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Útdráttur 
Rannsókn þessi fjallar um athugun á gagnsemi fjarkönnunargagna við umhverfisvöktun á 
þrem göngustígum í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum: göngustígurinn á Eyjunni í Ásbyrgi, 
Ásheiðarstígur og göngustígar vestan við Dettifoss. Bornar voru saman annars vegar 
umhverfismælingar frá 2001 um ástand göngustíga og þeirra nánasta umhverfis, og hins 
vegar niðurstöður Normalized difference vegetaion index (NDVI) greiningar á tveim 
SPOT-5 gervitunglamyndum frá 2002. Niðurstöður samanburðar á fjarkönnunargögnum 
og umhverfismælingum gefa til kynna samsvörun og að fjarkönnunargögn geti nýst við 
umhverfisvöktun. 

Til að sjá breytingu á ástandi stíga og nánasta umhverfi þeirra á rannsóknartímabilinu, var 
NDVI difference greining notuð á þrem SPOT-5 gervitunglamyndum: tvær frá 2002 og ein 
frá 2011. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nákvæmni fjarkönnunargagna er ekki 
nægjanleg til að þær teljist ákjósanlegur kostur í umhverfisvöktun. Ókostir 
gervitunglamyndanna eru m.a. upplausn þeirra og tímasetning. Séu fjarkönnunargögn í 
ásættanlegum gæðum, tímasetning þeirra nákvæmari og næg gögn til staðar, er hægt að 
leggja áreiðanlegra mat á ástand göngustíga. 
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Abstract 
This study investigated the use of remote sensing data for monitoring the condition of three 
trails in the Jökulsárgljúfur National Park: Eyjan-trail in Ásbyrgi, Ásheiði-trail and a trail 
on the west-bank by Dettifoss. The state of the trails and their immediate environment 
were assessed using field data from 2001. This was compared with two SPOT-5 satellite 
images from 2002 which were analyzed with Normalized Difference Vegetaion Index 
(NDVI). The results of the 2001 field data and 2002 remote sensing data were found to 
correspond, indicating reliability of the remote sensing data.  

Two SPOT-5 satellite images, from 2002 and 2011, were analyzed with NDVI difference 
to detect changes in the condition of the trails and their immediate environment during the 
study period. The results show that the accuracy of the remote sensing data was not 
sufficient to be considered an optimal choice in environmental monitoring. Weaknesses of 
the satellite data include pixel resolution and timing. Remote sensing data could provide 
reliable assessment of trail conditions if the data would be acquired with acceptable 
quality, frequency, and timing. 
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1 Inngangur 
Kveikjan að þessu verkefni er rakin til fyrri starfa höfundar er hann vann sem landvörður 
sumurin 2009 og 2010 í Jökulsárgljúfrum á Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Síðari ár 
hefur höfundur starfað sem gönguleiðsögumaður víða um landið og er virkur þátttakandi í 
einni af björgunarsveitum landsins. Umgengni við náttúru Íslands og viðhald innviða á 
ferðamannastöðum hefur því verið höfundi þessa verkefnis hugleikin síðustu ár.  

Eitt helsta aðdráttarafl Íslands er sérstæð og falleg náttúra sem ferðamenn sækjast eftir að 
upplifa þrátt fyrir fjarlægð og ferðakostnað (Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Vinsældir 
gönguferðamennsku og almennrar útivistar hefur einnig aukist meðal Íslendinga sem 
skýrist m.a. af vitundarvakningu á mikilvægi hreyfingar og heilbrigðs lífernis (Rannveig 
Ólafsdóttir, 2007). Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað verulega á Íslandi síðastliðin tíu 
ár og var heildarfjöldi ferðamanna árið 2014 um 997 þúsund (Ferðamálastofa, 2015). 
Samfara því hefur álag á vinsælum ferðamannastöðum aukist sem kemur fram í hnignun 
umhverfisþátta eins og gróðri, jarðvegi og jarðmynda (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010; 
Guðrún Gísladóttir, 2003a, 2003b, 2006; Rannveig Ólafsdóttir, 2007; Rannveig Ólafsdóttir 
og Micael C. Runnström, 2013). 

Margir af vinsælustu ferðamannastöðum Íslands í dag eru einstakar náttúrminjar með net 
göngustíga um svæðið. Áhrif þessara stíga eru mikil enda liggja þeir oftast um viðkæm 
vistkerfi sem samanstanda ekki bara af viðkvæmum jarðmyndunum heldur líka gróðri, 
jarðvegi og dýralífi (Cole, 2004; Aitken, 2014). Með lagningu stíga er markmiðið því í 
senn að leiða ferðamenn um hin ýmsu svæði sem og að fyrirbyggja rof, rask eða aðra 
hnignun vegna umferðar ferðamanna. Gott ásigkomulag og vel skipulögð þyrping stíga 
miðað við áætlaðan fjölda ferðamanna sem sækir svæðið, er því mikilvægur þáttur í 
náttúruvernd (Aitken, 2014; Bayfield og Aitken, 1992; Lög um náttúruvernd nr. 44/1999). 
Samkvæmt því er umfang göngustíga á Íslandi mismunandi á hverjum stað fyrir sig. 
Almennt viðhald á stígum sem liggja innan friðlýstra svæða, sem og gerð nýrra stíga, er 
hluti af starfi landvarða. Þeir sjá einnig um eftirlit og gæta þess að ákvæði friðlýsingar og 
náttúrverndarlaga séu virt (Reglugerð um landverði nr.61/1990). Sjálfboðaliðar á vegum 
Umhverfisstofunar (UST), þ.e.a.s. Iceland Conservation Volunteers (ICV), vinna einnig á 
friðlýstum svæðum og aðstoða landverði. Sjálfboðaliðar UST eru bæði Íslendingar og 
erlendir aðilar sem eru sérhæfðir í ýmsum atriðum er snúa að endurheimt landslags, 
votlendis og líffræðilegrar fjölbreytni (Umhverfisstofnun, 2014). Hafa þeir reynst 
ómetanleg liðveisla í viðhaldi og uppbyggingu á friðlýstum svæðum (Kári Kristjánsson og 
Kristveig Sigurðardóttir, 2003). 

