viðhorf gagnvart bændastéttinni á þessum tíma. Vera má að 

íslenskir bændur hafi fundið fyrir minnimáttarkennd gagnvart nágrannaþjóðum sínum áður en 

hið mikla framræslu- og ræktunartímabil hófst. Þetta gæti hafa stuðlað að enn meiri áherslu á 

að ná miklum framförum í búskap á sem stystum tíma.  

5.2. Árangur af framræslu í Mýrasýslu 1930-1990   

Hér á eftir verður skýrt frá niðurstöðum greiningar á hagtölum úr Mýrasýslu frá tímabilinu 

1930-1990. Greiningin tekur til mannfjölda, skurðgraftar, heyfengs, nýrækta og búfjárfjölda í 

sýslunni. Niðurstöðum er skipt niður í nokkra undirkafla eftir eðli gagnanna. Fylgni milli 

ólíkra þátta var einnig könnuð, en þá voru ólíkar breytur bornar saman við heildarrúmmál 

skurða í forritinu SAS Enterprice Guide. Niðurstöður fylgniprófanna eru í undirkafla 5.3. 

5.2.1. Búsetu- og mannfjöldaþróun 

Þróun mannfjölda í Mýrasýslu yfir megnið af seinustu öld má sjá á myndriti 1. Frá aldamótum 

og fram til 1960 stóð mannfjöldinn nokkurn veginn í stað en allnokkur fjölgun átti sér síðan 

stað á tímabilinu 1960-1980. Ef einungis er litið til mannfjölda í dreifbýli er aftur á móti um 

að ræða fækkun nánast allt tímabilið. Með tímanum minnkaði því hlutfall dreifbýlisbúa í 

sýslunni er sífellt fleiri settust að í þéttbýli.  
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 „Greinargerð um jarðræktarlög 1923“, Búnaðarrit, bls. 124. 
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Myndrit 1: Mannfjöldaþróun í Mýrasýslu 1901-1990.  

5.2.2. Skurðgröftur, nýræktir og heyfengur   

Framræsla með skurðgröfum hófst í Mýrasýslu rétt fyrir 1950 og náði fljótt mikilli hylli, líkt 

og í öðrum landshlutum (myndrit 2). Miklar sveiflur eru í skurðgreftinum sem erfitt er að gera 

grein fyrir. Vera má að ein af ástæðunum fyrir sveiflunum sé sú að gröfur voru í sameign og 

látnar ganga á milli hreppa eða sýslna. Bændur og jarðræktarmenn í Mýrasýslu gætu þá hafa 

haft aðgang að skurðgröfum á tveggja eða þriggja ára fresti miðað við sveiflurnar.  

 

Myndrit 2: Rúmmál allra opinna skurða sem grafnir voru í Mýrasýslu 1930-1989 (skipt í hand- og vélgrafna skurði). 
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Greinileg aukning er á stærð nýræktarsvæða á tímabilinu 1945-1962 (myndrit 3). Þónokkuð 

stór landsvæði voru árlega brotin til ræktunar í Mýrasýslu, allt að 212 ha árið 1962. 

 

Myndrit 3: Stærð nýræktarsvæða í Mýrasýslu 1930-1989. 

Aukning á heildarmagni töðu í Mýrasýslu var hæg á milli 1930 og 1950 (myndrit 4). Veruleg 

aukning var á heildarmagni töðu á milli 1950 og 1960, en eftir þann tíma stóð magn töðu 

nokkurn veginn í stað.  

 

Myndrit 4: Taða alls í Mýrasýslu 1930-1990 (samtals þurr og vot taða). 

Hlutfall þurrar töðu óx hratt þegar kom fram á 6. áratug síðustu aldar (myndrit 5). Hlutfall 

útheys fór smátt og smátt minnkandi þar til það hvarf alveg um 1970. Á tímabilinu fyrir árið 

1937 er tölum yfir heyfeng ekki skipt upp í þurra töðu og vota eins og síðar er gert, einungis 

er um samtölu að ræða. Því sýnir línuritið einungis heildarmagn töðu á árunum 1930-1936.  
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Myndrit 5: Heyfengur í Mýrasýslu 1930-1990, skipt í þurra töðu, vota töðu og úthey. 

