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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. 
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Ágrip 

Hvanneyrarjörðin var friðuð sem búsvæði fyrir blesgæsir árið 2002 í samræmi við 3. tölulið 

53. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd Stærð hins friðaða svæðis var 1744 ha 

(Stjórnartíðindi B nr. 364/2002). Hvanneyri er í sveitarfélaginu Borgarbyggð í Borgarfirði í 

um 12 km fjarlægð frá Borgarnesi. Friðlandið var stækkað og nær nú einnig yfir land frá 13 

aðliggjandi jörðum. Friðlandið Andakíll var auglýst þann 2. febrúar 2011. Friðlandið er nú 

3.086 ha að stærð og er einn af mikilvægustu áningarstöðum grænlenska blesgæsastofnsins á 

Íslandi (Anser albifrons flavirostris). (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011).  

 

Þann 4.apríl 2013 var friðlandið sett á lista Ramsar yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði, 

einkum fyrir votlendisfugla. Margskonar votlendi einkenna svæðið, meðal annars ósar ánna 

Hvítár og Andakílsár, Vatnshamravatn, flæðiengjar, mýrar og framræst ræktuð tún. Friðlandið 

hýsir margar tegundir votlendisfugla,  sem sumar hverjar eru á válista, m.a. tegundirnar 

brandönd (Tadorna tadorna) og haförn (Haliaeetus albicilla). Þegar sjávarföll lækka við ósa 

ánna verða víðáttumiklar leirurnar að mikilvægri fæðuuppsprettu fyrir votlendisfugla (The 

Ramsar Convention on Wetlands, 2013) 

 

Engin verndaráætlun hefur ennþá verið gerð fyrir friðlandið Andakíl. Í þessum drögum að 

verndaráætlun er ætlunin að móta framtíðarsýn og setja fram markmið til verndar náttúru- og 

menningarminjum svæðisins. Jafnframt eru settar fram tillögur og bent á leiðir að aðgerðum 

til að ná fram markmiðunum. Markmiðin með friðlýsingu svæðisins og tilkomu þess sem 

Ramsarsvæðis eru höfð að leiðarljósi í áætluninni.  Megin hugsunin við gerð áætlunarinnar 

var þó að horfa til heildarinnar, að leggja áherslu á verndargildi Hvanneyrarsvæðisins í heild 

sinni og móta því stefnu til framtíðar.    
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Þakkir 
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1. Inngangur 

Verndaráætlun er ferli, ekki atburður. Ferlinu er ekki lokið eftir að áætlunin hefur verið gerð, 

það heldur áfram eftir að hún hefur verið innleidd og í gegnum framkvæmd hennar. Hún 

varðar framtíð friðlandsins og val aðgerða, setur markmið og bendir á leiðir til að ná 

markmiðunum (Thomas & Middleton, 2003) 

 

1.1 Hlutverk verndaráætlana 

Verndaráætlanir eru skjalfest stjórntæki til að móta framtíðarsýn og setja markmið um 

verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja. Hlutverk þeirra er m.a. að setja fram ákveðna 

umgjörð fyrir ákvarðanatöku sem gilda á fyrir friðlýst svæði yfir tiltekið tímabil. Þær eru 

leiðbeinandi fyrir stjórnendur og hagsmunaaðila varðandi stjórnun verndarsvæða í nútíð og 

framtíð. (Thomas & Middleton, 2003). Gerð verndaráætlunar er samstarfsverkefni sem 

nauðsynlegt er að sem breiðust sátt náist um þannig að hún nýtist sem raunhæft verkfæri til 

stjórnunar. Innleiða þarf opið og gagnsætt samráðsferli við gerð hennar og tryggja að 

hagsmunaaðilar og almenningur fái aðkomu að áætlunargerðinni (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011). Verndaráætlun þarf að vera sveigjanleg og taka tillit til breytinga, 

gildistími hennar þarf að vera skilgreindur og með endurskoðunarákvæðum (Thomas & 

Middleton, 2003).  

 

Í náttúruverndarlögum nr. 44/1999 eru engin ákvæði um réttaráhrif verndaráætlana. Í 6. gr. 

laganna þar sem greint er frá hlutverki Umhverfisstofnunar segir meðal annars að stofnunin 

hafi umsjón með gerð verndaráætlana fyrir náttúruverndarsvæði (Náttúruverndarlög nr. 

44/1999). Í lögunum er ekki að finna frekari leiðbeiningar um framsetningu eða efni 

verndaráætlana. Hins vegar er í sumum tilvikum kveðið á um gerð verndaráætlana í 

auglýsingum um friðlýsingu viðkomandi svæðis (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Í 

auglýsingunni um friðlýsingu Andakíls er í 4. grein kveðið á um að Umhverfisstofnun skuli, í 

samvinnu við Votlendissetur Landbúnaðarháskóla Íslands, sjá um gerð verndaráætlunar fyrir 

friðlandið (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011).  
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1.2 Markmið verndaráætlunar fyrir friðlandið Andakíl 

Umhverfisstofnun hefur unnið að stefnumótun fyrir stjórnun þeirra friðlýstra svæða sem hún 

hefur umsjón með. Í stefnumótuninni er lögð áhersla á að verndaráætlanir séu einfaldar, 

hnitmiðaðar og auðlesnar, að þær séu ekki lengri en nauðsynlegt er og innihaldi nægar  

upplýsingar til að þær skili hlutverki sínu (Umhverfisstofnun, 2012).  

Í þessum drögum að verndaráætlun fyrir friðlandið verður stefnumótun Umhverfisstofnunar 

höfð til hliðsjónar. Megin áherslan verður lögð á verndargildi svæðisins, markmið og leiðir að 

þeim. Eitt af meginmarkmiðum áætlunarinnar er að viðhalda vistfræðilegum einkennum 

Ramsarsvæðisins með verndun og skynsamlegri nýtingu þess, og þar sem raunhæft þykir að 

endurheimta votlendi. Rannsóknar og fræðslugildi svæðisins er hátt þar sem mikil fagleg 

þekking er til staðar hjá Landbúnaðarháskóla Íslands.  Áætlunin felur í sér leiðarljós að góðu 

samspili manns og náttúru og framtíðarsýn fyrir friðlandið þar sem horft er til næstu sjö ára.  
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2. Lagalegur og stjórnsýslulegur rammi 

2.1 Náttúruvernd 

Fyrstu almennu náttúruverndarlögin sem sett voru á Íslandi voru lög nr. 48/1956. Þau voru 

endurskoðuð nokkrum sinnum þar til núgildandi lög um náttúruvernd voru sett á Alþingi árið 

1999, lög nr. 44/1999. Tilgangur laganna sbr. 1. gr. er að stuðla að samskiptum manns og 

umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. 

Markmiðið með lögunum er einnig að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru 

Íslands og menningarminjum og stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar 

þróunar (Náttúruverndarlög nr. 44/1999). 

 

Í apríl 2014 munu taka í gildi ný náttúruverndarlög, lög nr. 60/2013 og falla þá úr gildi lögin 

frá 1999. Nýju lögin byggja á hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands. Þau fela meðal 

annars í sér áherslubreytingar á markmiðum náttúruverndarlaga. Í, 2. gr. laganna eru sett fram 

sértæk verndarmarkmið fyrir vistgerðir, vistkerfi og tegundir. Þar segir að til að stuðla að 

líffræðilegri fjölbreytni skuli stefnt að því (Náttúruverndarlög nr. 60/2013): 

 

 að viðhalda fjölbreytni vistgerða innan náttúrlegra útbreiðslusvæða þeirra með þeirri 

tegundafjölbreytni og þeim vistfræðilegu ferlum sem einkenna hverja vistgerð og 

tryggja ákjósanlega verndarstöðu einstakra vistgerða. 

  að standa vörð um og efla vistkerfi landsins svo eðli þeirra, gerð og virkni sé tryggð 

til framtíðar. 

 að varðveita tegundir lífvera og erfðafræðilega fjölbreytni þeirra og tryggja 

ákjósanlega verndarstöðu þeirra þannig að tegundirnar nái að viðhalda sér í 

lífvænlegum stofnum til lengri tíma á náttúrurlegum búsvæðum sínum. Þetta markmið 

gildir ekki fyrir framandi lífverur. (Náttúruverndarlög nr. 60/2013, 2. gr.) 

 

Í gildandi náttúruverndarlögum nr. 44/1999 eru friðlýstar lífverur, búsvæði, vistgerðir og 

vistkerfi einn flokkur friðlýstra náttúruminja (Náttúruverndarlög nr. 44/1999). Andakíll er 

friðlýst sem búsvæði fugla í samræmi við 3. tölulið 53. gr. laganna (Stjórnartíðindi B nr. 

338/2011).  

 

Í nýju náttúruverndarlögunum hefur flokkum friðlýstra náttúruminja verið fjölgað og breytt. 

Samkvæmt þeim fellur Andakíll undir flokkinn Friðlönd sbr. 49. gr. þar segir að friðlönd séu 
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afmörkuð landsvæði til að vernda ákveðnar vistgerðir og búsvæði og til að styrkja verndun 

tegunda lífvera sem eru sjaldgæfar eða í hættu samkvæmt útgefnum válistum eða til að vernda 

lífríki sem er sérstaklega fjölbreytt eða sérstætt (Náttúruverndarlög nr. 60/2013).  

 

2.2 Menningarminjar 

Ný lög um menningarminjar tóku gildi 1. janúar 2013, lög nr. 80/2012. Lögin kveða á um að 

öll hús 100 ára og eldri séu friðuð. Fimm hús í gamla byggðarkjarnanum á Hvanneyri falla 

undir þessi lög og teljast því friðuð. Lögin eiga að stuðla að verndun menningarminja og 

tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Tilgangurinn 

með lögunum er einnig að auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af menningarminjum (Lög 

um menningarminjar nr. 80/2012). 

 

2.3 Framandi lífverur 

Eitt af meginmarkmiðum friðlýsingarinnar og þessarar verndaráætlunar er að vernda vistkerfi 

og líffræðilega fjölbreytni svæðisins. Til þess að reyna að tryggja að það sé hægt er óheimilt 

að sleppa eða dreifa framandi lífverum á verndarsvæðinu sbr. reglugerð nr. 583/2000  um 

innflutning, ræktun, og dreifingu útlendra plöntutegunda þ.m.t. að rækta framandi 

plöntutegundir í friðlandinu, utan þéttbýliskjarna, ræktarlanda og heimilisgarða 

(Stjórnartíðindi B nr. 338/2011). 

 

2.4 Notkun skotvopna 

Öll meðferð skotvopna til veiða er bönnuð í friðlandinu. Heimilað er þó að veiða ref og mink 

á svæðinu, í samræmi við ákvæði laga nr 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum 

fuglum og spendýrum (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011). Á vegum sveitarfélagsins 

Borgarbyggðar eru starfandi veiðimenn sem hafa séð um að fækka bæði ref og mink innan 

friðlandsins og draga þannig úr ógn sem af þeim stafar við annað dýralíf á svæðinu, s.s. 

fuglalíf og búfénað (Björg Gunnarsdóttir, munnleg heimild). Að fenginni undanþágu ráðherra 

í samræmi við 3. mgr. 7. gr. laga nr. 64/1994 eru heimilar veiðar á fuglum í því skyni að koma 

í veg fyrir tjón. 
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2.5 Skipulagsmál 

Allar framkvæmdir, s.s. nýbyggingar, skýli fyrir skepnur o. fl. eru háðar samþykktu skipulagi 

sveitarfélags Borgarbyggðar. Í aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 er gert ráð fyrir ört 

stækkandi þéttbýliskjarna á Hvanneyri og nýjum svæðum fyrir verslun og þjónustu og 

svæðum til útivistar. Í markmiðum skipulagsáætlunarinnar fyrir Hvanneyri er m.a. stefnt að 

áframhaldandi  uppbyggingu skjólbelta til að bæta skilyrði til útivistar og vistvænni umferðar 

fólks (Landlínur - hönnun og skipulag, 2011).  

  

2.6 Umsjón með friðlandinu 

Votlendissetur Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri fer með umsjón og rekstur 

friðlandsins samkvæmt samningi við Umhverfisstofnun, í samræmi við 6. gr. laga um 

náttúruvernd, nr. 44/1999. Samkvæmt d-lið ofangreindra laga ber Umhverfisstofnun 

ennfremur að sjá um gerð verndaráætlunar fyrir friðlandið í samvinnu við votlendissetrið og 

skal þar m.a. fjallað um vöktun á lífríki (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011). Í 6. gr. samningsins 

er kveðið á um að efla skuli fræðslu og vitund almennings á mikilvægi verndunar búsvæðisins 

fyrir fugla og fjölbreytts votlendis (Umhverfisstofnun, 2011). 