Þrátt fyrir ötult starf landvarða og sjálfboðaliða UST sýna rannsóknir að álag á vinsælum 
ferðamannstöðum eykst með hverju ári og að þolmörkum stíga sé náð á mörgum stöðum 
(Kári Kristjánsson og Kristveig Sigurðardóttir, 2003; Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Rofin 
gróðurþekja og ber jarðvegur eru t.a.m. algeng sjón við stíga á Íslandi þar sem álag vegna 
ferðamanna samtvinnast við gerð göngustíga, veðurfar og gróðurlendi (Guðrún Gísladóttir, 
2003a, 2006; Rannveig Ólafsdóttir, 2007). 
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Nokkrar rannsóknir á stöðu stíga hafa verið framkvæmdar hér á landi. Þær helstu er 
rannsóknir Guðrúnar Gísladóttur (2001, 2003a, 2003b, 2006) sem beinast að áhrifum 
ferðamanna á jarðveg og gróður. Síðust ár hafa frekari rannsóknir verið gerðar sem snúa að 
þolmörkum umhverfis og aðstöðu ferðamanna. Dæmi um slíka rannsókn er verkefni 
Rannveigar Ólafsdóttur (2007) sem hún vann við Laka. Þróaði hún þar grunn að 
flokkunarkerfi sem byggir á sjónrænu mati á göngu-, hjól- og reiðstígum. Mat á stöðu stíga 
er þó oft tímafrek og dýr aðgerð sem þarf að endurtaka svo eftirfylgni sé ásættanleg. Stígar 
sem liggja um friðlýst svæði á Íslandi samkvæmt náttúrverndarlögum (Lög um 
náttúruvernd nr. 44/1999) og þeirra svæða sem njóta sérstakrar verndunar eins og 
þjóðgarðar (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/ 2007; Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum 
nr. 47/2004), eru víðfem og jafnvel eingöngu hægt að nálgast fótgangandi.  

Fjarkönnunargögn hafa um margra ára skeið verið notuð við ýmis atriði tengd 
umhverfisvöktun. Niðurstöður slíkra verkefna sýna að gervitunglamyndir eru orðin 
mikilvægt tól í greiningu á umhverfisbreytingum, bæði í náttúrulegu og manngerðu 
umhverfi. Slík gögn hafa það umfram umhverfismælingar, að vera ódýrari og taka minni 
tíma (Kim og Daigle, 2012; Mancino, Nolé, Ripullone og Ferrara, 2014). Þó er mikilvægt 
að tefla saman umhverfisgögnum  og greiningu fjarkönnunargagna til að þróa viðunandi 
aðferðir við myndgreiningu. Kosturinn við fjarkönnun er sá að ef góð samsvörun er milli 
raunverulegs ástands lands og fjarkönnunarganga er hægt er að endurtaka rannsókn á 
umhverfisbreytingum með yngri eða eldri myndum, án þess að þurfa endurtaka 
umhverfismælingar (Lillesand, Kiefer og Chipman, 2008; Kim og Daigle, 2012; Mancino 
o.fl., 2014).  

Fjarkönnunargögn eru misjöfn að gæðum sem og aðgengi. Tilgangur þessa verkefnis er því 
að kanna hvort greining fjarkönnunargagna sé hentugur kostur í vöktun á ástandi 
göngustíga í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum og nánasta umhverfi þeirra. Tímabil 
rannsóknarinnar nær til áranna 2001 og 2011. Nýttar verða mælingar sem framkvæmdar 
voru af Guðrúnu Gísladóttur, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands,  árið 2001 á 
ástandi göngustíga og bornar saman við SPOT-5 gervitunglamyndir. Leitað verður svara 
við eftirfarandi þrem spurningum: 

• Er samsvörun á milli mælinga á ástandi göngustíga og umhverfi þeirra á 
vettvangi og fjarkönnunargagna? 

• Hvernig hefur ástand göngustíga í Jökulsárgljúfrum breyst á níu ára tímabili frá 
árinu 2002 til 2011. 

• Er notkun fjarkönnunargagna ákjósanlegur kostur í umhverfisvöktun göngustíga 
á rannsóknarsvæðinu? 

Verkefni þessu er skipt upp í sex kafla og er fyrst fjallað um fyrri rannsóknir á þeim 
aðferðum sem beitt er í verkefninu. Farið er yfir erlendar og innlendar vettvangsrannsóknir 
sem snúa að traðki af völdum ferðamanna. Einnig er skoðað hvernig fjarkönnun hefur nýst 
samhliða umhverfismælingum og hver árangur slíkra rannsókna hefur verið. Því næst er 
gerð grein fyrir staðsetningu og afmörkun rannsóknarsvæðisins ásamt því að greina frá 
veðurfari, landmótun og gróðurfari. 

Rannsóknargögn eru tilgreind í kaflanum gögn og aðferðir ásamt framkvæmd úrvinnslu. 
Niðurstöðum er skipt í þrjá kafla. Fyrsti kafli er um niðurstöður umhverfismælinga í 



3 

rannsókninni. Annar kafli er tvískiptur og fjallar um niðurstöður fjarkönnunargagna. 
Annars vegar er hann um niðurstöður á samanburði milli eldri gervitunglamyndarinnar og 
umhverfismælinganna, og hins vegar um þær breytingum sem hafa átt sér stað á umhverfi 
göngustíga frá 2002-2011 með hjálp gervitunglamynda. Í ályktunum og niðurstöðum er 
skoðað hvort eitthvað hefði mátt betur fara, efni verkefnisins er dregið saman og 
rannsóknarspurningum svarað.  
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2 Ástand göngustíga 
Síðastliðna áratugi hefur áhugi almennings á útivist aukist um allan heim, samhliða því 
sem álag á vinsælum svæðum í náttúrunni hefur einnig magnast. Áhrif mannsins og það 
rask sem hann veldur með heimsóknum sínum á svæði eins og almenningsgarða, 
skóglendi, óbyggðir og opin svæði í einkaeigu bera t.a.m. merki um það (Monz, Cole, 
Leung og Marion, 2010; Cole, 2004). Samkvæmt Cole (2004) er traðk ein algengasta 
orsökin á hnignun gróðurs á svæðum sem mikið eru sótt af ferðmönnum og lýsir Liddle 
(1997) traðki sem keðjuverkandi áhrifum á umhverfið. Nefnir Liddle að traðk jarðvegs 
valdi oft langtíma afleiðingum sem kemur m.a. fram í að hnignun svæða verður hraðari en 
bati. Samhliða traðki minnkar gróðurþekjan, rótarkerfi plantna dregst saman og minna 
fellur til af lífrænum efnum í jarðveginn, en lífræn efni eru hluti af næringarforða 
jarðvegsins (Guðrún Gísladóttir 2001; Liddle, 1997; Cole, 2004). Þjöppun jarðvegs stuðlar 
einnig að aukinni rúmþyngd, sérstaklega í efstu lögum. Ísogsgeta jarðvegs minnkar og þar 
með aukast líkur á auknu afrennsli sem er mikilvægt rofafl (Guðrún Gísladóttir, 2001, 
2006). Cole (2004) bendir einnig á að þjöppun hefur áhrif á mikilvægar jarðvegslífverur. 
Talar hann um að án þeirra stöðvist hin náttúrulega hringrás í jarðveginum og bati svæða 
verður  lítill sem enginn þrátt fyrir að komið hafi verið í veg fyrir frekara traðk. 