Aukning á skurðgrefti og aukning á stærð nýrækta virðast fylgjast ágætlega að á tímabilinu 

(myndrit 6). Toppar í nýræktum virðast fylgja toppum í framræslu en eru að jafnaði 1-2 árum 

á eftir þeim.  

 

Myndrit 6: Skurðgröftur og nýrækt í Mýrasýslu 1930-1989, samanburður. 

Breytingar á stærð nýrækta og breytingar á heyfeng fylgjast nokkuð vel að framan af 

tímabilinu (myndrit 7). Magn töðu stóð nokkurn veginn í stað á tímabilinu 1960-1990, en á 

því tímabili dró hægt og rólega úr gerð nýrækta. 
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Myndrit 7: Nýrækt og heyfengur í Mýrasýslu 1930-1989, samanburður. 

5.2.3. Fjöldi búfjár 

Fjöldi sauðfjár í sýslunni var nokkuð sveiflukenndur á tímabilinu 1930-1990 (myndrit 8). 

Mikil fækkun sauðfjár varð á milli áranna 1936 og 1937, sem skýrist af niðurskurði vegna 

mæðiveiki er geisaði í sýslunni.
97

 Mæðiveikin kom aftur upp í lok 5. áratugarins og fækkaði 

þá sauðfé í sýslunni um 57% á milli áranna 1949 og 1950.
98

 Eftir síðari niðurskurðinn var 

fjölgun sauðfjár mjög hröð fram til ársins 1965 þegar því tók að fækka. 

 

Myndrit 8: Fjöldi sauðfjár í Mýrasýslu 1930-1990. 

Fjöldi nautgripa í sýslunni fór smám saman vaxandi á tímabilinu, þó með bakslögum öðru 

hvoru (myndrit 9). Fjölgun hrossa var talsverð á milli 1935 og 1942 en eftir það fór hrossum 

fækkandi. Fjöldi þeirra jókst síðan smám saman aftur eftir 1965. 
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 Búnaðarskýrslur 1937. Hagstofa Íslands (1938), bls. 6. 
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 Búnaðarskýrslur 1949-50. Hagstofa Íslands (1952), bls. 5. 
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Myndrit 9: Fjöldi nautgripa og hrossa í Mýrasýslu 1930-1990 

Fjöldi búfjár virðist ekki vera í mikilli fylgni við magn töðu, nema þá helst fjöldi nautgripa 

sem fór hægt stígandi yfir allt tímabilið (myndrit 10). Fjöldi sauðfjár jókst mikið eftir 

niðurskurðinn 1950 en það þarf ekki að tengjast vaxandi magni töðu, sbr. umræðu hér á undan 

um mæðiveiki og niðurskurð henni tengdri.  

 

Myndrit 10: Heyfengur og búfjárfjöldi í Mýrasýslu 1930-1990, samanburður. 

5.3. Fylgni milli skurðgraftar og annarra þátta 

Fylgni milli breyta í gagnasafninu var reiknuð í tölfræðiforritinu SAS Enterprice Guide. 

Rúmmál skurða var notað sem grunnbreyta og aðrar breytur bornar saman við hana. Hinar 
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tímabilið, 1930-1990, í gegnum tölfræðipróf. Síðan var prófað að skipta tímabilinu í tvennt, 
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1930-1965 og 1966-1990, og keyra hvorn hluta fyrir sig. Sem rök fyrir þessari skiptingu var 

stuðst við skiptingu Óttars Geirssonar, sem skipti nýtingu votlendissvæða niður í nokkur 

tímabil eins og áður hefur komið fram. Hann nefndi tímabilið 1930-1965 túnræktartímabilið, 

en á tímabilinu 1966-1990 taldi hann mest hafa verið ræst fram í tengslum við hagarækt.
99

 

Niðurstöður fylgniútreikninganna má sjá í töflum 1-3. 