 

Votlendissetrið var stofnað 30. maí 2008, í þeim tilgangi að koma á fót aðstöðu til rannsókna 

og eftirlits með votlendissvæðum á jörðum Landbúnaðarháskólans. Framtíðar húsnæði 

Votlendissetursins er við Vatnshamravatn, en þar hefur verið áformað að byggja upp aðstöðu 

til rannsókna- og kennslu sem nýtist Landbúnaðarháskóla Íslands sem og innlendum og 

erlendum vísindamönnum sem til skólans sækja (Ragnhildur H. Sigurðardóttir, munnleg 

heimild). Stefnt er að því að gera langtímamælingar á ýmsum umhverfisþáttum og að vera 

leiðandi afl á Íslandi, sem og annarsstaðar, í að auka vitund og skilning á mikilvægi verndunar 

og endurheimt votlendis. Um leið er ætlunin að hafa áhrif á stefnumörkun stjórnvalda þegar 

kemur að baráttunni gegn loftslagsbreytingum þ.e. að endurheimt votlendis sé viðurkenndur 

sem mikilvægur þáttur í því (Ragnhildur H. Sigurðardóttir, Sigurður Þráinsson, Björn 

Þorsteinsson & Hlynur Óskarsson, óbirt gögn, 2013). Því til stuðnings og í þeim tilgangi að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hafa Alcan á Íslandi hf. og Votlendissetrið nýlega gert 

með sér samstarfssamning um endurheimt votlendis (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að með slíkum aðgerðum er hægt að færa búskap gróðurhúsalofttegunda 

í mýrum til fyrra horfs og draga þannig úr losun þeirra út í andrúmsloftið (Hlynur Óskarsson, 

á.á.).    
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Markmið Votlendissetursins:  

 Verndun votlendissvæða innan friðlandsins. 

 Auknar rannsóknir á eðli votlendis og lífríki þess. 

 Efla menntun á sviði votlendisfræða. 

 Endurheimt votlendis og rannsóknir tengdar því. 

 Að votlendissvæðin séu aðgengileg til fræðslu- og útivistar. 

 

Við Vatnshamravatn eru áætlanir um að setja upp aðstöðu til fuglaskoðunar tengdri 

Votlendissetrinu. Rannsóknir á blesgæsinni verða auknar í samstarfi við alþjóðlega 

rannsóknahópa, og stefnt að víðtæku samstarfi við ýmsar stofnanir og fagfélög á sviði 

rannsókna og menntunar (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2013).  

 

2.7 Mörk svæðis 

Heildarflatarmál friðlandsins er 3.086 ha (30,9 km
2
). Mörk verndarsvæðisins samkvæmt 3. gr. 

friðlýsingar eru eftirfarandi: (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011) 

 

 Syðri mörk verndarsvæðisins fylgja þjóðvegi nr. 50 Borgarfjarðarbraut, frá 

vesturmörkum Skógarkots á seleyri og áfram um jarðirnar Grjóteyri, Árdal, Ytri- og 

Innri-Skeljabrekku (að frátöldum túnum 6 ha norðan Borgarfjarðarbrautar í landi 

Innri-Skeljabrekku), Neðri-Hrepp og Ausu að landamerkjum Vatnshamra. Þaðan í frá 

fylgja mörk friðlandsins landamerkjum Vatnshamra og Ausu að Vatnshamravatni og 

umhverfis það eftir línu sem markast af gömlu (efri) vatnsborðsmörkum þesss, um 

land Vatnshamra og Bárekstaða og þaðan beina línu út á veg nr. 510 Hvítárvallaveg. 

Þá fylgja mörk merkjum Hvanneyrar og Bárekstaða að landamerkjum Hvanneyrar og 

Grímarstaða í beina línu eftir merkjum þeirra jarða niður fyrir klapparása á 

flæðiengjar og áfram norðaustur jaðra flæðiengja neðan ása um land Grímarstaða og 

Hvítárvalla og út í miðja Hvítá á merki Hvítárvalla og Ferjukots. Norður- og 

vesturmörk svæðisins eru dregin um Borgarfjörð eins og mörk áðurnefndra jarða ná 

út á fjörðinn og að Seleyri. (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011, 3. gr.) 
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1. Tafla.  Landfræðileg hnit samkvæmt ISN93 hnitakerfi: 

Punktur X-hnit Y-hnit Punktur X-hnit Y-hnit 

1 362209 450086 2 363846 454079 

3 366327 456106 4 368118 456628 

5 370159 458405 6 369544 455725 

7 369861 454280 8 368890 451941 

9 367005 450931    

(Stjórnartíðindi B nr. 338/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

1. mynd. Friðlandið og Ramsarsvæðið Andakíll. 
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2.8 Eignarhald á landi 

Jörðin Hvanneyri er í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands. Innan friðlandsins eru 13 aðrar jarðir 

sem allar eru í einkaeigu, Hvítárvellir, Grímarstaðir, Báreksstaðir, Heggstaðir, Vatnshamrar, 

Ausa, Neðri-Hreppur, Innri-Skeljabrekka, Ytri-Skeljabrekka, Skógarkot, Grjóteyri, 

Grjóteyrartunga og Árdalur (sjá 2. mynd). 

 

2.9 Markmið friðlýsingar Andakíls 

Markmiðið með friðlýsingu Andakíls er að vernda líffræðilega fjölbreytni svæðisins, að 

viðhalda og varðveita náttúrulegt ástand fjölbreytts votlendis og búsvæða blesgæsa og annarra 

fuglategunda. Jafnframt er markmiðið að tryggja rannsóknir og vöktun á lífríki friðlandsins 

með áherslu á votlendi og búsvæði fugla. Einnig að aðgengi almennings að friðlandinu til 

náttúruskoðunar og fræðslu sé tryggt (Stjórnartíðindi B nr. 338/2011).   
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  2. Mynd. Eignarhald á landi friðlandsins. 
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___________ 

Alþjóðlegt mikilvægi 

 

Til þess að votlendi teljist 

alþjóðlega mikilvægt 

samkvæmt skilgreiningu 

ramsarsamningsins þarf 

það að vera búsvæði fyrir 

minnst 20.000 

votlendisfugla eða 

búsvæði fyrir meira en 

eitt prósent af ákveðnum 

fuglastofni. (The Ramsar 

convention on wetlands, 

1999) Um 10 % af 

grænlenska blesgæsa 

stofninum hefur viðkomu 

í friðlandinu til að byggja 

upp orkuforða fyrir 

áframhaldandi farflug 

(Björn Þorsteinsson & 

Stroud, 2007). 

____________ 

3. Alþjóðleg ábyrgð 

Náttúran virðir ekki landamæri. Stærstu umhverfisvandamálin eru þvert á 

öll pólítísk landamæri og krefjast því aðgerða á alþjóðavettvangi 

(Norwegian ministry of the environment, 2011).  Ísland er aðili að ýmsum 

alþjóðasamningum á sviði náttúruverndar. 

 

Íslendingar hafa undirritað ýmsa alþjóðasamninga sem snúa að 

náttúruvernd og þar með skuldbundið sig til að fylgja viðmiðum þeirra. 

Stefnumörkun Íslands og þær framkvæmdaáætlanir sem gerðar hafa verið 

markast að mörgu leyti af þeim alþjóðlegu samningum sem íslenska ríkið 

hefur gerst aðili að (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Þeir alþjóðasamningar 

sem snerta friðlandið Andakíl eru Ramsarsamningurinn um votlendi sem 

hafa alþjólegt gildi, samningurinn um líffræðilega fjölbreytni og 

Bernarsamningurinn um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu 

(Stjórnartíðindi B nr. 338/2011). 

3.1 Ramsarsamningurinn  

Friðlandið Andakíll var samþykkt í apríl 2013 á lista Ramsar yfir 

alþjóðlega mikilvæg votlendi og hefur undirgengist þær skyldur að 

framfylgja meginstoðum og markmiðum samningsins. 

 Ramsarsamningurinn er fyrsti alþjóðasamningurinn sem fjallar um vernd 

og skynsamlega nýtingu ákveðinna vistkerfa og búsvæða. Aðalmarkmið 

samningsins er að stuðla að verndun votlendissvæða sem hafa alþjóðlegt 

gildi, einkum fyrir fuglalíf, og að þau séu nýtt á skynsamlegan hátt með 

sjálfbærni að leiðarljósi (The Ramsar convention on wetlands, á.á.).  

 

Samningurinn var fyrst gerður af þeim þjóðum og alþjóðasamtökum sem 

höfðu áhyggjur af fækkun og hnignun búsvæða margra tegunda 

votlendisfugla. Samningurinn var samþykktur í borginni Ramsar í Íran árið 

1971 og fékk þar heitið Ramsarsamningurinn. Þau votlendissvæði sem eru 

á lista samningsins eru yfirleitt kölluð Ramsarsvæði.  

Í samningnum eru votlendissvæði skilgreind mjög vítt og ná m.a. yfir 

mýrar, fen, flóa, flæðiengi, leirur, kóralrif, vötn með fersku, ísöltu eða 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Líffræðileg fjölbreytni 

 

Spannar alla lifandi náttúru, 

einingarnar sem hún er byggð 

úr, birtingarformin sem hún 

tekur og þá lífrænu og 

ólífrænu ferla sem móta hana 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). 

__________ 

söltu vatni, þ.á.m. sjór þar sem dýpi er innan við sex metra djúpur. 

Undir þessa skilgreiningu falla jafnframt manngerð votlendi, s.s. 

fiskitjarnir, hrísgrjónaakrar og lón (The Ramsar convention on 

wetlands, á.á.). 

 

Aðildaríki samningsins skuldbinda sig til að framfylgja þremur megin 

stoðum samningsins: 

 Að tilnefna votlendissvæði á lista samningsins yfir 

alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði og tryggja skilvirka 

stjórnun þeirra. 

 Að stuðla að vernd og skynsamlegri nýtingu votlenda innan 

lögsögu sinnar og móta og skipuleggja aðgerðir og fræðslu. 

 Að samvinna sé milli aðildaríkja og þeirra þjóða sem deila 

votlendisvistkerfum og tegundum vegna landlegu sinnar, og 

verða þar af leiðandi fyrir sameiginlegum áhrifum af þróun 

votlendanna (The Ramsar convention on wetlands, á.á.).  

 

Ísland gerðist aðili að Ramsarsamningnum árið 1977 með tilnefningu 

Mývatns- og Laxár á lista Ramsar. Sex votlendissvæði á Íslandi eru 

nú á Ramsarlistanum. Þau eru Andakíll, Mývatn/ Laxá, Þjórsárver, 

Grunnafjörður, friðland í Guðlaugstungum og Snæfells- og 

Eyjabakkasvæðið. Í samræmi við markmið samningsins ber 

aðildaríkjum hans að tilkynna Ramsarskrifstofu ef vistfræðilegir 

eiginleikar votlenda á ramsarlista hafa breyst, eru að breytast eða eru 

líkleg til að breytast vegna mengunar, verklegra framkvæmda eða 

annarra umróta af mannavöldum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

á.á.).  

Ef upp koma alvarleg vandamál á Ramsarsvæðum setur skrifstofa 

samningsins svæðið á lista yfir svæði sem þarf að hafa auga með og 

tekur þátt í að fjalla um mögulegar lausnir ef þess þarf. Skrifstofa 

Ramsarsamningsins í Sviss sér um eftirlit með framkvæmd hans. Á 

þingi samningsaðila sem haldið eru á þriggja ára fresti eru ákvarðanir 

teknar í formi bókana, breytinga eða tilmæla samningsaðila (The 

Ramsar convention on wetlands, 1994).  
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3.  mynd. 

 ___________ 

Jaðrakan (Limosa limosa 

islandica) 

 

Íslenskir Jaðrakanar tilheyra 

sérstakri undirtegund sem kennd er 

við landið. Tegundin verpir nánast 

eingöngu á Íslandi. Jaðrakanar eru 

langlífir fuglar en hæsti staðfesti 

aldur samkvæmt merkingu eru 25 

ár (Tómas Grétar Gunnarsson, 

á.á.). 

Jaðrakan er nú á rauðum válista 

BirdLife international og IUCN 

yfir fugla í yfirvofandi hættu 

(BirdLife International, 2013). 

 (IUCN, 2013). 

______________ 

3.2 Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni 

Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni byggir á 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar, en áherslur samningsins 

kristallast í svokallaðri vistkerfisnálgun sem samþættir 

hugmyndafræði náttúruverndar og sjálfbærar þróunar við stjórnun 

og nýtingu lands og náttúrurauðlinda. 

 

Meginmarkmið samningsins eru að: 

  vernda líffræðilega fjölbreytni, 

 tryggja sjálfbæra nýtingu líffræðilegra auðlinda, 

 tryggja sanngjarna og réttláta skiptingu þess hagnaðar 

sem hlýst af nýtingu erfðaauðlinda. 

 

Aðild Íslands að samningnum hefur í för með sér viðamiklar 

skuldbindingar sem eiga að miða að því að tryggja að 

markmiðum samningsins verði náð. Í samningnum er kveðið á 

um að aðildarríkin skuli móta innlenda stefnumörkun og 

aðgerðaráætlun til að tryggja líffræðilega fjölbreytni. Í 

samningnum kemur hins vegar skýrt fram að aðildaríkin hafi 

óskorðaðan rétt yfir nýtingu og verndun eigin lífríkis. 

Stefnumörkun Íslands um framkvæmd samningsins um 

líffræðilega fjölbreytni var samþykkt af ríkisstjórn árið 2008. 

Áætlun um framkvæmd hennar var síðan samþykkt tveimur 

árum síðar árið 2010 (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011).  

3.3 Bernarsamningurinn 

Bernarsamningurinn fjallar um vernd tegunda villtra dýra og 

plantna og búsvæða þeirra í Evrópu. Samningurinn var 

samþykktur árið 1979 og  Ísland gerðist aðili að honum 1993 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Í samningnum er lögð áhersla á 

að samningsaðilar viðurkenni mikilvægi þess hlutverks sem 

villtar plöntur og dýr gegna til að viðhalda lífrænu jafnvægi í 

náttúrunni og geri sér jafnframt grein fyrir því að verndum 



13 

 

búsvæða sé nauðsynlegur þáttur í verndun og friðun þeirra. Samningsaðilar skuldbinda sig til 

að veita svæðum sérstaka vernd sem mikilvæg eru fartegundum (eru taldar upp í viðaukum 

samningsins) með tilliti til farleiða sem viðkomustaðir, fæðusvæði, fengi- og varpsvæði, 

vetrardvalarstaðir eða fellisvæði (Council of Europe, 2009). 