Samkvæmt Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2010) mun sá fjöldi ferðamanna er sækir landið 
heim fjölga hratt á næstu árum. Er það í samhengi við þá miklu aukningu sem hefur átt sér 
stað nú þegar á síðustu tíu árum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010; Rannveig Ólafsdóttir, 
2007; Rannveig Ólafsdóttir og Micael C. Runnström, 2007). Rannveig Ólafsdóttir (2007) 
bendir á að ágangur ferðamanna á umhverfið hafi ekki verið mikið áhyggjuefni á árum 
áður. Ástæðan sé að fjöldi ferðamanna hafi verið lítill miðað við þann fjölda sem ferðast 
um landið í dag. Telur hún það m.a. skýringu á því hve fáar rannsóknir hafi verið gerðar 
hér á landi á áhrifum traðks. Fyrirbygging á frekari skaða vegna traðks á umhverfið er því 
mikilvæg miðað við núverandi stöðu á Íslandi (Guðrún Gísladóttir, 2006; Rannveig 
Ólafsdóttir og Micael C. Runnström, 2007). Áhrif traðks á gróður og jarðveg hefur aftur á 
móti verið töluvert rannsakað erlendis og í flestum heimsálfum, eins og Monz o.fl. (2010) 
benda á. Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi eru rannsóknir Guðrúnar 
Gísladóttur (2001, 2003a, 2003b, 2006) sem beindust að áhrifum traðks af völdum 
ferðamanna í þjóðgörðum og friðlöndum á Íslandi. Guðrún birti t.a.m. árið 2006 
samanburðarrannsókn á áhrifum traðks vegna ferðamanna í tveim þjóðgörðum, 
Snæfellsnesi og Skaftafelli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að gróður er 
misviðkvæmur fyrir traðki og eru mosar og fléttur á eldfjallajarðvegi sérstaklega 
viðkvæmar tegundir fyrir hvers konar raski. Rannveig Ólafsdóttir (2007) hefur unnið í 
framhaldi af rannsóknum Guðrúnar að þróun ástandskvarða til að leggja mat á ástand 
göngustíga. Til að reyna á notagildi kvarðans framkvæmdi Rannveig forkönnun á 
Lakasvæðinu. Niðurstöður verkefnisins sýndu að ástandskvarði væri mjög gagnlegur en 
það væri aftur á móti kostnaðarsamt og tímafrekt að safna gögnum. 

Thukanen (1984) nefnir að úthafseyjar eins og Ísland sem staðsettar eru á nyðri 
breiddarbaugum, eru með tvö mismunandi gróðurbelti eftir því hvort landið sé flokkað eftir 
hnattstöðu eða gróðurfari. Miðað við hnattstöðu og veðurfar er Ísland á norðurmörkum 
tempraða beltisins. Gróðurfarslega tilheyrir landið aftur á móti undir barrskógarbeltið 
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neðan 400 m.y.s. og heimskautabeltisins þar fyrir ofan. Kemur það heim og saman við 
Walker o.fl (2005) sem telja Ísland á mörkum norðurheimskautsins eða low-shrub 
túndrunni. Jarðfræðilega er Ísland ungt land sem er í stöðugri mótun. Eldgos og 
jarðskjálftar eru tíðir atburðir, sérstaklega innan þeirra svæða sem eru á gosbeltunum 
(Júlíus Sólnes, 2013). Eldfjallajarðvegur (e. Andosol) er meginuppistaða íslensks jarðvegs, 
getur safnað í sig miklu vatni og valdið umtalsverðum frostáhrifum. Jarðvegurinn er hvor 
tveggja með lága eðlisþyngd og þjálnistuðull sem gerir það að verkum að færsla jarðefna á 
sér hæglega stað verði hann berskjaldaður fyrir vindum og vætu (Ólafur Arnalds, 2004; 
Guðrún Gísladóttir, 2001). Landið telst því óstöðugt sem eykur á viðkvæmni þess 
(Rannveig Ólafsdóttir, 2007). 

Hlutverk stíga er að leiða einstaklinga um útvistarsvæði, náttúru eða rými, hvort sem er 
fyrir gangandi umferð eða akandi. Göngustígur þarf einnig að falla inn í umhverfið sem 
hann liggur um. Til að hlutverk stíga skili sér þarf kunnátta í viðhaldi, skipulagningu og 
þekkingu að vera fyrir hendi á svæðinu. Það eitt að skipuleggja byggingu á nýjum stíg er 
því ekki nóg. Kanna þarf hvernig umhverfi stígurinn liggur í, hver áætlaður fjöldi notenda 
stígsins sé, hvert þanþol stígsins er við áætluðum fjölda notenda, og hvernig honum skuli 
viðhaldið áfram eftir að lagningu hans er lokið (Bayfield og Aitken, 1992; Aitken, 2014). 
Ísland er ungt land þar sem landmótun á sér enn stað og hefur landið sérstöðu hvað það 
varðar. Öflun upplýsinga um ýmsa umhverfisþætti á Íslandi er því mikilvægt til að stígar 
séu í samræmi við umhverfi sitt (Aitken, 2014, Rannveig Ólafsdóttir, 2007; Rannveig 
Ólafsdóttir og Micael C. Runnström, 2013). 

2.1 Fjarkönnun 

Fjarkönnun er aðferðarfræði sem felst í öflun upplýsinga um hlut, svæði eða fyrirbæri með 
úrvinnslu gagna frá tæki sem er ekki í snertingu við hlutinn, svæðið eða fyrirbærið 
(Lillesand o.fl., 2008). Tæknin byggir á mælingum rafsegulsbylgja frá lofthjúpi og 
yfirborði jarðar sem unnið er úr og sett fram á myndrænan hátt (Lillesand o.fl., 2008; Kim 
og Daigle, 2012). Munurinn á greinihæfni loftmynda og gervitunglamynda er því m.a. 
vegna áhrifa andrúmsloftsins. Endurkast sólar þarf að ferðast tvisvar sinnum í gegnum 
lofthjúp jarðar áður en endurkastið nær til nema gervitungls. Nemi um borð í flugvél 
nemur aftur á móti endurkast sem verður innan lofthjúpsins (Lillesand o.fl., 2008). Gæði 
og greinihæfni loftmynda er því mikil en slík gögn krefjast töluverðs undirbúnings og 
kostnaðar (Ausseil, Dymond og Shepherd, 2007; Kim og Daigle, 2012; Lillesand o.fl, 
2008). Framfarir á sviði gervitunglamynda hafa verið hraðar á síðustu áratugum. Með 
tilkomu gervitungla hefur skilningur manna m.a. aukist á ferlum náttúrunar sem og áhrif 
mannsins á viðkvæmt lífríki jarðar. Fjarkönnun með gervitunglum hefur því markað sér 
mikilvægan sess í rannsóknum á ýmsum sviðum umhverfisvöktunar og er enn í stöðugri 
framþróun (Mancino o.fl, 2014; Lillesand o.fl., 2008).  