Tafla 1: Niðurstöður úr fylgniprófi í SAS (allt tímabilið)

 

Tafla 2: Niðurstöður úr fylgniprófi í SAS (fyrri hluti tímabilsins, 1930-1965)

 

Tafla 3: Niðurstöður úr fylgniprófi í SAS (seinni hluti tímabilsins, 1966-1990)

 

Yfirleitt er um að ræða meðalgóða fylgni á milli rúmmáls skurða og annarra breyta þegar allt 

tímabilið er skoðað (tafla 1). Undantekning er fjöldi hrossa, en á milli þeirrar breytu og 

rúmmáls skurða er fylgni neikvæð allt tímabilið. Fylgni milli rúmmáls skurða og annarra 

breyta er marktæk og nokkuð sterk á fyrri hluta tímabilsins, 1930-1965 (tafla 2). Sem fyrr er 

fylgnin jákvæð fyrir allar breytur að undanskildum fjölda hrossa. Ekki reyndist marktæk 

fylgni milli rúmmáls skurða og annarra breyta á síðari hluta tímabilsins, 1966-1990 (tafla 3). 

Þó ekki sé hægt að fullyrða um orsakasamhengi var marktæk fylgni á milli rúmmáls skurða og 

annarra breyta fyrri hluta tímabilsins. Niðurstöðurnar eru þær að áhrif og afrakstur 
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 Óttar Geirsson. „Framræsla“, bls. 143-144. 

grunnbreyta samanburðarbreyta fylgni (r²) marktækni (p) marktækt

rúmmál skurða stærð nýrækta 0,47745 0,0001 já

rúmmál skurða magn töðu 0,69033 <0,0001 já

rúmmál skurða fjöldi hrossa -0,49584 <0,0001 já

rúmmál skurða fjöldi nautgripa 0,66848 <0,0001 já

rúmmál skurða fjöldi sauðfjár 0,42816 0,0006 já

grunnbreyta samanburðarbreyta fylgni (r²) marktækni (p) marktækt

rúmmál skurða stærð nýrækta 0,74717 <0,0001 já

rúmmál skurða magn töðu 0,76611 <0,0001 já

rúmmál skurða fjöldi hrossa -0,70704 <0,0001 já

rúmmál skurða fjöldi nautgripa 0,66848 <0,0001 já

rúmmál skurða fjöldi sauðfjár 0,47926 0,0031 já

grunnbreyta samanburðarbreyta fylgni (r²) marktækni (p) marktækt

rúmmál skurða stærð nýrækta 0,17565 0,4117 nei

rúmmál skurða magn töðu -0,03856 0,858 nei

rúmmál skurða fjöldi hrossa -0,33228 0,1127 nei

rúmmál skurða fjöldi nautgripa -0,06949 0,747 nei

rúmmál skurða fjöldi sauðfjár 0,12653 0,5557 nei
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skurðgraftar í sýslunni virðist vera nokkuð mikil á tímabilinu 1930-1965 en lítil á tímabilinu 

1966-1990, hvað varðar þær breytur sem hér eru til umfjöllunar.  
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6. Umræður  

Ljóst er að þeir áhrifaþættir sem ýttu undir framræslu votlendis á Íslandi voru margir og 

samtvinnaðir. Þeir mikilvægustu tengjast stjórnarfari og vélvæðingu; í raun hnattvæðingu. 

Íslenskt samfélag þróaðist hratt eftir að hafa verið kippt inn í nútímann í síðari heimsstyrjöld. 

Ýmiss konar vélum og tækjum tók að fjölga á landinu í stríðinu. Þessi nýja tækni gerði 

mönnum kleift að breyta mýraflákum í nothæft ræktarland með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. 