Markmið Bernarsamningsins er að vernda dýr og plöntur og búsvæði þeirra. Sérstök áhersla 

er lögð á þær tegundir sem eru í hættu eða eru viðkvæmar. Í viðaukum samningsins (I – III) 

eru skrár yfir þær tegundir plantna og dýra sem samningurinn tekur til. Munurinn á skránum 

felst í þeirri hættu sem að tegundunum steðjar og hversu strangra verndaraðgerða þær þarfnast 

(Norræna ráðherranefndin, 2006).  

 

Viðauki I: 

Geymir skrá yfir tegundir fágætra plantna sem eru í útrýmingarhættu. Samningsaðilum ber 

friða þessar tegundir og gera nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til að vernda lífssvæði 

þeirra. 

 

Viðauki II: 

Geymir skrá yfir fugla, spendýr, fiska, skriðdýr, froska, skordýr og önnur minni dýr sem þurfa 

að vera undir strangri vernd. Samningsaðilum ber að friða þessar tegundir og gera 

nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til að vernda lífssvæði þeirra, m.a. með tilliti til 

eggjatöku, veiða og ónæðis við búsvæði þeirra um fengi- og varptíma. Lögð er sérstök áhersla 

á friðun þeirra svæða sem eru mikilvæg þeim fartegundum sem eru í skránni (Council of 

Europe, 2009). Í friðlandinu Andakíl eru 13. fuglategundir skráðar í viðauka II (sjá töflu 2) 

(Council of Europe, 2002). 

   

Viðauki III:  

Geymir skrá yfir fugla, spendýr, fiska, skriðdýr og froskdýr. Þessi dýr eiga að njóta verndar 

og tryggja skal að föngun og veiði þessara tegunda sé þannig háttað að þeim sé ekki stofnað í 

hættu, m.a. með svæðisbundnum bönnum veiða, takmörkun veiðitíma og stjórnun á nýtingu 

og verslun. Lögð er sérstök áhersla á friðun þeirra svæða sem eru mikilvæg þeim fartegundum 

sem eru í skránni (Council of Europe, 2009). Laxfiskar (Salmo salar) og þrjár tegundir fugla í 

friðlandinu eru á skrá í viðauka III (Sjá töflu 2) (Council of Europe, 2002). 
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3.4 BirdLife International  

 BirdLife International eru frjáls, ópólitísk félagasamtök sem byggja á alþjóðlegu samstarfi 

fjölda náttúruverndarsamtaka sem leggja áherslu á verndun fugla, búsvæða þeirra og 

líffræðilega fjölbreytni á heimsvísu. Samtökin vinna að því að safna saman og greina 

upplýsingar um allar fuglategundir á jörðinni í því skyni að forgangsraða og setja á fót 

sértækar aðgerðaráætlanir fyrir fuglategundir og stefnumótandi inngrip til varðveislu búsvæða 

þeirra tegunda sem er ógnað eða eru í útrýmingarhættu. BirdLife eru samtarfsaðilar Alþjóða 

náttúruverndarsamtakanna IUCN og hafa yfirumsjón með rauða lista IUCN um flokkun 

fuglategunda hvað varðar hættu á útrýmingu (BirdLife International, á.á.).  

Fuglaverndarfélag Íslands eru aðilar að Evrópusamtökum BirdLife. BirdLife Europe eru 

staðett í Brussel og eru í beinum tengslum við náttúruverndarskrifstofur Evrópusambandsins 

þar sem þau beita sér fyrir því að hafa áhrif á ákvarðanatökur og löggjöf í 

náttúruverndarmálum (Fuglaverndarfélag Íslands, á.á.). 

3.5 Stefna íslenskra stjórnvalda 

Í stefnu stjórnvalda til verndar náttúru Íslands hefur í auknum mæli verið lögð áhersla á vernd 

og þróun náttúrunnar á eigin forsendum. Stefnumörkunin hefur mótast af þeim 

framkvæmdaáætlunum sem gerðar hafa verið á síðustu misserum (Aagot V. Óskarsdóttir, 

2011). Ýmis ákvæði samningsins um líffræðilega fjölbreytni hafa verið sett inn í íslensk lög 

og þau höfð til hliðsjónar við gerð stefnumótandi áætlana. Markmið stefnumörkunar Íslands 

er að innleiða markmið samningsins í íslenska stjórnsýlsu og móta heildarramma um þá 

stefnumörkun stjórnvalda er snýr að verndun og sjálfbærri nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni 

landsins (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, 2008). Þeir þættir sem lögð er áhersla á í þeirri 

stefnumótun og áætlunum sem gerðar hafa verið eru til dæmis: 

 að vernda líffræðilega fjölbreytni, 

 að leggja aukna áherslu á vistkerfisnálgun, 

 að vernda það sem er fágætt og sérstætt í íslenskri náttúru, 

 að efla vöktun og rannsóknir, 

 aukið jafnvægi milli verndar og nýtingar náttúrunnar, 

 að tryggja möguleika almennings til að njóta náttúrunnar, 

 að nýting lands, lífríkis og annarra auðlinda sé sjálfbær, 

 að tryggja öryggi gagnvart ágengum framandi tegundum og dreifingu erfðabreyttra 

lífvera (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). 
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2. Tafla.  Listi yfir tegundir lífvera innan friðlandsins sem eru á válistum og tengsl þeirra við 

alþjóðasamninga. 

Íslensk heiti Latnesk heiti 
Bernar-

samningurinn 

Ramsar-

samningurinn 

Válisti IUCN 

og BLI 

Válisti 

náttúrufræði-

stofnunar 

Blesgæs Anser albifrons  
Uppfyllir 

viðmið 
  

Álft Cygnus cygnus 
Á skrá í 

viðauka II 
   

Helsingi Branta leucopsis 
Á skrá í 

viðauka II 
  Í hættu (EN) 

Brandönd Tadorna tadorna 
Á skrá í 

viðauka II 

Uppfyllir 

viðmið 
 

Í bráðri hættu 

(CR) 

Haförn 
Haliaeetus 

albicilla 

Á skrá í 

viðauka II 

Uppfyllir 

viðmið 
 Í hættu (EN) 

Smyrill 
Falco 

columbarius 

Á skrá í 

viðauka II 
   

Fálki Falco rusticolus 
Á skrá í 

viðauka II 
  

Í yfirvofandi 

hættu (VU) 

Sandlóa 
Charadrius 

hiaticula  

Á skrá í 

viðauka II 
   

Lóuþræll Calidris alpina 
Á skrá í 

viðauka II 
   

Jaðrakan Limosa limosa  
Uppfyllir 

viðmið 
Í hættu (NT)  

Sílamáfur Larus fuscus 
Á skrá í 

viðauka III 
   

Svartbakur Larus marinus 
Á skrá í 

viðauka III 
  

Í yfirvofandi 

hættu (VU) 

Kría 
Sterna 

paradisaea 

Á skrá i 

viðauka II 

(eggjataka) 

   

Músarrindill 
Troglodytes 

troglodytes 

Á skrá í 

viðauka II 
   

Steindepill 
Oenanthe 

oenanthe 

Á skrá í 

viðauka II 
   

Stari Sturnus vulgaris 
Á skrá í 

viðauka III 
   

Auðnutittlingur 
Carduelis 

flammea 

Á skrá í 

viðauka II 
   

Snjótittlingur 
Plectrophenax 

nivalis 

Á skrá í 

viðauka II 
   

Grágæs Anser anser    
Í yfirvofandi 

hættu (VU) 

Hrafn Corvus corax    
Í yfirvofandi 

hættu (VU) 

Brandugla Asio Flammeus 
Á skrá í 

viðauka II 
  

Í yfirvofandi 

hættu (VU) 

Laxfiskar Salmo salar 
Á skrá í 

viðauka III 
   

Gulstör Carex lyngbyei  
Uppfyllir 

viðmið 
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4. Leiðarljós 

Friðlandið Andakíll er alþjóðlega mikilvægt verndarsvæði fjölbreytts votlendis og fuglalífs.  

Allir hagsmunaaðilar og þeir sem koma að skipulagi, stjórnun og daglegum störfum í 

friðlandinu hafa mikilvægu hlutverki að gegna í að stuðla að samvinnu um verndun þess og 

sjálfbærri og skynsamlegri nýtingu. 

 

Þegar kemur að því að taka ákvarðanir um starfsemi og nýtingu friðlandsins eru eftirfarandi 

leiðarljós þau sem við viljum ávallt hafa í huga og nota til leiðbeina okkur um hverskonar 

ákvarðanir þurfi að taka og hvernig eigi að taka þær.  

 

→ Í daglegum störfum okkar og þeim ákvarðanatökum er varða stjórnun friðlandsins 

viljum við ávallt hafa í huga að... 

 

Náttúruvernd og viðhald náttúrulegra gæða sé undirstaða allra ákvarðana.  

 Að náttúran njóti vafans í vandasömum ákvörðunum. 

 Að gleyma ekki að við erum alþjóðlega mikilvægt Ramsarsvæði og berum ábyrgð 

samkvæmt því. 

 Að nota ávallt bestu þekkingu hverju sinni við verndun og stjórnun. 

 Að hafa skýra framtíðarsýn um vernd svæðisins. 

 Að ferðamennska og útivist sé í sátt við náttúruna (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 

2011).   

 

Landnýting sé sjálfbær og skynsamleg 

 Að landnotkun sé skipulögð með tilliti til verndargildis, sérstöðu og eiginleika 

landsins. 

 Að sjálfbær landnotkun sé í sátt við náttúru og hagsmunaaðila (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011).  

 Að sjálfbærni er undirstaða þess að náttúruleg gæði séu viðvarandi en ekki rýrð og 

komist í hendur komandi kynslóða (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). 

 

Samvinna er nauðsynleg  

 Skilvirk samvinna landeigenda og allra hagsmunaaðila er leiðin að framsækinni þróun 

og skjótari árangri (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011).  
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 Samvinna og samráð skilar aukinni hagsæld og ánægju. 

 Framlag og þátttaka heimamanna í uppbyggingu og starfsemi friðlandsins er afar 

mikilvæg. 

 Tryggja þarf samráð í stefnu friðlandsins og sveitarfélagsins.  

 

Virðing 

 Að virðing sé borin fyrir þeim náttúru- og  menningarlegu gildum sem svæðið hefur er 

lykilatriði. 

 Að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum og ólíkum hagsmunum tryggir það að 

þátttakendur láti skoðanir sínar í ljós sem skilar auknum ávinningi og ánægju. 

 Virðing og tillitsemi milli hlutaðeigandi aðila og innan stjórnsýslustiga er mikilvæg 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011).   

 

4.1 IUCN verndarflokkur 

Alþjóðanáttúruverndarsamtökin (IUCN) hafa flokkað náttúruverndarsvæði í samræmi við  

markmið með stjórnun þeirra. Flokkarnir eru viðurkenndir af alþjóðastofnunum s.s. 

Sameinuðu þjóðunum og hafa mörg ríki tekið mið af flokkuninni við skilgreiningu og  

settningu reglna um náttúruverndasvæði (IUCN, 2012). Alþjóðanáttúruverndarsamtökin 

skilgreina verndað svæði sem: 

 

„Verndað svæði er skýrt afmarkað landsvæði sem er viðurkennt og helgað þeim tilgangi að 

vernda til langframa náttúru þess ásamt vistkerfisþjónustu og menningarlegum gildum og er 

stjórnað í því skyni með löggjöf eða öðrum skilvirkum hætti“. (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, 

bls 228.)  

 

 IUCN skiptir verndarsvæðum í sex verndarflokka eftir meginmarkmiði verndunar og 

undirmarkmiðum. Í hverjum flokki eru markmiðin skýrð og lagðar fram leiðbeiningar um 

hvað þarf að hafa til hliðsjónar til að ná fram verndarmarkmiðunum (IUCN, 2012). 
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3. Tafla. Verndarflokkar IUCN 

Númer IUCN flokka Flokkun IUCN verndarsvæða 

1a Verndarsvæði undir strangri vernd 

1b Óbyggðir 

II Þjóðgarðar 

III Náttúruvætti 

IV Vernd búsvæða/tegunda 

V Verndun landslags 

VI Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda 

(IUCN, 2012). 

 

 Friðlandið Andakíll fellur inn í flokk VI hjá IUCN. 

 

Verndarflokkur VI: Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. 

 

Verndarsvæði í flokki VI miða að verndun vistkerfa og búsvæða ásamt þeim menningarlegu 

gildum sem þeim tengjast og hefðbundinni nýtingu náttúruauðlinda. Svæðin eru yfirleitt stór, 

að mestu leyti í náttúrulegu ástandi, eru að hluta til nýtt á sjálfbæran hátt og eru svæði þar sem 

iðnvædd notkun náttúruauðlinda er í lágmarki og meginmarkmið notkunar í samræmi við 

náttúruvernd svæðisins (IUCN, 2012). 

 

Meginmarkmið 

 Að vernda náttúruleg vistkerfi og nýta náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti, þegar 

verndun og sjálfbær nýting getur verið hvoru tveggja til hagsmuna. 