Umhverfisvöktun með hjálp fjarkönnunar snýr því að flokkun umhverfisþátta með 
kortlagningu á bæði staðbundum og svæðisbundnum skala (Mancino o.fl., 2014). 
Rannsóknir á breytingum á gróðri með hjálp fjarkönnunar eru t.a.m. eitt þeirra sviða sem 
falla undir umhverfisvöktun. Samkvæmt Lillesand o.fl. (2008) hafa rannsóknir með 
gróðurlyklinum Normalized difference vegetation index (NDVI) á breytingu gróðurþekju 
yfir ákveðin tímabil skilað ágætum árangri víðsvegar um heiminn. Verði breytingar á 
gróðri, sem dæmi vegna þurrka, breytist endurkast gróðursins. Slíkar breytingar eru nýttar í 
tölulegri úrvinnslu fjarkönnunargagna til að meta ástand gróðurs (Liu og Mason, 2009; 



7 

Lillesand o.fl., 2008). Mancino ofl. (2014) og Kim og Daigle (2012) benda þó á að slíkar 
rannsóknir séu enn fáar og frekari athuganir mikilvægar fyrir áframhaldandi þróun. 
Rannsókn Kim og Daigle (2012) sýndi að greinihæfni gervitunglamynda er ekki ásættanleg 
að fullu en að notkun fjarkönnunar er sé engu að síður mikilvægt tól. Telja þeir að 
niðurstöður þeirra sýni það mikla breytingu á gróðurþekjunni að fjarkönnun getur nýst við 
skipulagningu og vöktun stíga á fjallasvæðum.  

Vettvangsgögn eru mikilvægur hluti af rannsóknum sem byggja á fjarkönnun. Með þeim er 
sýnt fram á áreiðanleika og samsvörun fjarkönnunargagna. Gögn af vettvangi gefa t.a.m. 
hugmynd um hvort gerð gervitungla og að umhverfisþættir hafi áhrif á úrvinnslu 
fjarkönnunargagna (Lillesand o.fl., 2008). Skuggar í landslagi eru dæmi um sterkan 
áhrifavald. Rannsókn Leblon, Gallant og Granberg (1996) á áhrifum skugga á gróður 
vegna ólíkra skuggavalda, sýndi að skuggar hafa árhif á NDVI gróðurlykilinn. Skuggar 
sem falla á gróður hindra að bylgjur á rafsegulrófinu nái til plantna. Árstíðarbreytingar 
milli fjarkönnunargagna gefa einnig upp ranga stöðu á gróðri og veikir áreiðanleika 
niðurstaðna (Kim og Daigle, 2012; Mancino o.fl, 2014; Laidler o.fl., 2008; Lillesand o.fl., 
2008). NDVI rannsóknir hafa þó sýnt fram á góða samsvörun og áreiðanleika. Dæmi um 
það eru niðurstöður Raynolds, Walker og Maier (2006) á áhrifum hitabreytinga í umhverfi 
á heimskautaplöntur með NDVI greiningu. Sýndi rannsókn þeirra að úrvinnslu 
gervitunglagagna væri marktæk. NDVI rannsókn Mancino o.fl. (2014) í Basilica á Suður 
Ítalíu reyndist einnig áreiðanleg miðað við vettvangsmælingar. Byggðist rannsókn þeirra á 
mælingum á þéttleika og útbreiðslu skóga með Landsat gervitunglamyndum á tímabilinu 
1984 til 2010. Regína Hreinsdóttir (2006) segir í ritgerð sinni að gróðurkortlagning með 
gervitunglamyndum sé oft vanmetin í samanburði við hefðbundna gróðurkortlagninu. 
Bendir hún á niðurstöður sínar þar sem flokkun með SPOT-5 gervitunglamyndum sé til 
jafns við hefðbundna gróðurkortalagningu. Regína tekur þó fram að notkun gervitungla sé 
annmörkum háð. Hennar tilfelli hafi verið sundurgreining skyldra vistgerða eftir 
tegundasamsetningu sem ekki náðist að fullu.  

Með fjölgun ferðamanna á viðkvæm svæði eru skipulag, stýring og eftirfylgni við vöktun á 
umhverfisáhrifum mikilvæg til að koma í veg fyrir að þolmörkum verði náð (Aitken, 2014; 
Bayfield og Aitken, 1992; Rannveig Ólafsdóttir, 2007). Gervitunglamyndir hafa á síðustu 
árum sýnt fram á notagildi sitt í vöktun og skipulagningu slíkra svæða. Gott aðgengi, lágur 
kostnaður og myndir sem teknar eru af sama stað með fárra daga fresti hefur reynst góð 
leið til að fá skjóta heildaryfirsýn á hverskonar gróðurbreytingar. Kortlagning og flokkun 
svæða með hjálp gervitungla er því gagnleg aðferð í rannsóknum á gróðurbreytingum 
(Ausseil o.fl., 2007; Kim og Daigle, 2012; Lillesand o.fl., 2008; Mancino, 2014;). Frekari 
rannsókna er þó þörf þar sem enn eru vankantar á notkun fjarkönnunargagna. Með bættri 
kunnáttu, tækni og athugunum eru gæði gervitungla aukin og því er fjarkönnun verðugt 
verkefni til rannsaka áfram (Lillesand o.fl., 2008; Kim og Daigle, 2012; Regína 
Hreinsdóttir, 2006). 

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum í Vatnajökulsþjóðgarði er vinsæll áfangastaður 
ferðalanga, hvort sem er innlendra eða erlendra. Aðgengi að vinsælum náttúrminjum er þó 
mismunandi í garðinum og göngustígar undir mismiklu álagi. Garðurinn er einnig 
víðfemur og nær yfir stórt svæði sem ekki er hægt að nálgast allt á vélknúnum ökutækjum. 
Vöktun, skipulag og stýring stígakerfis í Jökulsárgljúfrum er því mikið verk. Notkun 
gervitunglamynda með NDVI greiningu væri því hagkvæm leið til að fá yfirlit á stígum 
garðsins og þeim breytingum sem eiga sér stað með auknum ferðamannastraumi. 
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3 Rannsóknarsvæði 
Svæðið sem er til rannsóknar, tilheyrir þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum sem var 
samkvæmt ákvörðun Náttúruverndarráðs stofnaður 2. júní árið 1973 (Reglugerð um 
þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum nr. 359/1993). Árið 2008 varð þjóðgarðurinn hluti af 
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt Ódáðahrauni og Dyngjufjöllum, og hluta af 
farvegi Jökulsár á Fjöllum (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2010; Lög um 
Vatnajökulsþjóðgarð nr.60/2007). Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum er staðsettur í 
Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu, og er í dag um 120 km2 að flatarmáli. Mynd 3.1 
sýnir þjóðgarðinn í núverandi mynd þar sem hann nær með Jökulsá að vestan, frá 
Dettifossi og norður að þjóðvegi 85, eða um 30 km vegalengd (Vatnajökulsþjóðgarður, 
á.á.a). 