Ekki er óhugsandi að íslenskir bændur hafi fundið fyrir minnimáttarkennd gagnvart bændum í 

nágrannaþjóðum. Neikvætt viðhorf til bændastéttarinnar í byrjun 20. aldar má m.a. lesa úr 

skrifum í dagblöð og tímarit frá þessum tíma. Þar sem útgefendur Búnaðarritsins gáfu 

íslenskum bændum falleinkunn árið 1923 má ætla að það hafi verið ráðandi viðhorf. Þetta 

gæti hafa haft þau áhrif að bændur og jarðræktarmenn hafi tvíeflst í starfi sínu við þurrkun 

mýra þegar skurðgröfur og stórvirkar vinnuvélar komu loks til sögunnar. Lengi vel var 

einblínt á að framleiðsla landbúnaðarafurða yrði sem mest, og líklega hafa fáir íhugað hver 

áhrif framræslunnar til lengri tíma gætu orðið. 

Um aldamótin 1900 bjuggu tæplega 1.700 manns í Mýrasýslu. Gera má ráð fyrir að allflestir 

hafi búið í dreifbýli og starfað við landbúnað að einhverju leyti. Borgarnes fór að myndast 

upp úr aldamótunum 1900 en varð að sérstökum hreppi árið 1913. Við neðri mörk tímaramma 

verkefnisins, 1930, voru skráðir 1.336 íbúar í dreifbýli en 428 íbúar í þéttbýlisstaðnum 

Borgarnesi. Borgarnes laðaði til sín sífellt fleira fólk eftir því sem leið á öldina en á sama tíma 

fækkaði íbúum í dreifbýli. Við efri mörk tímaramma verkefnisins, 1990, voru íbúar í 

Borgarnesi orðnir 2.543 á meðan íbúar í dreifbýli voru 818 talsins.
100

 Eftir því sem leið á 

öldina minnkaði þannig hlutfall dreifbýlisbúa í sýslunni, sem er í samræmi við þá búsetuþróun 

sem var í gangi á Íslandi á þessum tíma. Athygli skal vakin á því að við upphaf tímabilsins 

sem verkefnið nær yfir er hlutfall dreifbýlisbúa 68% á móti 32% þéttbýlisbúa í sýslunni. Við 

lok tímabilsins hafa hlutföllin snúist algerlega við og er þá hlutfall dreifbýlisbúa 32% á móti 

68% þéttbýlisbúa. 

Skurðgröftur, og meðfylgjandi ræktunarumbætur, virðist ekki hafa náð að afstýra fólksfækkun 

í dreifbýli í Mýrasýslu, en gæti þó hugsanlega hafa hægt á þróuninni. Mikið var grafið af 

skurðum í sýslunni á 6. og 7. áratugnum, en á þeim tíma virðist fólksfjöldi hafa staðið 

nokkurn veginn í stað. Tölur yfir vélgrafna skurði birtust fyrst í Búnaðarskýrslu árið 1949, en 

fyrir þann tíma má ætla að aðeins hafi verið um handgrafna skurði að ræða. 
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Magn útheys í sýslunni fór smátt og smátt minnkandi frá 1930 til 1963 en eftir þann tíma eru 

sárasjaldan birtar tölur yfir úthey í skýrslum. Ástæðan en líklega sú að hluti þess var orðinn 

svo lítill að ekki hefur þótt taka því að færa það til bókar. Með tímanum voru áveitu- eða 

flæðiengi sífellt minna nytjuð enda var það vinnuafls- og tímafrek vinna. Stærð 

nýræktarsvæða óx hratt á 6. áratugnum og jafnframt jókst heildarmagn töðu. Stærð nýrækta 

náði hámarki árið 1962 og eftir það minnkuðu nýræktarsvæðin smátt og smátt, en með 

miklum sveiflum milli ára. Magn töðu breyttist lítið á tímabilinu 1960-1990. Bæði stærð 

nýræktarsvæða og magn töðu sýna talsvert sterka fylgni við rúmmál skurða á fyrri hluta 

tímabilsins, 1930-1965, eins og sýnt er í töflu 2. Eins og fyrr sagði mældist engin marktæk 

fylgni á milli þessara sömu breyta síðari hluta tímabilsins, 1966-1990, eins og sýnt er í töflu 3. 