 

Undirmarkmið 

 Að stuðla að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda með tilliti til vistfræðilegra, 

efnahagslegra og félagslegra þátta. 

 Að stuðla að félagslegum og efnahagslegum ávinningi til nærsamfélaga þar sem við á. 

 Að stuðla að öruggu lífsviðurværi innbyrðis milli kynslóða og afkomu samfélaga og 

tryggja sjálfbærni. 

 Að samþætta mismunandi menningarviðhorf, trúar- og lífsskoðanir innan félagslegra 

og efnahagslegra viðmiða þegar kemur að náttúruvernd. 
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 Að stuðla að því að þróa og/eða viðhalda jafnvægi milli manns og náttúru. 

 Stuðla að sjálfbærri þróun heima og heiman. 

 Að ýta undir vísindarannsóknir og umhverfisvöktun, einkum í tengslum við verndun 

og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda. 

 Að vinna að því að auka velferð og ávinning heimamanna og samfélaga í nágrenni 

verndarsvæðisins. 

 Að stuðla að afþreyingu og hóflegri ferðaþjónustu eftir því sem við á (IUCN, 2012).   
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5. Lýsing á friðlandinu 

 

4.  Mynd. Friðlandið Andakíll 

 

Friðlandið hefur að geyma fjölbreytt votlendi og lífríki, allt frá tjörnum, hallamýrum og flóum 

til flæðiengja og leira við strendur (Hlynur Óskarsson, á.á.). 

Votlendi eru meðal mikilvægustu vistkerfum jarðar. Þau eru margar mismunandi gerðir 

búsvæða, þar sem umskipti verða milli lands og vatns. Hver og ein votlendisgerð hefur sín 

einkenni og myndar sitt sérstaka vistkerfi. Framleiðnigeta votlendis er ein sú mesta af öllum 

vistkerfum með mikinn fjölbreytileika dýra og planta, ásamt því að vera mikilvæg 

fæðuöflunarsvæði fyrir fugla (Mitsch & Gosselink, 2007). Votlendin innan friðlandsins eru á 

lista Ramsar yfir alþjóðlega mikilvæg votlendi, einkum sem áningarstaður blesgæsar (Anser 

albifrons flavirostris). Stór hluti stofnsins hefur viðkomu á Hvanneyri á leið sinni milli 

varpstöðva. Grænlenski blesgæsarstofnin er í allnokkurri útrýmingarhættu og því er 

Hvanneyri einn alþjóðlega mikilvægasti viðkomustaður þessara sjaldgæfu fugla (Fox,  

fyrirlestur 17. april 2013; Hlynur Óskarsson, á.á.). 
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5.1 Landslag 

 Fram í botn Borgarfjarðar falla árnar Andakílsá og Hvítá. Þær afmarka friðlandið að vestan 

og sunnan. Við árósana gætir flóðs og fjöru á stóru svæði. Landið er flatlent og votlent með 

blágrýtisholtum inn á milli sem liggja í norðaustur og suðvestur. Blágrýtið er það þétt að vatn 

hripar illa niður í gegnum bergið og því eru mýrar algengar á svæðinu (Arnheiður Þórðardóttir 

& Þorsteinn Guðmundsson, 1994). Hvítá er sjötta stærsta á landsins, vatnið í henni er blandað 

jökulvatni frá Langjökli og grunnvatni úr Hraunfossum. Vatnasvið árinnar er alls um 3550 

km
2
 ( Sigurjón Rist, 1990). Hvítá rennur niður í botn Borgarfjarðar og hefur með framburði 

sínum fyllt innri hluta fjarðarins með setefnum og myndað þar víðáttumiklar leirur og 

flæðiengjar (Ragnhildur H. Sigurðardóttir o.fl., óbirt gögn, 2013). Þegar fjær dregur ánum 

hækkar landið. Gamli þéttbýliskjarninn stendur á holti upp af engjunum. Yngri 

þéttbýliskjarninn er að hluta til norðar í holtinu og í mýrum og holtum suðaustan við gamla 

kjarnann (Guðmundur Lúther Hafsteinsson & Guðlaug Erna Jónsdóttir, 2012).  

 

5.2 Frjósamar flæðiengjar og leirur 

Flæðiengjarnar við árósa Andakílsár og Hvítár eru ákaflega gróskumiklar og merkilegar, en  

mjög fáar sambærilegar flæðiengjar finnast hér á landi. Árnar bera með sér næringarík rofefni 

frá vatnasviðum sínum sem safnast fyrir við árósana og mynda gróskumiklar og lífríkar leirur 

(Ragnhildur Helga Jónsdóttir, Bjarni Guðmundsson, & Þorkell Fjeldsted, 2012). Jarðvegurinn 

(Fluvisols) sem þarna myndast er aðalega samsettur úr fíngerðum sandkornum og silti með 

hátt hlutfall af natríum (Na) vegna áhrifa frá sjávarvatni (Arnheiður Þórðardóttir & Þorsteinn 

Guðmundsson, 1994). Í vatnavöxtum og stórflóðum flæða árnar og sjórinn yfir engjarnar og 

bera með sér næringarefnin sem verða eftir á engjunum. Þessi náttúrurlegi áburður nýtist 

votlendisplöntum til vaxtar, framleiðni engjanna eykst sem bætir fæðuframboð fyrir þá fugla 

sem þangað sækja (Ragnhildur Helga Jónsdóttir o.fl., 2012). Flæðiengin hafa gefið af sér 

örugga fóðurframleiðslu í margar aldir og gegna mikilvægu hlutverki innan friðlandsins, ekki 

eingöngu vistfræðilega heldur líka sögu- og menningarlega. þau eru ein helsta ástæðan fyrir 

því að Bændaskóla var valinn staður á Hvanneyri (Ragnhildur H. Sigurðardóttir o.fl., óbirt 

gögn, 2013). 
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5. mynd.  

__________ 

Smávaxna kjötætan 

 

Sóldögg (Drosera 

rotundifolia) er heillandi lítil 

planta sem vex í næringarlitlu 

mýrlendi. Til þess að bæta sér 

upp skort á köfnunarefni 

fangar hún skordýr með 

fálmum sem standa út frá 

laufum hennar. skordýrin 

laðast að lyktinni sem hún 

gefur frá sér og festast í 

fálmunum sem eru hjúpaðir 

klístruðum meltingarvökva. 

Hún meltir síðan dýrin hægt 

og rólega til að ná sér í 

köfnunarefni. Grimmúðlegt 

kannski, en snjallt (Norwegian 

ministry of the environment, 

2011). Sóldögg er ein af 

mörgum votlendisplöntum í  

friðlandinu Andakíl. 

____________ 

5.3 Plöntur 

Mýrar skiptast niður í mismunandi tegundir.  Allar eiga þær það 

hins vegar sameiginlegt að hafa háa grunnvatnsstöðu þannig að 

jarðvegurinn er meira og minna vatnsmettaður og með lágt 

súrefnisinnihald, nema rétt við yfirborðið. Það væri mörgum 

tegundum ófært að lifa við þessi skilyrði, en fjölmargar plöntur og 

dýr hafa þróað með sér sérhæfða eiginleika sem gera þeim kleift að 

dafna við slíkar aðstæður t.d. ýmsar tegundir af staraætt 

(Cyperaceae), horblaðka (Menyanthes trifoliata) og margar fleiri. 

Gulstör (Carex lyngbyei) er ein slíkra tegunda, hún nær sér í súrefni í 

gegnum sérhæfða loftfyllta stilka og rætur (Norwegian ministry of 

the environment, 2011). Gulstör eru ríkjandi tegund á flæðiengjunum 

við Hvanneyri og vex þar í stórum flákum. Í Evrópu finnst gulstör 

einungis á Íslandi (Björn Þorsteinsson & Stroud, 2007).   

Aðrar tegundir votlendisplantna ná að lifa við vatnsmettuð skilyrði 

með því að vaxa nálægt yfirborðinu þar sem nægt súrefni er, má þar 

nefna kjötætuna sóldögg (Drosera rotundifolia), sem fangar og 

meltir smávaxin skordýr sem gerir henni kleift að lifa í 

næringarsnauðu umhverfi (sjá 5. mynd), (Norwegian ministry of the 

environment, 2011).    

Í friðlandinu hafa fundist yfir 130 tegundir háplantna, þar af um 20 -

25 starategundir. Einnig hafa verið greindar um 50 tegundir af  

mosa og um 25 tegundir af fléttum (sjá viðauka), (Umhverfisstofnun, 

á.á.).   

5.4 Fuglalíf 

Fuglalífið í friðlandinu er afar auðugt en innan þess verpa um 40 

fuglategundir (Umhverfisstofnun, á.á.). Friðlandið er einn helsti 

viðkomustaður grænlensku blesgæsarinnar á Íslandi. Hún kemur þar 

við vor og haust áður en hún heldur áfram farflugi sínu milli 

varpstöðva á Grænlandi á sumrin og vetrarstöðva á Írlandi og 

Bretlandseyjum. Með viðkomu í friðlandinu ná gæsirnar að byggja 

upp orkuforða sem er þeim nauðsynlegur til áframhaldandi farflugs 
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6. mynd. Blesgæsir 

_________________ 

 

Ísland er einskonar flöskuháls 

á farleiðinni milli V-Evrópu 

og V-Grænlands/N-Kanada. 

Aðstæður og fæðuframboð á 

viðkomustað eru mjög 

mikilvægar fyrir afkomu 

fuglastofna  á þessari farleið,  

m.a. blesgæsanna sem eru í 

allnokkurri útrýmingarhættu. 

Vernd lykil fæðuöflunarsvæða 

þeirra er afar mikilvæg, því án 

Íslands væru tegundir eins og 

blesgæs einfaldlega ekki til 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 

2006). 

__________________ 

 

til varpstöðva. Mikilvægi friðlandsins sem viðkomustaður hefur því 

afgerandi áhrif á varpárangur gæsanna (Francis & Fox, 1987). 

Blesgæsin nýtir sér stóran hluta friðlandsins. Hún nærir sig mest á 

ræktuðum túnum, baðar sig á Vatnshamravatni og á sér svo næturstað 

niðri á engjunum (Umhverfisstofnun, á.á.).  

 

Með tilkomu Andakíls sem ramsarsvæðis er búið að fylla upp í það 

bil sem var í verndarneti gæsanna á farleið þeirra milli varpstöðva. 

Yfir 10 % af heildarstofni gæsanna, yfir 2000 fuglar, hafa viðkomu í 

friðlandinu bæði vor og haust (Fox, fyrirlestur 17. apríl 2013). 

Meginmarkmið friðlýsingar Andakíls er að vernda þessi búsvæði 

blesgæsanna og það er einnig megin ástæða þess að friðlandið hefur 

verið sett á lista Ramsar yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði.  

 

Varpfuglar innan friðlandsins samanstanda af bæði votlendis- og 

hálendis tegundum. Í það minnsta sjö tegundir votlendisfugla og níu 

tegundir strandfugla verpa á svæðinu, má þar nefna rjúpu, kríu 

(Ragnhildur H. Sigurðardóttir o.fl., 2013) og jarðrakan (Limosa 

limosa) sem nú er á válista. Brandönd (Tadorna tadorna) er nýr 

landnemi niðri á leirunum, hún sást fyrst þar með varp árið 1992. 

Brandendur eru farfuglar á Íslandi en ekki er enn vitað hvar þær halda 

til á veturna (Jón Einar Jónsson, 2011). Brandönd er á lista 

náttúrufræðistofnunar Íslands yfir tegundir í bráðri hættu 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000). Leirurnar eru mikilvægur 

viðkomustaður fyrir fjölda annara tegunda, m. a. urtönd sem hefur 

sést þar í stórum hópum. Íslensku ránfuglarnir haförn (Haliaeetus 

albicilla), smyrill (Falco columbarius) og fálki (Falco rusticolus)  

verpa allir innan eða í nágrenni friðlandsins, einnig hefur brandugla 

(Asio flammeus) verið skráð með varp á svæðinu (Ragnhildur H. 

Sigurðardóttir o.fl., 2013). 
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5.5 Vatnafar    

Innan friðlandsins er Vatnshamravatn (41 ha). Vatnið er grunnt og næringarríkt og hýsir 

margar tegundir votlendisfugla. Vatnshamravatn og mólendi svæðisins gegna því mikilvæga 

hlutverki að styðja við lífríki á svæðinu með miðlun vatns og flóðastjórnun. Í kjölfar 

framræslu votlendis á svæðinu hefur vatnsyfirborð vatnsins lækkað um a.m.k. einn metra 

(Ragnhildur H. Sigurðardóttir o.fl., óbirt gögn, 2013). Eitt af markmiðum 

verndaráætlunarinnar er að hækka vatnsyfirborðið til fyrra horfs og endurheimta vistkerfi 

vatnsins og þá vistkerfisþjónustu sem það veitti áður. 