3.1 Mótun lands  

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum liggur vestan við Jökulsá á Fjöllum sem er næst lengsta á 
landsins eða um 230 km (Sigurjón Rist, 1950). Jökulsá,  sem rennur um þurrasta hluta 
Íslands, þ.e. norðausturland, er með stærsta vatnasvið íslenskra áa og spannar það um 8200 
km2. Þar af liggur hluti vatnasviðsins eða 1450 km2, undir jökli á eldvirku svæði. Gos á 
þeim stað hafa valdið jökulhlaupum öðru hvoru, stórum og smáum, en fjögur 
eldstöðvakerfi ná inn á vatnasvæði árinnar: megineldstöð Veiðivatnakerfisins, 
Bárðarbunga og gossprungurein frá henni norður um Dyngjuháls, norðurjaðar 
Grímsvatnakerfis, suðurendi Öskjukerfis og syðsti hluti Kverkfjallakerfisins (Júlíus Sólnes, 
2013; Sigurjón Rist, 1990).  

Jökulsárgljúfur liggja á mörkum Evraasíu- og Norður-Ameríkuflekans. Plötuskilin eru 
einföld og því er þar aðeins eitt gosbelti. Fimm eldstöðvakerfi eru innan þess og eru þau 
kennd við megineldstöðvarnar Þeistareyki, Kröflu, Fremrinámu, Hrúthálsa og Öskju. 
Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum er innan Fremrinámakerfisins og á mörkum Þeistareykja. 
Upphleðsla í eldstöðvakerfum Norðurgosbeltisins er mismikil eftir að síðustu ísöld lauk en 
efnismiklar dyngjur hafa t.a.m. birst á Þeistareykjum og Fremrinámu. Eftir jökultíma hefur 
gosið innan Fremrinámukerfis á um 75 kílómetra kafla frá Hljóðaklettum og suður fyrir 
Hvammfjöll. Einkennist svæðið af dyngjum og stöpum en þar er einnig að finna 
móbergshryggi og gígaraðir. Norðan við Hafragilsfoss í Jökulsárgljúfri, eru 11 hraunlög, 
samtals 120 metra þykk. Móberg er þar undir og nokkur móbergsfell standa upp úr 
grágrýtinu (Júlíus Sólnes, 2013). 

Myndun Jökulsárgljúfra hefur mönnum lengi verið ráðgáta. Talið er að nokkur 
hamfarahlaup í Jökulsá á Fjöllum hafi mótað gljúfrin. Kenningin var fyrst lögð fram af 
Hauki Tómassyni (1973) og fékk eftir það byr undir báða vængi (Júlíus Sólnes, 2013). 
Talið er að u.þ.b. 16 stórhlaup hafi farið niður Jöklsá á Fjöllum frá því fyrir um 3500 til 
8500 árum, en síðasta hamfarahlaupið kom fyrir 2000-2500 árum. Ekki er vitað með vissu 
hver upptök þessara hlaupa voru, en flestir vísindamenn hallast að því að þau hafi stafað af 
eldsumbrotum undir Vatnajökli (Júlíus Sólnes, 2013). 
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Mynd 3.1 Rannsóknarsvæði verkefnisins, þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum. 
(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.c) 
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3.2 Veðurfar  

Ásbyrgi er talið vera einn veðursælasti staður að sumri til á landinu en norðanáhlaup með 
kaldri úrkomu eiga sér þó einnig stað. Veturnir geta verið snjóþungir og kaldir en 
meðalúrkoma í Jökulárgljúfrum er lítil þar sem svæðið er í úrkomuskugga frá Vatnajökli 
(Sigrún Helgadóttir, 2008). Rannsóknarsvæðið sjálft liggur frá 84 m.y.s. upp í 350 m.y.s. 
eins sýnt er í töflu 3.1, og veðurfar því breytilegt vegna hæðarmunar. Sjálfvirk 
veðurathuganastöð hefur verið í Ásbyrgi síðan 1998 en samkvæmt starfsmanni Veðurstofu 
Íslands eru gögn frá henni á rannsóknartímabili verkefnisins heldur ónákvæm. Því er stuðst  
við tvær veðurstöðvar í nágrenni Jökulsárgljúfra; Mánárbakki á Tjörnesi, norðvestur af 
Ásbyrgi, sem er sjálfvirk veðurathugunarstöð; og Grímsstaðir, sunnan Dettifoss við 
Hólssand, sem er mönnuð veðurathugunarstöð. Hiti á Mánárstöðum er almennt meiri en á 
Grímsstöðum, eins og tafla 3.2 sýnir. Úrkoma er einnig meiri á Mánárbakka sem liggur 
nærri hafi, en á Grímsstöðum sem er lengra inni í landi. Á rannsóknartímabili verkefnisins 
munar þó heldur minna á milli úrkomumagns og hitastigs hjá báðum 
veðurathugunarstöðunum (tafla 3.3).  

Tafla 3.1  Hæð veðurstöðva og rannsóknarsvæða yfir sjávarmáli. (Veðurstofa Íslands, 
2014; Sigrún Helgadóttir, 2008). 

Nafn staðar Hæð yfir sjávarmáli í metrum 
Eyjan Ásbyrgi 84.0 
Ásheiði u.þ.b. 120-140 
Dettifoss  u.þ.b. 350 
Mánárbakki 17.0 
Grímsstaðir 384.0 
 

Tafla 3.2  Veðurfar í Jökulsárgljúfrum milli áranna 2001 og 2011. (Veðurstofa Íslands, 
2014). 

  Mánárstaðir Grímsstaðir 
Meðalhiti 2001-2011 4,0 °C 1,6 °C 
Meðalúrkoma 2001-2011 640,3 mm 337,5 mm 
Sumarhiti (júní – ágúst) 2001-2011 8,7 1,2 
Vetrarhiti (október – mars) 2001-2011 2,7 -2,2 
 

Tafla 3.3  Veðurfar í Jökulsárgljúfrum árin 2002 og 2011 (Veðurstofa Íslands, 2014). 