Hvað varðar búfjárfjölda í Mýrasýslu sýnir fjölda nautgripa helst fylgni við rúmmál skurða, 

þó eingöngu fyrri hluta tímabilsins. Bændur í sýslunni fjölguðu smátt og smátt nautgripum á 

kostnað sauðfjár. Fjöldi sauðfjár sýnir meðalgóða fylgni við rúmmál skurða fyrri hluta 

tímabilsins, en þar er tæplega hægt að tala um orsakasamhengi. Ástæðan fyrir þessum 

niðurstöðum er væntanlega sú að á 6. áratugnum stóðu bændur í mikilli endurræktun sauðfjár 

eftir gríðarlegan niðurskurð árin á undan vegna mæðiveiki.
101

 Þannig vill til að á sama tíma 

var einnig mikill vöxtur í rúmmáli skurða. Aftur á móti sýnir fjöldi sauðfjár ekki marktæka 

fylgni við rúmmál skurða síðari hluta tímabilsins. Fjöldi hrossa er í neikvæðri fylgni við 

rúmmál skurða allt tímabilið, en niðurstöður fyrir seinni hluta tímabilsins eru ómarktækar. 

Fylgnin er mjög neikvæð fyrri hluta tímabilsins, sem táknar að þegar rúmmál skurða jókst 

fækkaði hrossum. Vera má að mikil fjölgun hrossa í sýslunni á milli 1936 og 1940 tengist því 

að á millistríðsárunum voru heyvinnsluvélar dregnar af hestum í sókn.
102

 Með komu 

herliðsins fóru svo að berast til landsins vélknúin tæki, bæði vinnutæki og farartæki, sem 

minnkuðu þörfina á hrossum. Fjöldi hrossa tók snarpa dýfu eftir 1945, náði lágmarki 1964 en 

jókst svo smám saman á ný.  

Niðurstöðurnar ríma ágætlega við hugmyndir Óttars Geirssonar um ólík tímabil í nýtingu 

votlendissvæða. Samkvæmt honum var aðallega ræst fram til túngerðar á tímabilinu 1930-

1965, en á tímabilinu 1966-1990 var mest ræst fram í tengslum við hagarækt.
103

 Af 

niðurstöðunum má draga þá ályktun að framræsla hafi verið íbúum Mýrasýslu til verulegra 

hagsbóta fram til 1965 hvað varðar þá þætti sem teknir voru fyrir í þessu verkefni. Tilkoma 
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vélgröfnu skurðanna náði þó ekki að slá á flótta fólks úr dreifbýli í þéttbýli. Skortur á fylgni 

stærðar nýrækta, magns töðu og búfjárfjölda við rúmmál skurða síðari hluta tímabilsins, 1966-

1990, gefur hins vegar til kynna að árangur og afrakstur skurðgraftarins hafi farið dvínandi 

þegar síga tók á seinni hluta 20. aldar.  

6.1. Ágallar og óvissuþættir 

Nokkrir ágallar og óvissuþættir komu upp við vinnslu verkefnisins, flestir tengdir 

hagfræðilegum gögnum. Hér að neðan er þeim helstu lýst.  

 Þó að sterk fylgni fáist á milli rúmmáls skurða og annarra breyta þarf að hafa í huga að 

ýmsir aðrir þættir geta spilað inn í. Sem dæmi má nefna að á sama tímabili og 

framræsluskurðir voru grafnir fór notkun tilbúins áburðar vaxandi. Vélvæðingin er 

annar mikilvægur þáttur, en hún hafði ekki einungis þau áhrif að mögulegt varð að 

þurrka upp land. Hún gerði það einnig að verkum að öll heyvinnsla varð hraðvirkari 

og skilvirkari sem skilaði sér vafalaust í aukningu á heildarmagni töðu. 