 

Árnar Andakílsá og Hvítá eru mjög efnahagslega mikilvæg vistkerfi fyrir sveitarfélagið. Í 

Hvítá renna margar þekktar laxveiðiár sem gerir Borgarfjörð að einu fengsælasta 

laxveiðihéraði landsins. Þau umsvif sem skapast í kringum laxveiðina hafa bæði bein og óbein 

áhrif sem leiða til aukinna tekna inn í sveitarfélagið (Anna Steinsen, 2011). Andakílsá á 

upptök sín í Skorradalsvatni og fellur til sjávar á ósasvæði Hvítár þar sem árnar mætast í botni 

Borgarfjarðar. Lax (Salmo salar), urriði (Salmo trutta) og bleikja (Salvelinus alpinus) nýta sér 

árósana til fæðuöflunar á leið sinni inn í vatnakerfi ánna og þannig verður ferðalag fiskanna í 

gegnum Ramsarsvæðið ein af vistkerfisþjónustum svæðisins (Ragnhildur H. Sigurðardóttir 

o.fl., óbirt gögn, 2013).  

 

Flundra (Platichthys flesus) er flatfiskur af kolaætt sem náð hefur fótfestu við ósa Hvítár og 

Andakílsár, hún sækir í ísalt og ferskt vatn  að sumarlagi og er í samkeppni um fæðu við 

laxfiska (Magnús Jóhannsson & Benóný Jónsson, 2007). Flundra er talin vera ein helsta 

núverandi ógnin við laxastofna ánna (Sigurður Már Einarsson, fyrirlestur 17. apríl 2013).   

Markmið friðlandsins 

- Náttúra og lífríki 

 Að vernda líffræðilega fjölbreyttni svæðisins. 

 Að varðveita og viðhalda náttúrulegu ástandi votlendis. 

 Að vakta og vernda búsvæði blesgæsa og annarra fuglategunda. 

 Að hækka vatnsstöðu Vatnshamravatns og endurheimta þar vistkerfi. 

 Að þær fugla og plöntutegundir sem teljast í hættu verði settar í forgangsvernd.  

 Að landnýting sé stunduð með hag blesgæsanna í huga. 

 Að tryggja að arnarvarpi verði ekki raskað.  
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6. Menning og samfélag 

7.  mynd. „Gamli staðurinn“ á Hvanneyri. 

 

Í meira en þúsund ár hefur fólkið sem byggði Ísland verið að skilja að baki sér vísbendingar 

um tilveru sína og athafnir. Þær hafa gert okkur kleift að púsla saman hvernig mannlegt 

samfélag hefur breyst og þróast í tímans rás (Norwegian ministry of the environment, 2011). 

 

6.1 Menningarminjar 

Þegar kemur að menningararfi eru byggingar sá þáttur sem er hvað mest áberandi. Sérhver 

bygging hefur sögu að segja um fólkið sem hana byggði og fólkið sem í henni bjó og nýtti. 

Menningararfleiðin færir sögu okkar til lífsins (Norwegian ministry of the environment, 

2011). Þetta á svo sannarlega við um Hvanneyrartorfuna eða „Gamla staðinn“ eins og hann er 

kallaður á Hvanneyri (sjá 7. mynd). 

 

Búnaðarskólinn á Hvanneyri var stofnaður árið 1889. Í  tengslum við skólastarfið var byggð 

þyrping húsa og þá einkum vegna búskaparins sem var stór hluti af menntun nemenda. 

Bændaskólinn á Hvanneyri var svo stofnaður árið 1907 samkvæmt lögum sem sett voru um 

bændaskóla í landinu árið 1905.  Ásýnd gamla byggðakjarnans einkennist af samtvinnun 
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_________ 

Spænska veikin 

 

Árið 1918 þegar spænska 

veikin gekk á Hvanneyri 

bjuggu starfsmenn 

skólabúsins einangraðir í 

kirkjunni og náðu þannig að 

sleppa undan veikinni 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 

2013). 

___________ 

 

náttúru og byggðar og er sérstaða hans og mikilvægi ekki aðeins 

bundin við Hvanneyri, heldur landsins alls, hvað varðar byggingarlist, 

menningarsögu og einstakt umhverfi.  

 

Fimm hús eru nú friðuð á Hvanneyrartorfu samkvæmt lögum um 

menningarminjar nr. 80/2012: 

 

1. Hvanneyrarkirkja. Byggingarár 1905, teiknuð af Rögnvaldi 

Ólafssyni 

2. Hjartarfjós. Byggingarár 1900-1901.  

3. Gamli skólinn. Byggingarár 1910, teiknað af Rögnvaldi 

Ólafssyni  

4. Leikfimihúsið. Byggingarár 1911, teiknað af Erlendi Einarssyni 

5. Skemman. Byggingarár 1896 (Guðmundur Lúther Hafsteinsson 

& Guðlaug Erna Jónsdóttir, 2012). 

 

Í aðalskipulagi Borgarbyggðar fyrir 2010 – 2022 var afmarkað 

hverfisverndarsvæði á Hvanneyri. Svæðið er 67,4 ha að stærð og tekur 

til náttúru og húsa sem teljast mikilvægur hluti af sögu staðarins 

(Landlínur - hönnun og skipulag, 2011). Innan hverfisverndarsvæðisins 

eru gamlar ræktunarminjar s.s. fágætar beðasléttur frá árunum 1870 til 

1910 (Landbúnaðarsafn Íslands, á.á.). Undir hverfisverndina falla tvö 

hús sem ekki eru friðuð þ.e. Skólastjórahúsið byggt 1920 og 

Halldórsfjós byggt 1929 teiknuð af Guðjóni Samúelssyni (Landlínur - 

hönnun og skipulag, 2011). Gæsla menningarminja á Hvanneyri er í 

höndum Landbúnaðarháskóla Íslands.  

 

Mikilvægt er að vernd og varðveisla gömlu húsanna á Hvanneyrartorfu 

sé byggð á samstarfi milli eigenda húsanna, sveitastjórnar 

Borgarbyggðar og Minjastofnunar Íslands og að gætt sé að mikilvægi 

þeirra fyrir íslenska byggingar- og menningarsögu þegar teknar eru 

ákvarðanir um viðhald þeirra (Guðmundur Lúther Hafsteinsson & 

Guðlaug Erna Jónsdóttir, 2012). 
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Aðrar fornminjar sem merktar hafa verið og njóta verndar samkvæmt fornminjalögum nr. 

107/2001 eru tveir bæjarhólar í Kistu og í Ásgarði og stekkjarleifar undir Stekkjarholti 

(Landlínur - hönnun og skipulag, 2011). 

 

6.2 Samfélagið í dag 

Hvanneyri er miðja friðlandsins í Andakíl, þar hefur háskólasamfélagið verið að vaxa, og 

dafna á síðustu árum og er nú orðið að myndarlegu háskólaþorpi með öllum nútíma 

þægindum. Landbúnaðarháskóli Íslands var stofnaður 1. janúar 2005. Hann er vísindastofnun 

sem lætur sig flest það varða sem snertir samspil manns og náttúru. Staðsetning háskólans 

veitir honum mikla sérstöðu meðal háskóla hérlendis þar sem viðfangsefni kennslu og 

rannsókna við skólann er náttúra Íslands, enda er oft sagt að LbhÍ sé „háskóli lífs og lands“ 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2013). Flestir nemendur háskólans búa í háskólaþorpinu og 

mynda samfélgið ásamt heimamönnum. Í þorpinu eru einnig starfandi leikskóli og grunnskóli 

á vegum sveitarfélags Borgarbyggðar.  

 

6.3 Upplifun 

Það sem einkennir samfélagið í friðlandinu eru hin sterku tengsl við fjölbreytta náttúruna og 

landbúnaðinn sem umlykur svæðið, andi lanbúnaðarins fyrr og nú svífur yfir vötnum og ám 

svæðisins. Mikilvægt er að þessum einkennum sé viðhaldið og að vel takist til við blöndun 

nýja og gamla tímans í þróun þorpsins til framtíðar. Þúsundir gesta heimsækja friðlandið á 

hverju ári til að nýta sér fjölbreytta náttúru svæðisins, fræðsluna sem þar er að finna og aðra 

afþreyingu (Bjarni Guðmundsson, á.á).  
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7. Landnotkun 

 

8.  mynd. Hvanneyri og Brekkufjall. 

 

Eitt af markmiðum verndaráætlunarinnar er að landnotkun í friðlandinu sé í samræmi við 

verndun þess, að náttúruvernd og hefðbundnir lífshættir með sjálfbærri nýtingu séu samþættir.  

 

Hvanneyri er landnámsjörð, numin af Skalla-Grími. Fram kemur í landnámu að hann hafi 

gefið Grími hinum háleyska Þórissyni land, en hann bjó á Hvanneyri (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, 2013). Mætti þess vegna að því hyggja hvort að allt frá landnámi hafi landnotkun í 

einhverri mynd verið stunduð á Hvanneyrarjörðinni. Í dag er svæðið nýtt á fjölbreyttan hátt, 

m.a. til landbúnaðar, bæði á einkajörðum og í tenglsum við starfsemi LbhÍ, einnig til 

ræktunar, laxveiði, ferðaþjónustu og útivistar af ýmsu tagi. Frá stofnun Búnaðarskólans hefur 

nýjungum fleygt fram varðandi búskaparhætti og ræktunaraðgerðir í íslenskum landbúnaði 

(Landlínur - hönnun og skipulag, 2011). 

 

Markmið friðlandsins 

- Menning og samfélag 

 

 Að þær ákvarðanir sem teknar eru varðandi Hvanneyrartorfuna og einstök hús þar, séu 

teknar með þekkingu á því sögulega gildi sem þau hafa ein og sér og í tenglsum við 

umhverfi sitt. 

 Markvissari greining og skráning á menningar- og fornminjum. 

 Aðgerðir sem koma í veg fyrir að menningar- og fornminjar glatist. 

 Að fornminjar og þau svæði sem hafa sögulegt gildi verði merkt og gerð aðgengileg. 
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7.1 Landbúnaður  

Frá fornu fari hefur landbúnaður verið stundaður í friðlandinu og er enn. Sauðfjárbúskapur og 

túnrækt eru helstu lanbúnaðargreinarnar í dag og á Hvanneyri er einnig rekið kúabú til 

mjólkurframleiðslu. Ræktun af ýmsu tagi er stunduð í rannsóknarskyni á svæðinu, s.s. 

skógrækt, fóðurframleiðsla o. fl (Bjarni Guðmundsson o.fl., á.á). Hestar eru einnig víða á 

bæjum og í dag eru engjarnar einkum nýttar til hrossabeitar (Ragnhildur Helga Jónsdóttir o.fl., 

2012). Markmiðið er að landbúnaður haldist sem verið hefur eins og fram kemur í 

friðlýsingunni og með sjálfbærni að leiðarljósi. Áhersla hefur verið lögð á sambandið milli 

friðunar og nýtingar svæðisins því vist blesgæasanna er að hluta til háð því að hefðbundnar 

landbúnaðarnytjar haldist (Bjarni Guðmundsson o.fl., á.á).  

 

7.2 Útivist og samgöngur 

Viltu finna hjartað slá hraðar á fjölbreyttum göngu- og hjólaleiðum svæðisins? Eða viltu taka 

því rólega og njóta náttúrufars votlendisins eða fegurðar bygginganna á gamla staðnum ? 

Viltu vera í snjó upp að hnjám, skauta niðri á flæðiengjunum, leika í frúargarðinum eða leita 

skjóls í skjólbeltinu þar sem vindurinn sjaldan blæs? Eða villtu frekar ríða út eftir einum af 

mörgum reiðleiðum?  

 

Svo er það eftirvæntingin, að bíða eftir að heyra í farfuglunum, kvakið í blesgæsunum, söng 

lóunnar, hvernig spretta túnin og engjarnar í ár? Verður góð berjatíð?.... Allt þetta er útivist. 

Möguleikar til útvistar í friðlandinu eru óteljandi, allir geta fundið sér mismunandi afþreyingu 

bæði ungir sem aldnir og hvort sem er einsamall eða með öðrum. Í friðlandinu er nóg pláss til 

útivistar, virk útivist gerir fólk hamingjusamara og heilbrigðara (Norwegian ministry of the 

environment, 2011). Gefið hefur verið út göngu- og reiðleiðakort af Hvanneyri þar sem sjá má 

fjölbreytt stígakerfi af ýmsum gerðum ásamt lýsingum á leiðum sem hægt er að nýta til 

útivistar (sjá 9. mynd). Samgöngur til og frá friðlandinu er góðar, aðal samgönguvegir eru 

lagðir bundnu slitlagi (sjá 10. mynd). Á fáfarnari leiðum eru malarvegir og vegslóðar.  
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7.3 Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta innan friðlandsins snýst að miklu leyti um gistingu og Landbúnaðarsafn 

Íslands. Engar staðfestar tölur eru til um fjölda ferðamanna á svæðinu. Í gamla skólahúsinu er 

rekið gistihús í fyrrum heimavistarherbergjum nemenda (Landbúnaðarháskóli íslands, 2013). 

Árlega hafa um fimm þúsund gestir heimsótt Landbúnaðarsafnið sem opið er allt árið um 

kring. Þar er einnig að finna Ullarselið á Hvanneyri sem sérhæfir sig í handverki úr héraði 

(Bjarni Guðmundsson, á.á.). Ferðaþjónustuaðilar sem bjóða upp á afþreyingu eru fáir en 

ýmsir viðburðir í tenglsum við Landbúnaðarsafnið hafa verið í boði yfir sumarmánuðina. 

 

9.  mynd. Göngu og reiðleiðakort af Hvanneyri. 
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10.  mynd. Aðal samgönguleiðir á Hvanneyri. 
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8. Framtíðarsýn 

Í framtíðarsýninni er horft minnst sjö ár fram í tímann. Hún lýsir þeim markmiðum sem stefnt 

er að í starfsemi friðlandsins (Ramsarsvæðisins) og hvernig við viljum sjá stöðu þess að þeim 

tíma liðnum. 