 Mánárstaðir Grímsstaðir 

 Ár 2002 2011 2002 2011 
Meðalhiti 6 dögum fyrr 6,8 °C 6,8 °C 5,5 °C 4,9 °C 
Meðalúrkoma 6 dögum fyrr 0,6 mm 0,5 mm 0,4 mm 0,5 mm 
Tegund úrkomu Rigning Rigning Rigning Rigning/slydda/snjór 
Meðalhiti sept. 8,5 °C 7,6 °C 7,5 °C 5,7 °C 
Meðalúrkoma sept. 44,6 mm 75,2 mm 24,8 mm 50,5 mm 
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3.3 Gróður 

Fjölmörg ólík gróðurlendi er að finna í Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfri. Lyngmóar eru 
algengasta gróðurlendið og oft mjög stórþýft. Sigrún Helgadóttir (2008) lýsir gróðurfari í 
Jökulsárgljúfrum m.a. svo að birkiskógur og kjarr setji mikinn svip á landslag og víða er 
kjarr svo þétt að ógreiðfært er um það nema þar sem klippt hafi verið meðfram 
göngustígum. Sigrún tekur einnig fram að gróðurlendi eins og mosaþembu, votlendi, 
snjódældir, valllendi, blómlendi, urðir og eyrar sé einnig að finna innan þjóðgarðsins. 
Samkvæmt skýrslu Starra Heiðmarssonar og Guðmundar Guðjónssonar (2005), má skipta 
þjóðgarðinum gróðurfarslega í þrjá hluta. Einsleitt vel gróið mólendi í nyrsta hlutanum, 
fjölbreytilegan og gróskumikinn gróður í Vesturdal, og í blásinn, grýttan og illa gróinn í 
suðurhlutanum. Árið 1992 var þjóðgarðurinn friðaður fyrir allri beit húsdýra og girtur af að 
ósk Kelduneshrepps (Þórey Bjarnadóttir og Susanne Greef, 2004). Sigþrúður Stella 
Jóhannsdóttir (munnleg heimild, júní 2010) fyrrverandi þjóðgarðsvörður í 
Jökulsárgljúfrum, bendir á því til stuðnings að gróður hafi breyst heilmikið eftir friðunina. 

3.4 Göngustígar rannsóknarinnar 

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum einkennist af gljúfrum, klettum, dældum og öðrum 
jarðmyndunum sem hafa mikil áhrif á greinihæfni fjarkönnunargagna. Skuggar eru 
áberandi í landslagi þjóðgarðsins og geta bjagað niðurstöður fjarkönnunargagna sem 
byggja á flokkun með gróðrulykli (Leblon o.fl., 1996; Lillesand o.fl., 2008). Því var 
ákveðið að nota göngustíga innan þjóðgarðsins sem eru ekki undir áhrifum skugga. Aðeins 
einn stígur, Ásheiðarstígur, fellur þar undir. Til að fá stærra úrtak var ákveðið að nota tvo 
stíga þar sem áhrifa skugga gætir hvað minnst; Eyjan í Ásbyrgi og Dettifoss að vestan. 
Rannsóknarsvæðið skiptist því í þrjá hluta innan þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum og 
markast af stígunum um Eyjuna í Ásbyrgi, Ásheiði og Dettifossi að vestan.  

Göngustígar innan Jökulsárgljúfra eru að uppruna gamlar kindagötur og lá þétt net slíkra 
gatna um gljúfrin á árum áður. Eftir að friðað var fyrir beit árið 1992 gréru kindagöturnar 
sem ekki urðu hluti göngustígakerfisins. Göngustígar þjóðgarðsins eru merktar leiðir og 
vinsælar meðal gesta (Sigrún Helgadóttir, 2008). Stígar innan þjóðgarðsins eru auk þess 
mis- langir og erfiðir, sumir eru stikaðir, aðrir ekki. Erfiðleikastig göngustíga innan 
Vatnajökulsþjóðgarðs er skilgreint samkvæmt staðli garðsins í töflu 3.4. 
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Tafla 3.4 Erfiðleikastuðull leiða innan Vatnajökulsþjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 
á.á.b) 

Erfiðleikastuðull leiðar Lýsing 
Auðveld  
 

Góðir stígar með sléttu undirlagi að jafnaði, án teljandi 
hindranna eða erfiðleika. 

Kerfjandi Leiðir og stígar sem geta falið í sér lengri óslétta og 
erfiða kafla og hindranir, svo sem óbrúaða læki og minni 
ár, lausamöl, há uppstig o.s.frv. 

Erfið 
 

Leiðir og stígar sem fela í sér hindranir og erfiðleika á 
borð við stærri óbrúaðar ár, brattlendi og klettahöft, sem 
óvönum og við slæmar aðstæður geta verið hættulegar. 

Gönguleið fyrir 
hreyfihamlaða 

Stígar eru með bundnu slitlagi, timburpallar eða 
þjöppuðu malarlagi án lausamalar á yfirborði.  

 

Samkvæmt Önnu Dóru Sæþórsdóttur og Svanhildi Þorsteinsdóttur (2002) sem unnu að 
rannsókn á þolmörkum á ferðamennsku í þjóðgarðinum sumarið 2001, er dreifing 
ferðamann um þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum ójöfn. Niðurstöður þeirra sýna að flestir 
koma við í Ásbyrgi vegna þess hve aðgengilegt og vel auglýst svæðið er umfram önnur 
innan þjóðgarðsins. Samræmist það skráðum fjölda gistinátta fyrir sumarið 2011 í 
Ársskýrslu Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs (Hjörleifur Finnsson, Helga Árnadóttir, 
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, 2012). Fjöldi gistinátta í Ásbyrgi var 12.146 en 2.193 í 
Vesturdal. Af þeim fjölda ferðamanna sem gisti í þjóðgarðinum voru Íslendingar í 
meirihluta í Ásbyrgi en minnihluta í Vesturdal.  

3.4.1 Eyjan í Ásbyrgi 

Nyrsti hluti rannsóknarsvæðisins er göngustígurinn á Eyjunni í Ásbyrgi. Eyjan er mikill 
klettur sem stendur yst í miðju Ásbyrgis og klífur byrgið í Vesturbyrgi og Austurbyrgi 
(mynd 3.2). Innan úr byrginu er Eyjan áberandi í landslaginu og minnir helst á stórt skip 
sem gnæfir yfir byrgið. Eyjan er rúmlega 2 km löng, um 250 m breið og syðsti hluti hennar 
um 60 m hár (Sigrún Helgadóttir, 2008). Eyjan tilheyrir flatlendi norðurhluta 
Jökulsárgljúfra sem einkennist af vel grónum, gróskumiklum en einsleitum fjalldrapa og 
víðimóa ásamt vöxtulegum samfelldum birkiskógi (Sigrún Helgadóttir, 2008; Starri 
Heiðmarsson og Guðmundur Guðjónsson, 2005). Starri Heiðmarsson og Guðmundur 
Guðjónsson (2005) lýsa einnig í skýrslu sinni að þar sem skógurinn þrífst best er 
undirgróðurinn mestur en mjög grunnt er á gamalt hraun frá nútíma sem sjá má gægjast 
upp úr gróðursverðinum á stöku stað. 