 Hugsanlega hefði gefið betra yfirlit yfir umfang skurðgraftar að nota lengd skurða í 

stað rúmmáls þeirra. Það var ekki mögulegt þar sem einungis voru birtar tölur yfir 

lengd þeirra um nokkurra ára skeið.  

 Tölur yfir heyfeng frá árunum 1968-1979, fengnar úr skýrslum forðagæslumanna, 

gætu verið of lágar miðað við sambærilegar tölur frá öðrum árum. Ástæðan er sú að 

forðagæslumenn skráðu töðu sem var til staðar þegar á eftirlitinu stóð, oftast í 

nóvember eða desember þegar búið var að nota hluta hennar. 

 Ekki eru til samtölur yfir búfjárfjölda eða heyfeng hreppa í Mýrasýslu fyrir árið 1980 

svo meðaltöl áranna á undan og eftir voru reiknuð fyrir þetta ákveðna ár. Skýrslur 

forðagæslumanna voru með sama sniði á tímabilinu 1968-1979.  

 Tölur yfir búpening voru stundum teknar saman í fardögum að vori, stundum eftir 

sláturtíð og stundum í árslok. Þessu fylgir nokkur skekkja.  

 Aðeins er fjallað um opna skurði í verkefninu, ekki lokræsi, kílræsi eða annað slíkt. 

 Tölur yfir skurði gætu verið of lágar, vegna þess að skurðir grafnir af öðrum en 

bændum (svo sem Vegagerðinni) koma ekki alltaf fram í töflum.
104  
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8. Viðauki 

8.1. Fylgni milli ólíkra breyta (niðurstöður tölfræðiprófa) 

 

Myndrit 11: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarstærðar nýræktarsvæða fyrir allt tímabilið. 

Niðurstöðurnar eru marktækar. 

 

Myndrit 12: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarstærðar nýræktarsvæða fyrri hluta tímabilsins, 1930-1965. 

Niðurstöðurnar eru marktækar. 
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Myndrit 13: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarstærðar nýræktarsvæða síðari hluta tímabilsins, 1966-

1990. Niðurstöðurnar eru ómarktækar. 

 

Myndrit 14: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarheyfengs fyrir allt tímabilið. Niðurstöðurnar eru 

marktækar. 
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Myndrit 15: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarheyfengs fyrri hluta tímabilsins, 1930-1965. 

Niðurstöðurnar eru marktækar. 

 

Myndrit 16: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarheyfengs síðari hluta tímabilsins, 1966-1990. 

Niðurstöðurnar eru ómarktækar. 
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Myndrit 17: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda hrossa fyrir allt tímabilið. Niðurstöðurnar eru 

marktækar. 

 

Myndrit 18: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda hrossa fyrri hluta tímabilsins, 1930-1965. 

Niðurstöðurnar eru marktækar. 
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Myndrit 19: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda hrossa síðari hluta tímabilsins, 1966-1965. 

Niðurstöðurnar eru ómarktækar. 

 

Myndrit 20: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda nautgripa fyrir allt tímabilið. Niðurstöðurnar eru 

marktækar. 
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Myndrit 21: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda nautgripa fyrri hluta tímabilsins, 1930-1965. 

Niðurstöðurnar eru marktækar. 

 

Myndrit 22: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda nautgripa síðari hluta tímabilsins, 1966-1990. 

Niðurstöðurnar eru ómarktækar. 
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Myndrit 23: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda sauðfjár fyrir allt tímabilið. Niðurstöðurnar eru 

marktækar. 

 

Myndrit 24: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda sauðfjár fyrri hluta tímabilsins, 1930-1965. 

Niðurstöðurnar eru marktækar. 
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Myndrit 25: Fylgni milli heildarrúmmáls skurða og heildarfjölda sauðfjár síðari hluta tímabilsins, 1966-1990. 

Niðurstöðurnar eru ómarktækar. 