 

Í framtíðarsýninni kemur einnig fram hvar helstu styrkleikar og tækifæri svæðisins liggja, 

hverjir veikleikarnir eru og þær ógnir sem helst steðja að. Árangursrík samvinna og 

samræming við stjórnsýslu sem og áframhaldandi viðleitni allra hagsmunaaðila er nauðsynleg 

til að hægt sé að tryggja verndun friðlandsins um ókomin ár (Viktoria, 2003). Framtíðarsýnin 

skiptir alla máli, landeigendur, háskólasamfélagið, heimamenn, starfsmenn, samstarfsaðila, 

gesti og aðra.  

 

Sú framtíðarsýn sem við viljum leitast við að ná fram þannig að staða friðlandsins Andakíls 

árið 2020 verði eftirfarandi: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Framtíðarsýn friðlandsins Andakíls 

 

Gott jafnvægi er milli manns og náttúru – nýtingu og verndar. Sjálfbærni er leiðarljósið. 

Virðing og verndun náttúru- og lífríkis, sögu- og menningarminja er í hávegum höfð. 

Friðlandið/Ramsarsvæðið er orðið eftirsóttur staður til rannsókna. 

 Sú sérstaða og þau verndargildi sem svæðið hefur eru orðin samfélaginu, íbúum, 

starfsfólki, fræðimönnum og almenningi kunn.  

Aukin atvinnusköpun og traustir innviðir hafa aukið hagsæld og lagt grunn að framþróun 

og góðum árangri til framtíðar. 
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4. Tafla.  Svót – greining. Greining á styrkleikum, tækifærum og veikleikum friðlandsins og  

þær ógnir sem að því gætu staðið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jákvætt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neikvætt 

 

Styrkleikar Tækifæri 

 

 Alþjóðlega mikilvægt 

votlendissvæði fyrir fugla 

(Ramsar). 

 Er lykilbúsvæði fyrir blesgæs og 

brandönd. 

 Sumir þeirra fuglastofna sem nýta 

búsvæðið í miklum mæli eru 

tegundir sem eru sjaldgæfar á 

Íslandi. 

 Svæðið býr yfir fjölbreyttu 

fuglalífi til fuglaskoðunar. 

 Fjölbreytt votlendi. 

 Landbúnaðarháskóli Íslands er 

innan friðlandsins og hefur eftirlit 

með og stendur fyrir rannsóknum 

á lífríki svæðisins. 

 Mikið af sögulegum minjum. 

 Landbúnaðarsafnið er staðsett í 

friðlandinu. 
  

 

 

 Er nálægt þjóðvegi 1 og 

höfuðborgarsvæðinu og því 

auðveldar að byggja upp 

öfluga ferðaþjónustu. 

 Stutt fyrir skólahópa að 

heimsækja svæðið og fræðast 

um náttúruna. 

 Gerð verndaráætlunar. 

 Aukin fræðsla, rannsóknir og 

merkingar. 

 Skapar ný störf. 

 

 

Veikleikar 

 

 

Ógnanir 

 

 

 Er tiltölulega lítið verndarsvæði. 

 Þyrfti að ná yfir allar leirur 

Borgarfjarðar. 

 Mikil umsvif á svæðinu vegna 

háskólans. 

 Ekki hægt að endurheimta allt 

votlendi sem hefur verið raskað 

vegna byggðarinnar. 

 Andakílsárvirkjun stjórnar flæði  

Andakílsár. 

 Skortur á fjármagni. 

 

 Stækkun byggðar. 

 Aukin þaulnýting landbúnaðar 

eða iðnaðar inn í friðlandinu. 

 Setfylling vegna 

Borgarfjarðarbrúar. 

 Rask á arnarvarpi. 

 Skipulagsvald sveitarfélaga. 

 Flundra við ósar Hvítár og 

Andakílsár. 

 Minkur og refur. 
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9. Fræðsla, rannsóknir- og vöktun 

Við viljum stefna að því markmiði að almenningur læri að skilja, virða og meta þær náttúru- 

og menningarauðlindir sem verið er að vernda og gildi friðlandsins sem alþjóðlega mikilvægt 

Ramsarsvæði (Árni Einarsson, Bergþóra Kristjánsdóttir, Elva Guðmundsdóttir, & Þorkell 

Lindberg Þórarinnsson, 2011). 

 

Fræðsla á náttúru- og menningarauðlindum friðlandsins hefur verið með ýmsu móti og margir 

aðilar komið að því að útbúa fræðsluefni í formi bóka, kynningarrita, bæklinga o. fl. Á 

heimasíðu LbhÍ er að finna töluvert af fræðslu- og kynningarefni um svæðið, einnig á vef 

Umhverfisstofnunar og sveitarfélags Borgarbyggðar. Landbúnaðarsafn Íslands er staðsett á 

gamla staðnum á Hvanneyri. Hlutverk þess er að fræða gesti um sögu og þróun íslensks 

lanbúnaðar ásamt því að varðveita ýmis gögn, gripi og aðrar minjar sem honum tengjast. 

(Bjarni Guðmundsson, á.á.). 

 

9.1 Skipulaggning fræðslu  

Til þess að fræðsla nái markmiði sínu þarf að skapa heildarsýn og setja fram markmið um 

hönnun fræðsluefnis og hvernig skuli setja það fram. Gera þarf fræðsluáætlun sem felur í sér 

forgangsröðun og skipulag fræðslunnar. Þannig verður heildarsýnin skýrari og markvissari. 

Landbúnaðarháskóli Íslands og sú þekking sem þar er innanborðs hefur mjög mikilvægt 

fræðslugildi fyrir friðlandið, einnig hafa heimamenn þýðingarmikið fræðslugildi hvað varðar 

þekkingu sína á heimahögum, menningarsögu og fleira. Mikilvægt er að samþætta þessa 

þekkingu þegar kemur að skipulagningu á fræðslu og kynningu svæðisins til almennings. 

Aukin þekking samfélagsins á verndargildi friðlandsins eykur skilning, virðingu og stolt í 

garð svæðisins, allir vilja vernda það sem þeim þykir vænt um (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011). Með tilkomu friðlandsins sem alþjóðlega mikilvægs votlendissvæðis og 

þá einkum fyrir fuglalíf er mikilvægt að sú ábyrgð sem því fylgir sé höfð að leiðarljósi við 

hönnun kynningar- og fræðsluefnis. 

 

 



35 

 

9.2 Aðgengi upplýsinga og fræðslu 

Eitt af markmiðum friðlýsingar sbr. 5.gr. og þessarar verndaráætlunar er að tryggja aðgengi 

almennings að fræðsluefni og upplýsingum um verndarsvæðið (Stjórnartíðindi B nr. 

338/2011). Öll fræðsla í formi upplýsinga um svæðið t.d. í gegnum vefmiðla, fræðsluskilti, 

bæklinga og fleira, þarf að vera vel aðgengileg því hún kemur staðreyndum um svæðið á 

framfæri. Skoða þarf vel hvernig ákjósanlegast er að miðla fræðslunni á sem 

fjölbreytilegastan hátt þannig að hún nái til sem flestra (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011).    

 

Hanna þarf sameiginlega heimasíðu fyrir friðlandið og Votlendissetur Íslands þar sem á 

einum stað verður hægt að finna helstu upplýsingar um friðlandið, verndargildi þess, 

náttúrufar, menningarminjar, gönguleiðir og lýsingar á áhugaverðum stöðum er tengjast 

náttúru svæðisins. Velja þarf hentuga staði fyrir fræðsluskilti og göngustíga og stýra þannig 

umferð og dreifingu gesta innan svæðisins. Setja þarf upp gestastofu þar sem hægt er að miðla 

fróðleik til gesta og finna leiðbeiningar um umgengni innan friðlandsins (Árni Einarsson o.fl., 

2011).   

9.3 Rannsóknir og vöktun 

Friðlandið býr yfir þeirri sérstöðu að hafa innanborðs mikinn mannauð vísindamanna og 

mikla þekkingu á sviðum náttúruvísinda. Rannsóknir drífa starf Landbúnaðarháskólans áfram 

og eru hlutfallslega stór þáttur í starfi skólans. Háskólinn býr yfir vel búnum 

rannsóknarstofum og tilraunaaðstöðu til rannsókna af margvíslegum toga 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2013). Staðsetning skólans, friðlandið og Ramsarsvæðið felur í 

sér mörg tækifæri til kennslu og rannsókna. Með tilkomu votlendisseturs LbhÍ er markmiðið 

að efla og nýta þau tækifæri enn frekar, auka rannsóknir á lífríki og eðli votlendis og að sjá 

samfélaginu fyrir nauðsynlegu vísindastarfi á sérsviðum stofnunarinnar (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, 2013).    

 

Margvísleg rannsóknar- og vöktunarverkefni hafa verið í gangi um árabil sem m.a. hafa verið 

gerðar af starfsfólki háskólans ásamt innlendum og erlendum vísindamönnum. Breskir 

vísindamenn hafa heimsótt svæðið árlega og framkvæmt umfangsmiklar rannsóknir og vöktun 

á blesgæsinni. Fjöldi fræðigreina liggja að baki þeirra starfa (Björn Þorsteinsson & Stroud, 

2007). Vetrartalningar fugla hafa einnig staðið yfir í nokkur ár (Aðalbjörg Birna 

Guttormsdóttir, Halla Margrét Jóhannesdóttir, & Óskar Sævarsson, 2011). Með tilkomu 
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Markmið friðlandsins 

- Fræðsla, rannsóknir- og vöktun 

 

 Að efla kynningu og fræðslu á sérstæðri náttúru friðlandsins í samræmi við markmið 

friðlýsingar og ákvæði Ramsarsamningsins. 

 Að gerð verði markviss fræðsluáætlun fram í tímann. 

 Að gerð verði öflug heimasíða þar sem á einum stað er að finna helstu upplýsingar 

um friðlandið. 

 Að auðvelda almenningi, heimamönnum, námsfólki og vísindasamfélaginu aðgengi 

að upplýsingum um náttúrufar og menningu friðlandsins. 

 Setja upp gestastofu á hentugum stað. 

 Að efla friðlandið sem miðstöð rannsókna og kennslu á vettvangi náttúruvísinda 

friðlandsins á lista Ramsar yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði styrkir það verulega og 

eykur möguleika starfsmanna og nemenda háskólans á samstarfi við ýmsar fræðastofnanir á 

vettvangi rannsókna og kennslu (Björn Þorsteinsson & Stroud, 2007). Vöktun á veiði í 

Andakílsá og Hvítá er sinnt af Veiðimálastofnun ásamt vöktun á flundru í ósum ánna 

(Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir o.fl., 2011). 

 

Tillögur um mat og vöktun á ástandi náttúru- og menningarminja friðlandsins: 

 

 Að haldið verði áfram að vakta helstu lykiltegundir fugla í friðlandinu og að skipulagt 

verði fuglavöktunarkerfi.  

 Vakta og meta áhrif og útbreiðslu ágengra framandi tegunda í friðlandinu. 

 Að fylgjast með og meta gróðurframvindu svæðisins. 

 Að meta ástand votlendis í friðlandinu. 

 Að gera rannsóknir á smádýralífi. 

 Vakta og meta ástand og aðgengi að menningarminjum friðlandsins. 

 Meta umfang ferðamennsku í friðlandinu. 

 Að viðeigandi gögn séu aðgengileg t.d. veðurfarsgögn. 
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10. Forgangsröðun verkefna og aðgerðir 

Til að framtíðarsýn friðlandsins verði að veruleika þarf að vinna aðgerðaráætlun í kjölfar 

verndaráætlunar, þar sem forgangsröðun verkefna og nánari útfærsla einstakra verkefna sem 

hrinda þarf í framkvæmd eru skipulögð. Aðgerðaráætlunin þarf að vera raunhæf og taka mið 

af fjárlagaramma friðlandsins hverju sinni (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). 

 

Þau verkefni verndaráætlunar sem mikilvægast er að framkvæma til að tryggja verndun 

náttúru- og menningarminja friðlandsins, og jafnframt að auðvelda aðgengi, fræðslu og 

upplifun gesta og íbúa eru nefnd hér að neðan. 

 

10.1 Að koma í veg fyrir skaðleg ferli og athafnir 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir að ágengar innfluttar plöntutegundir svo sem alaskalúpína 

og skógarkerfill nái að dreifa sér innan friðlandsins og ógna líffræðilegum fjölbreytileika.  

 

Töluvert hefur verið af ref og mink í friðlandinu, en árið 2012 veiddust  þar 11 minkar og 16 

refir (Björg Gunnarsdóttir, munnleg heimild). Báðar tegundir sækja í fugla og egg og geta gert 

mikinn usla, ekki einungis í varplöndum heldur líka í sauðfjárbúskap á svæðinu (Árni 

Einarsson o.fl., 2011). Fyrirkomulag veiða á ref og mink er í höndum sveitarfélagsins 

Borgarbyggðar. Mikilvægt er að samstarf sé á milli sveitarfélagsins og landeiganda 

friðlandsins um veiðarnar og að haldið sé uppi markvissu veiðiátaki til að koma í veg fyrir 

afrán og skaðleg áhrif. Lausaganga gæludýra, s.s. hunda og katta, hafa truflandi og neikvæð 

áhrif á fuglalíf. 