Stígurinn um Eyjuna hefst við NV horn tjaldsvæðisins í Ásbyrgi, þaðan norður með 
klettum  Eyjunnar, upp á hana og suður með brún hennar, í lítinn hring syðst á henni og 
sama leið til baka. Leiðin er stikuð, um 4,5 km fram og til baka, tekur um 1,5 til 2 klst. að 
ganga og flokkast sem auðveld leið (Tafla 3.4; Sigrún Helgadóttir, 2008; 
Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a). 

Mesta framboð á þjónustu innan þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum er í Ásbyrgi. Eitt af 
þremur tjaldsvæðum þjóðgarðsins er þar og er staðsett við hlið Eyjunnar. Er það sömuleiðs 
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það stærsta innan þjóðgarðsins (Hjörleifur Finnsson o.fl., 2012). Upplýsingamiðstöð 
Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, Gljúfrastofa, er í Ásbyrgi og stoppar stór hluti gesta 
þjóðgarðsins þar á hverju sumri (Hjörleifur Finnsson o.fl., 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir 
og Svanhildur Þorsteinsdóttir, 2002). Gljúfrastofa er í göngufæri frá Eyjunni og liggur 
merkt leið þar á milli. Meðfram nyrsta hluta Eyjunar er þjóðvegur nr. 85 sem liggur 
annarsvegar vestur að Tjörnesi og yfir til Húsavíkur, og hinsvegar austur að Kópaskeri eða 
um Hófskarðsleið yfir á Austurland. 

 

Mynd 3.2 Eyjan í Ásbyrgi. Göngustígurinn á Eyjunni er merktur A2 fyrir miðri mynd og 
tjaldsvæðið með hvítum þríhyrningi á grænum fleti. (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.c).  

3.4.2 Ásheiði 

Ásheiðarstígur er kenndur við Ásheiði sem er á milli Ásbyrgis og Vesturdals. Stígurinn 
liggur frá Byrgisbarmi við brún Ásbyrgis í norðri, suður að Kvíum við Vesturdal (mynd 
3.3). Ásheiði líkt og önnur svæði innan þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum, ber mörg merki 
um hamfaraflóð sem talin eru hafa átt sér stað. Endurspeglast það t.a.m. í örnefnum á 
heiðinni; Klappir við Byrgisbarm sem þar sem stórir skessukatlar eru innan um skúraðar 
klappir; og Kvíum rétt norðan við Rauðhóla með fjölda byrgja og klettaveggja. 
Gróðurlendi á Ásheiði einkennist af gróskumiklum skógum nyrst, uppblásturssvæði  um 
miðbik heiðarinnar og víðáttumiklu mólendi, birkikjarri og mosagróðri syðst. Mörk milli 
birkikjarrs og lyngheiða er þó víða óljóst þar sem birkirunnar eru á stangli. Jarðvegur er 



15 

þykkastur í lyngmóum og vel gróinn móinn mjög stórþýfður. Upplásturssvæði heiðarinnar, 
Melar, liggur rétt austan við Sund, milli Klappa og Kvía, en nær ekki inn að Ásheiðarstíg 
(Sigrún Helgadóttir, 1997, 2008). 

Ásheiðarstígur hefst á vegamótum við Byrgisbarm hjá Klöppum og liggur suður að Kvíum 
norðan Rauðhóla. Leiðin er stikuð, um 3,8 km og flokkast sem krefjandi leið (Tafla 3.4; 
Sigrún Helgadóttir, 2008; Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a).  

Ásheiðarstígur er hluti af hefðbundinni gönguleið milli Dettifoss og Ásbyrgis. Sú leið er 
tveggja daga löng eða 32 kílómetrar ef stysta leið er valin (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a). 
Ásheiðarstíg er ekki hægt að nálgast á vélknúnum ökutækjum. Norðan frá þarf að ganga 
um 4,5 km að upphafsreit við Klappir eða 3 til 4 km frá bílastæðinu við Hljóðakletta að 
syðri hluta stígsins við Kvíar. Umhverfi Ásheiðarstígs er því frábrugðnara því sem er við 
Eyjuna í Ásbyrgi hvað varðar aðgengi. 

 

Mynd 3.3 Ásheiði milli Ásbyrgis og Rauðhóla. Göngustígurinn á heiðinni er merktur Á9 
með rauðum lit fyrir miðri mynd. (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.c). 

3.4.3 Dettifoss að vestan 

Syðsti hluti rannsóknarsvæðisins er við Dettifoss vestan Jökulsár á fjöllum. Leiðin 
samanstendur af fjórum göngustígum sem mynda hringleiði með upphafs- og endapunkt 
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við bílastæðið hjá Dettifossi (Sigrún Helgadóttir, 2008; Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a). Eru 
það leiðirnar 1) frá bílastæði að Selfossi og Dettifossi, 2) um Fosshvamm, 3) Sanddalur og 
4) frá tjaldsvæði að bílastæði (mynd 3.4). Sigrún Helgadóttir (2008) lýsir svæðinu vestan 
Dettifoss sem tröllalandslagi, stórgrýttu og erfiðu yfirferðar. Nyrst við Sanddal skera byrgi 
umhverfið og sandur er orpinn og víða grýttur. Syðst í dalnum opnast út í gljúfrin við 
Dettifoss og Selfoss. Norðan Dettifossar er Fossahvammur, vel gróið svæði við brún 
Jökulsárgljúfra. Gljúfrin eru 44 m djúp við Dettifoss, 8-14 m við Selfoss en mesta dýpi 
þeirra er 130 m norðan Hafragils (Sigrún Helgadóttir, 2008). Umhverfið við Dettifoss og 
Selfoss er lítið gróið og talsvert mikið blásið en gróðurfarið svipar til mólendisins í nyrðri 
hluta Gljúfranna. Fjalldrapi og víðir eru ríkjandi og myndar loðvíðinn víða kjarr á jöðrum 
uppblásturssvæðsins sem nær að binda jarðveginn (Sigrún Helgadóttir, 1997; Starri 
Heiðmarsson og Guðmundur Guðjónsson, 2005). Móinn er þó áberandi rýrari og 
sundurskornari af grýttum melum og sandorpnum hraunum. Víða má því sjá ljót rofabörð 
þar sem gróðurinn á í vök að verjast gegn roföflum náttúrunar  (Starri Heiðmarsson og 
Guðmundur Guðjónsson, 2005). 

Stígurinn hefst við bílaplanið hjá Dettifossi vestan Jökulsár, liggur þaðan að fossi með 
aukastíg suður að Selfossi, þaðan til baka og niður að Fosshvamm, meðfram gljúfrunum 
norðan Dettifoss, yfir Sanddal að tjaldsvæðinu og þaðan til baka á bílastæðið. Leiðin er 
stikuð, um 4,2 km og flokkast bæði sem auðveld og krefjandi, (Tafla 3.4; Sigrún 
Helgadóttir, 2008; Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.a). 