 

Hraðfara gróðurfarslegar breytingar hafa verið, og eru, niðri á Hvanneyrarengjunum síðan 

slætti og nýtingu þeirra var hætt að stærstum hluta. Þar hefur, m.a. náttúrulegur skógur tekið 

að vaxa.  Ætla má að ef hann nái að dreifa sér of mikið geti það haft neikvæð áhrif á 

votlendisfugla sem hafast við niðri á engjunum. Leggja þyrfti mat á hvaða áhrif framvinda 

skógarins og aðrar gróðurfarslegar breytingar hefðu á fuglalíf svæðisins. Engjarnar eru 

dýrmæt náttúruaðlind. Taka þarf ákvarðanir og finna rétta samhljóminn milli manns og 

náttúru þegar kemur að nýtingu eða gróðurframvindu engjanna í framtíðinni.  
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10.2 Að vernda votlendissvæði og lífriki þeirra  

Í friðlandinu er fjölbreytileiki votlendis mikill sem og lífríki þeirra. Votlendissvæðin hafa þess 

vegna aðdráttarafl og útivistar- og fræðslugildi fyrir gesti og gangandi. Fylgjast þarf með 

hvort ágangur hafi neikvæð áhrif á viðkvæmum stöðum og á þeim tíma ársins sem lífríkið er 

viðkvæmast. Til að vernda  líffræðilegan fjölbreytileika innan Ramsarsvæðisins þarf að stuðla 

að endurheimt raskaðra votlendisvistkerfa á þeim svæðum þar sem það er hægt og þess er 

kostur í samráði við Votlendissetrið og landeigendur. 

 

10.3 Varðveisla menningar og sögulegra minja 

Gera má ráð fyrir að aðdráttarafl gamla staðarins á Hvanneyri (Hvanneyrartorfan) eigi eftir að 

aukast mikið í framtíðinni. Því er nauðsynlegt að gerð verði aðgerðaráætlun um framtíð þess. 

Sú saga og þær menningarminjar sem gamli staðurinn hefur að geyma fela í sér fjölbreytt 

tækifæri til túlkunar, afþreyingar og fræðslu auk þeirra gilda sem staðurinn hefur sem partur 

af menningararfi þjóðarinnar (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). 

 

Árið 2012 lét Landbúnaðarháskóli Íslands gera úttekt og mat á varðveislugildi gömlu húsanna 

á Hvanneyrartorfunni og var hvert hús metið út frá gildi þess fyrir byggingarlist, 

menningarsögu, umhverfi, upprunalega gerð og tæknilegt ástand (Guðmundur Lúther 

Hafsteinsson & Guðlaug Erna Jónsdóttir, 2012). Vöktun, og aðhlynning annarra fornminja 

innan friðlandsins er ábótavant og nauðsynlegt að grípa til úrbóta. Má þar nefna gamlar 

ræktunarminjar, s.s. flóðgarðar, tóftir, garðabrot, o. fl. (Bjarni Guðmundsson, tölvupóstur, 

mars 2013).  

 

Utan um gamla staðinn væri hægt að stofna nokkurskonar minjahverfi þar sem hægt væri að 

samtvinna vernd, nýtingu og fræðslu en jafnframt tryggja að umferð gesta og framkvæmdir 

spilli ekki menningarminjum. Setja þyrfti á laggirnar ákveðna stjórn minjahverfisins sem sæi 

um innra skipulag og rekstur þess ásamt Landbúnaðarsafni Íslands. Halldórsfjós sem stendur 

á brekkubrúninni á gamla staðnum býður upp á margvísleg tækifæri til að auka þjónustu við 

ferðamenn og gæti verið gestastofa minjahverfisins. Þar væri, t.d. hægt að hafa útsýnisglugga 

sem snýr út á engjarnar og leirurnar, veitingasölu og margt fleira (Ágúst Sigurðsson, málþing 

21. mars 2013).   
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Nauðsynlegt er að sameina krafta íbúa og byggja upp traust samstarf um fræðslu, túlkun og 

menningarviðburði er tengjast sögu staðarins og stuðla þannig að einstakri upplifun þeirra 

sem heimsækja og dvelja á gamla staðnum (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). 

 

10.4 Að efla ferðaþjónustu / náttúruferðamennsku 

Mikilvægt er að auka ferðaþjónustu innan friðlandsins sem byggir á náttúruferðamennsku 

(eco tourism) með sjálfbærni að leiðarljósi. Þannig er hægt að skapa jákvæð efnahagsleg og 

félagsleg áhrif sem jafnframt stuðla að náttúruvernd (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011). 

Stjórnun á umferð gesta í friðlandinu þarf að vera vel skipulögð í aðgerðaáætlun til að koma í 

veg fyrir neikvæð áhrif á náttúru- og menningarminjar.  Í tengslum við Votlendissetur Íslands 

liggja fjölmörg tækifæri til uppbyggingar á náttúruferðamennsku og útivist.  

 

Tillögur að aðgerðum tengdar Votlendissetrinu: 

 Byggja upp fuglaskoðunarsvæði í kringum Votlendissetrið við Vatnshamravatn. 

 Setja upp gestamóttöku fyrir fuglaskoðun í húsnæði Votlendissetursins, þar sem í boði 

væri m.a. fræðsla og salernisaðstaða. 

 Setja upp fuglastíg eftir ákjósanlegum slóða frá votlendissetrinu að Kistuhöfða þar 

sem hægt væri að skoða arnarsetrið í gegnum sjónauka. Skilti með fræðaluefni um þær 

fuglategundir sem búast má við að sjá á hverjum stað þurfa að vera á leiðinni. 

 Setja upp aðstöðu til kennslu og rannsókna fyrir nemendur og gestafræðimenn. 

 

Leitast þarf eftir að öll þjónusta og aðstaða innan friðlandsins falli inn í skipulega 

heildarmynd, mæti þörfum gesta og upplifun þeirra af svæðinu,  án þess að hafa neikvæð áhrif 

á náttúru og lífríki friðlandsins (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). 

 

10.5 Samgöngur, aðgengi og upplýsingar 

Samgöngur stýra för íbúa og gesta innan svæðisins og þar með álagi, því er mikilvægt að 

samgöngumannvirki séu vel frá gengin og dregið sé úr líkum á utanvegaakstri. Til dæmis 

þurfa nýjir vegir, stígar og reiðleiðir að vera í góðu samræmi og staðsettir þar sem upplifun 

gesta er mest án þess að valda skaðlegu álagi (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011). Tryggja þarf 

aðgengi fatlaðra þar sem þess er kostur. Aðkoma að friðlandinu og allar leiðir innan þess 

þurfa að vera vel merktar, skýrar og greiðfærar 
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Tillögur að staðsetningu upplýsinga- og fræðsluskilta þar sem komið er að friðlandinu: 

 

 Þrjú upplýsinga- og kynningarskilti með yfirlitskorti yfir friðlandið/Ramsarsvæðið. 

1. Staðsett við vegamót þjóðvegar nr. 1 og Borgarfjarðarbrautar (nr. 50). 

2. Staðsett við vegamót Borgarfjarðarbrautar og Hvanneyrar. 

3. Staðsett við innkomu í friðlandið við Hvítárbrú. 

 Fræðsluskilti um sögu og nýtingu Hvanneyrarengjanna á ákjósanlegum útsýnisstað 

svo sem hjá Hvítárbrú eða á brekkubrúninni neðan við gamla staðinn. 

 Að fræðsluskilti um blesgæsina og aðrar fuglategundir ramsarsvæðisins séu tengd 

Votlendissetrinu og fuglastíg eins og áður hefur verið lagt til. 

 Fræðsla um eðli og lífríki votlendis tengd votlendissetrinu.  

 

10.6 Að efla samfélagslega vitund og skilning og veita tækifæri til þátttöku í 

stjórnun 

Leitast þarf við að þróa og innleiða friðlandið Andakíl sem Ramsar votlendissvæði og útbúa 

upplýsingaáætlun sem túlkar það sem slíkt. Einnig þarf að virkja, hvetja og gera 

hagsmunaaðilum kleyft að taka þátt í stjórnun Ramsarsvæðisins. Heimamenn, nær samfélagið 

og sveitarfélagið gegna mikilvægu hlutverki í nýtingu og verndun náttúruauðlinda svæðisins 

og eru því nauðsynlegir þátttakendur í þróun þess og stjórnun. Hvetja þarf samfélagið, skóla 

innan sveitarfélagsins og aðrar menntastofnanir til að heimsækja Ramsarsvæðið og taka þátt í 

að hafa eftirlit með því og stuðla að góðu ástandi þess og endurbótum þegar þess þarf 

(Viktoria, 2003).  

 

10.7 Gildistími verndaráætlunar 

Gildistími verndaráætlunarinnar er sjö ár eða til ársloka 2020,  nema að hún verði afturkölluð 

eða gerðar á henni breytingar fyrir þann tíma. Hefja þarf endurskoðun á áætluninni tveimur 

árum áður en gildistími hennar rennur út. Sú endurskoðun verður nýtt til þróunar á nýrri 

verndaráætlun fyrir friðlandið Andakíl (Environment Australia, 2001). 

 



41 

 

Ályktanir og lokaorð 

Í þessari verndaráætlun hefur verið lagður grunnur að framtíðarsýn fyrir friðlandið til lengri 

tíma og jafnframt verið sett fram áætlun til að ná fram þeirri sýn. Tækifærin til uppbyggingar 

friðlandsins og Ramsarsvæðisins Andakíls eru nánast óþrjótandi. Sú staðreynd að 

Landbúnaðarháskóli Íslands,  „ háskóli lífs og lands“ sé innan friðlandsins og sú þekking sem 

þar er á sviði náttúruvísinda býður upp á margvíslega möguleika og styrkir stoðir friðlandsins.   

 

Verndun og stjórnun friðlýstra svæða verður að byggjast á sameiginlegri heildarsýn allra 

hagsmunaaðila þar sem upplýsingaflæði, samvinna og skilvirkt samráð er í heiðri haft. Hafa 

þarf í huga að friðlýst svæði eru ekki einangraðar eyjar,  heldur hluti af stærri heild sem 

gegnir mikilvægu hlutverki í alþjóðlegu samhengi þar sem Ísland deilir sameiginlegri ábyrgð 

hvað varðar náttúruvernd og verndun líffræðilegs fjölbreytileika (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011). Gott dæmi um þá ábyrgð er einmitt friðun Andakíls og skráning þess á 

lista Ramsar, þar sem síðasta gatinu í verndarneti blesgæsanna var lokað. Þar með hefur 

farleið þeirra milli varpstöðva hlotið fulla vernd.  

 

Samráðsferli við gerð verndaráætlanna sem þessarar er langt og tímafrekt en nauðsynlegt ferli 

þar sem kalla þarf til alla landeigendur og aðra hagsmunaaðila. Það hefði verið ósk höfundar 

að tími hefði verið til slíks samráðs og hugmyndaflæðis um framtíð friðlandsins.  
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Myndaskrá 

Forsíðumynd: Yfirlitsmynd af friðlandinu/Ramsarsvæðinu Andakíl (Björn Þorsteinsson). 

1. mynd:  Friðlandið og Ramsarsvæðið Andakíll (Votlendissetur LbhÍ). 

2. mynd:  Eignarhald á landi friðlandsins (Votlendissetur LbhÍ). 

3. mynd:  Jaðrakan (© Gunnlaugur Hafsteinsson, 2011). 

4. mynd:  Yfirlitsmynd af friðlandinu Andakíl (Björn Þorsteinsson). 

5. mynd:  Sóldögg, smávaxna kjötætan (© Warren – photographic). 

6. mynd:  Blesgæsir (© Gunnlaugur Sigurjónsson, 2011). 

7. mynd:  Gamli staðurinn á Hvanneyri (Áskell Þórisson, LbhÍ). 

8. mynd:  Hvanneyri og Brekkufjall (Áskell Þórisson, LbhÍ). 

9. mynd:  Göngu- og reiðleiðir á Hvanneyri (Lilja Kristín Ólafsdóttir og Ragnar Frank              

Kristjánsson). 

10. mynd:  Aðal samgönguleiðir á Hvanneyri (© Ólafur Valsson). 

 

Töfluskrá 

1. tafla:  Landfræðileg hnit samkvæmt ISN93 hnitakerfi. 

2. tafla:  Listi yfir tegundir lífvera innan friðlandsins sem eru á válistum og tengsl þeirra við   

alþjóðasamninga.  

3. tafla:  Verndarflokkar IUCN. 

4. tafla:  Svót – greining. Greining á styrkleikum, tækifærum og veikleikum friðlandsins og  

þær ógnir sem að því gætu staðið. 
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Viðaukar 

Eftirfarandi listi er frá náttúrufræðistofnun Íslands og nær yfir skráðar háplöntur, mosa og 

fléttur sem fundist hafa í friðlandinu (Starri Heiðmarsson PhD, 2008).  

Háplöntur (132 tegundir skráðar) 

Lattneskt heiti Íslenskt heiti 

Agrostis stolonifera Skriðlíngresi 

Alopecurus pratensis Háliðagras 

Arctostaphylos uva-ursi Sortulyng 

Arenaria norvegica Skeggsandi 

Armeria maritima Geldingahnappur 

Atriplex longipes Hélublaðka 

Avenella flexuosa Bugðupuntur 

Botrychium lunaria Tungljurt 

Bromus arvensis Akurfax 

Cakile maritima Fjörukál 

Callitriche palustris Vorbrúða 

Calluna vulgaris Beitilyng 

Cardamine hirsuta Lambaklukka 

Carex atrata Sótstör 

Carex canescens Blátoppastör 

Carex capillaris Hárleggjastör 

Carex capitata Hnappstör 

Carex chordorrhiza Vetrarkvíðastör 

Carex dioica Sérbýlisstör 

Carex glareosa Heigulstör 

Carex limosa Flóastör 

Carex lyngbyei Gulstör 

Carex mackenziei Skriðstör 

Carex marina   

Carex maritima Bjúgstör 

Carex microglochin Broddastör 
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Carex nigra Mýrastör 

Carex norvegica Fjallastör 

Carex panicea Belgjastör 

Carex rariflora Hengistör 

Carex salina Marstör 

Carex salina - hybrid Marstararbastarðar 

Carex saxatilis Hrafnastör 

Carex serotina Gullstör 

Carex vaginata Slíðrastör 

Catabrosa aquatica Vatnsnarfagras 

Cerastium alpinum Músareyra 

Cerastium alpinum Snoðeyra 

Cerastium fontanum Vegarfi 

Chamerion angustifolium Sigurskúfur 

Chamerion latifolium Eyrarrós 

Cystopteris fragilis Tófugras 

Dactylorhiza maculata Brönugrös 

Deschampsia alpina Fjallapuntur 

Deschampsia caespitosa Snarrótarpuntur 

Draba incana Grávorblóm 

Drosera rotundifolia Sóldögg 

Dryas octopetala Holtasóley 

Eleocharis palustris Vatnsnál 

Eleocharis quinqueflora Fitjaskúfur 

Epilobium collinum Klappadúnurt 

Epilobium palustre Mýradúnurt 

Equisetum fluviatile Fergin 

Erigeron borealis Jakobsfífill 

Euphrasia wettsteinii Hlíðaaugnfró 

Festuca rubra Rauðvingull 

Festuca vivipara Blávingull 

Festuca vivipara Blávingull 

Filaginella uliginosa Grámygla 
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Galium boreale Krossmaðra 

Galium verum Gulmaðra 

Gentianopsis detonsa Engjavöndur 

Gymnocarpium dryopteris Þrílaufungur 

Harrimanella  hypnoides Mosalyng 

Hieracium aquiliforme Arinfífill 

Hieracium arctocerinthe Tígulfífill 

Hieracium chlorolepidotum Kóngsfífill 

Hieracium microdon Holtafífill 

Hieracium microdon Holtafífill 

Hieracium microdon Holtafífill 

Hieracium steinofolidium Mjóhreistrafífill 

Hieracium thaectolepium Hlíðafífill 

Hydrocotyle vulgaris Vatnsnafli 

Juncus arcticus Hrossanál 

Juncus bufonius Lækjasef 

Juncus castaneus Dökkasef 

Juncus supinus Hnúðsef 

Juncus triglumis Blómsef 

Kobresia myosuroides Þursaskegg 

Koenigia islandica Naflagras 

Lathyrus japonicus Baunagras 

Lathyrus japonicus Baunagras 

Leontodon autumnalis Skarifífill 

Leymus arenarius Melgresi 

Ligusticum scoticum Sæhvönn 

Listera cordata Hjartatvíblaðka 

Loiseleuria procumbens Sauðamergur 

Lolium perenne Vallarrýgresi 

Luzula confusa Fjallhæra 

Luzula multiflora Vallhæra 

Luzula spicata Axhæra 

Menyanthes trifoliata Horblaðka 
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Noccaea caerulescens Varpasjóður 

Papaver radicatum Melasól 

Pilosella islandica Íslandsfífill 

Poa pratensis Vallarsveifgras 

Poa trivialis Hásveifgras 

Poa trivialis Hásveifgras 

Polypodium vulgare Köldugras 

Potamogeton alpinus Fjallnykra 

Potamogeton gramineus Grasnykra 

Potamogeton natans Blöðkunykra 

Puccinellia capillaris Varpafitjungur 

Puccinellia coarctata Sjávarfitjungur 

Rhinanthus minor Lokasjóður 

Rumex acetosella Hundasúra 

Rumex acetosella Hundasúra 

Sagina nodosa Hnúskakrækill 

Sanguisorba officinalis Blóðkollur 

Saxifraga caespitosa Þúfusteinbrjótur 

Saxifraga hypnoides Mosasteinbrjótur 

Saxifraga nivalis Snæsteinbrjótur 

Saxifraga nivalis Snæsteinbrjótur 

Saxifraga oppositifolia Vetrarblóm 

Saxifraga paniculata Bergsteinbrjótur 

Saxifraga rosacea Toppasteinbrjótur 

Saxifraga stellaris Stjörnusteinbrjótur 

Silene acaulis Lambagras 

Silene uniflora Holurt 

Sparganium hyperboreum Mógrafabrúsi 

Sparganium natans Tjarnabrúsi 

Spergula arvensis Skurfa 

Stellaria crassifolia Stjörnuarfi 

Stuckenia filiformis Þráðnykra 

Trichophorum caespitosum Mýrafinnungur 
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Trisetum triflorum Móalógresi 

Vaccinium myrtillus Aðalbláberjalyng 

Veronica anagallis-aquatica Laugadepla 

Veronica serpyllifolia Lækjadepla 

Vicia cracca Umfeðmingur 

Viola canina Týsfjóla 

Viscaria alpina Ljósberi 

 

 

Mosar (ófullgerður listi) 

Lattnesk heiti Íslensk heiti 

Amphidium lapponicum Klettagopi 

Anastrophyllum minutum Vætuspengill 

Aneura pinguis Fleðumosi 

Atrichum undulatum Bylgjurandi 

Barbilophozia kunzeana Mýralarfi 

Blindia acuta Almosi 

Bryoerythrophyllum 

recurvirostrum 
Ryðsokki 

Bryum arcticum Heiðahnokki 

Bryum imbricatum Barðahnokki 

Calliergon richardsonii Flóahrólkur 

Calliergonella cuspidata Geirmosi 

Ceratodon purpureus Hlaðmosi 

Chiloscyphus polyanthos Lækjalindi 

Climacium dendroides Krónumosi 

Dichodontium pellucidum Vætluglæta 

Dicranoweisia crispula Kármosi 

Dicranum majus Fagurbrúskur 

Dicranum scoparium Móabrúskur 

Dicranum spadiceum Hagabrúskur 

Didymodon fallax Vætuhnubbi 
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Hygrohypnum luridum Sytrulúði 

Hylocomium splendens Tildurmosi 

Hypnum cupressiforme Holtafaxi 

Hypnum jutlandicum Laugafaxi 

Leiocolea gillmanii Sytruglysja 

Oncophorus elongatus Deigjuhnúði 

Plagiomnium cuspidatum Brekkubleðill 

Pleurozium schreberi Hrísmosi 

Pogonatum dentatum Skurðhöttur 

Pohlia wahlenbergii Lindaskart 

Polytrichum commune Mýrhaddur 

Polytrichum formosum Kjarrhaddur 

Polytrichum piliferum Gráhaddur 

Psilopilum laevigatum Skurðaskalli 

Ptilidium ciliare Móatrefja 

Racomitrium heterostichum Silfurgambri 

Rhodobryum roseum Hvirfilmosi 

Rhytidiadelphus loreus Urðaskraut 

Rhytidiadelphus squarrosus Engjaskraut 

Scapania subalpina Ljósileppur 

Schistidium frigidum Grjótakragi 

Schistidium rivulare Lækjakragi 

Scorpidium revolvens Mýrakrækja 

Sphagnum papillosum Vörtuburi 

Sphagnum subnitens Fjóluburi 

Sphagnum teres Bleytuburi 

Sphagnum warnstorfii Rauðburi 

Sphagnum warnstorfii Rauðburi 

Tortella tortuosa Klettasnyrill 

Trematodon ambiguus Skurðhökull 
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Fléttur (ófullgerður listi) 

Lattnesk heiti Íslensk heiti 

Acarospora veronensis Brúnkríma 

Amygdalaria pelobotryon Blikugláma 

Catillaria contristans Sótaglyðra 

Cercidospora thamnoliicola   

Cetraria aculeata Sandkræða 

Cladonia arbuscula Hreindýrakrókar 

Cladonia fimbriata Mélubikar 

Ephebe lanata Vætulýja 

Lecanora polytropa Vaxtarga 

Lecidea lithophila Steinsnurða 

Lecidea tesselata   

Miriquidica garovaglii   

Parmelia saxatilis Snepaskóf 

Pertusaria corallina Kóralskán 

Physcia tenella Strandgráma 

Porpidia melinodes Fölvakarta 

Rhizocarpon geminatum Völuflikra 

Rhizocarpon geographicum Landfræðiflikra 

Stereocaulon vesuvianum Hraunbreyskja 

Tephromela atra Barmþekja 

Thamnolia vermicularis Ormagrös 

Umbilicaria torrefacta Sáldnafli 

Verrucaria maura Fjörusverta 

Xanthoria parietina Veggjaglæða 

Xanthoria polycarpa Reyniglæða 
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Eftirfarandi listi er útbúinn af Sverri Hreiðari Júlíussyni við Landbúnaðarháskóla Íslands og 

staðfestur af Jóni Einari Jónssyni fuglafræðingi PhD við Háskóla Íslands. 

Fuglar á Hvanneyri 

Fuglar á Hvanneyri 

Íslensk heiti Fagheiti Ensk heiti 

Verpir 

á 

Hvann

eyri 

Verpir 

nálægt 

Hvann

eyri 

Viðko

mu 

tegun

dir 

Flækin

gstegu

ndir 

Álft Cygnus cygnus Whooper Swan 1 
   

Heiðagæs 
Anser 

brachyrhynchus 

Pink-footed 

Goose   
1 

 

Blesgæs Anser albifrons 
Greater White-

fronted Goose   
1 

 

Grágæs Anser anser Greylag Goose 1 
   

Snjógæs 
Anser 

caerulescens 
Snow Goose 

   
1 

Helsingi Branta leucopsis Barnacle Goose 
   

1 

Brandönd Tadorna tadorna 
Common 

Shelduck 
1 

   

Rauðhöfðaönd Anas penelope 
Eurasian 

Wigeon 
1 

   

Urtönd Anas crecca Eurasian Teal 1 
   

Stokkönd 
Anas 

platyrhynchos 
Mallard 1 

   

Æðarfugl 
Somateria 

mollissima 
Common Eider 1 

   

Toppönd Mergus serrator 
Red-breasted 

Merganser  
1 

  

Rjúpa Lagopus muta 
Rock 

Ptarmigan 
1 

   

Fýll 
Fulmarus 

glacialis 

Northern 

Fulmar  
1 

  

Dílaskarfur 
Phalacrocorax 

carbo 

Great 

Cormorant 
Hefur oft sést frá ströndinni 

Gráhegri Ardea cinerea Grey Heron 
   

1 

Haförn 
Haliaeetus 

albicilla 

White-tailed 

Eagle 
1 

   

Smyrill 
Falco 

columbarius 
Merlin 

 
1 

  

Fálki Falco rusticolus Gyr Falcon 
 

1 
  

Tjaldur Haematopus Eurasian 1 
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ostralegus Oystercatcher 

Sandlóa 
Charadrius 

hiaticula 
Ringed Plover 1 

   

Heiðlóa 
Pluvialis 

apricaria 

European 

Golden Plover 
1 

   

Vepja 
Vanellus 

vanellus 

Northern 

Lapwing    
1 

Lóuþræll Calidris alpina Dunlin 1 
   

Hrossagaukur 
Gallinago 

gallinago 
Common Snipe 1 

   

Skógarsnípa 
Scolopax 

rusticola 

Eurasian 

Woodcock  
1 

Verpir í 

Skorradal 

 

Jaðrakan Limosa limosa 
Black-tailed 

Godwit 
1 

   

Spói 
Numenius 

phaeopus 
Whimbrel 1 

   

Stelkur Tringa totanus 
Common 

Redshank 
1 

   

Óðinshani 
Phalaropus 

lobatus 

Red-necked 

Phalarope 
1 

   

Kjói 
Stercorarius 

parasiticus 
Arctic Skua 1 

   

Hettumáfur 
Larus 

ridibundus 

Black-headed 

Gull 
1 

   

Sílamáfur Larus fuscus 
Lesser Black-

backed Gull 
1 

   

Bjartmáfur 
Larus 

glaucoides 
Iceland Gull 

Taldir hafa vetrardvöl nálægt 

Borgarnesi 
Hvítmáfur 

Larus 

hyperboreus 
Glaucous Gull 

Svartbakur Larus marinus 
Great Black-

backed Gull 
1 

   

Kría 
Sterna 

paradisaea 
Arctic Tern 1 

   

Brandugla Asio flammeus 
Short-eared 

Owl 
1 

   

Þúfutittlingur Anthus pratensis Meadow Pipit 1 
   

Maríuerla Motacilla alba White Wagtail 1 
   

Músarrindill 
Troglodytes 

troglodytes 
Winter Wren 1 

   

Steindepill 
Oenanthe 

oenanthe 

Northern 

Wheatear 
1 

   

Skógarþröstur Turdus iliacus Redwing 1 
   

Hrafn Corvus corax 
Common 

Raven 
1 
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Stari Sturnus vulgaris 
Common 

Starling 
1 

   

Auðnutittlingur 
Carduelis 

flammea 
Mealy Redpoll 1 

   

Snjótittlingur 
Plectrophenax 

nivalis 
Snow Bunting 

 
1 

  

Samtals 
  

32 6 2 4 
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