Eitt tjaldsvæði er við Dettifoss sem hugsað er fyrir göngufólk. Þar er lágmarksþjónusta, 
vatn í brúsum sem borið er á svæðið af landvörðum og þurrklósett við bílastæði. Enginn 
vakthafandi landvörður er á svæðinu en landverðir vitja svæðið einu sinni á dag (Hjörleifur 
Finnsson o.fl., 2012; Kári Kristjánsson og Kristveig Sigurðardóttir, 2003; Sigrún 
Helgadóttir, 2008). Árið 2011 var nýr vegur opnaður að Dettifossi frá þjóðvegi nr.1 í suðri. 
Sá vegur er upphækkaður með bundnu slitlagi og fellur undir G-reglu Vegagerðarinnar. 
Engri vetrarþjónustu er því sinnt á veginum. Fram að opnun nýja vegsins var vegurinn 
vestan Dettifoss skilgreindur sem fjallvegur (Hjörleifur Finnsson o.fl., 2012; Kári 
Kristjánsson og Kristveig Sigurðardóttir, 2003). 
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Mynd 3.4 Dettifoss að vestan. Göngustígar innan rannsóknarsvæðis við Dettifoss eru 
merktir D1 og D2 með bláum lit, Fosshvammur og Sanddalur með rauðum lit. 
(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.c). 
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4 Gögn og aðferðir 
Verkefni þetta byggir á tveimur aðferðum þar sem notast er bæði við umhverfismælingar á 
vettvangi og fjarkönnun. Markmiðið er að athuga áreiðanleika fjarkönnunargagna við mat 
á ástandi göngustíga og gróðurs á áhrifasvæðum árin 2002 og 2011. Bornar verða saman 
niðurstöður vettvangsgagna og eldri fjarkönnunarmynda til að sjá hvort samsvörun sé þar á 
milli. Sé svo verður eldri myndin borin saman við yngri mynd til að mæla breytingar á 
ástandi stíga og áhrifasvæða á rannsóknartímabili verkefnisins. Er vinnuferill verkefnisins 
útskýrður frekar með flæðiriti á mynd 4.1. 

Fyrsta verk var að finna annað hvort loft- eða gervitunglamyndir sem eru aðgengilegar og í 
sem bestri upplausn. Tímabil myndanna var miðað við aldur umhverfismælinganna, en þær 
eru áður óbirt gögn Guðrúnar Gísladóttur, prófessors í landfræði við Háskóla Íslands. 
Lagði Guðrún til gögnin fyrir þá rannsókn sem hér er kynnt. Fyrst var athugað hvort 
íslensk fyrirtæki og stofnanir ættu innrauðar loft- eða gervitunglamyndir af 
rannsóknarsvæðinu og á því tímabili sem verkefnið miðast við. Niðurstöður leitarinnar 
voru þrjár gjaldfrjálsar SPOT-5 gervitunglamyndir sem stóðu til boða og voru heppilegar 
bæði hvað varðar gæði og aldur. Eru tvær eldri myndanna frá Háskóla Íslands (HÍ) og sú 
yngri frá Landmælingum Íslands (LMÍ). 

Árið 2010 voru settir upp bíla- og gönguteljarar í Jökulsárgljúfrum. Var talning gerð það ár 
á fjórum stöðum innan garðsins: Göngu- og bílateljari í Ásbyrgi, gönguteljari í 
Hljóðaklettum og bílateljarar við Dettifoss að austan og vestan (Hjörleifur Finnsson o.fl., 
2012). Samkvæmt ársskýrslu Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs (2012) misfórust 
göngutalningarnar vegna tæknilegra örðuleika. Árið eftir var talning ferðamanna 
endurtekin en á gönguteljara. Ástæða þess var eyðing gróðurs í kringum teljarana sem 
skapaðist er forvitið göngufólk vildi skoða tækin. Vegna þessa er ekki stuðst við töluleg 
gögn um fjölda ferðamanna sem fer um þá stíga sem eru innan rannsóknarsvæði verkefnis.  

4.1 Vettvangsgögn 

Fyrri hluti rannsóknarinnar byggir á mælingum Guðrúnar Gísladóttur sem fóru fram 
sumarið 2001 á umhverfisþáttum göngustíga í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfri. Ástand allra 
göngustíga innan þjóðgarðsins voru rannsakaðir ásamt öðum umhverfisþáttum. Markmið 
rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir umhverfisins gæfu bestar vísbendingar um 
hnignun og til að meta hvort þolmörkum umhverfisins í stígum þjóðgarðsins væri náð. 
Rannsóknin var liður við mat á þolmörkum vinsælla ferðamannastaða er fóru m.a. fram í 
þjóðgarðinum í Skaftafelli (Guðrún Gísladóttir, 2001), friðlandinu á Lónsöræfum (Guðrún 
Gísladóttir, 2003a) og í Landmannalaugum (Guðrún Gísladóttir, 2003b). 
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Mynd 4.1 Vinnuferill við úrvinnslu umhverfismælinga og fjarkönnunargagna. 
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Rannsakað var áhrif traðks af völdum ferðamanna á gróðurþekju og jarðveg eftir 
mismunandi gróðurlendum og náði gagnasöfnunin yfir alla stíga er merktir eru sem 
gönguleið innan þjóðgarðsins. Hlutfall ógróðins og gróðins lands var mælt, fjöldi 
aukastíga, dýpt stígs og breidd hans, en einnig það svæði sem sýnilega verður fyrir traðki 
vegna nálægðar við göngustíg, þ.e.a.s. áhrifasvæði. Ríkjandi gróðurlendi við stíg var þar að 
auki skráð og notast var við eftirfarandi flokka; skóglendi, kjarr, lyngmóa, grasmóa, 
graslendi, votlendi, mosaheiði, bersvæðisgróður og ógróið land. Til hliðsjónar við 
flokkunina var stuðst við rit Guðrúnar Gísladóttur (1998) og Steindórs Steindórssonar 
(1980). Stígum var einnig gefin einkunn í hverjum mælipunkti eftir því hvort hann væri í 
framför, jafnvægi eða afturför. Merkt var við afturför þar sem virkt rof var í stíg á 
tilteknum mælipunkti en framför þar sem gróðurframvinda var mælanleg. Ef hvorki var 
merki um afturför eða framför var mælipunkturinn skráður í jafnvægi.   

Hlutfall gróðurþekju í stíg og áhrifasvæði var skráð með Braun-Blanquet kvarðanum í 
eftirfarandi flokka:75-100%, 50-75%, 25-50%, 5-25%, 1-5%, 0,5-1% og 0-0,5%. Notaður 
var 33 x 100 cm rammi við gróðurmælingar sem var skipt upp í 20% hólf. Mælingar voru 
framkvæmdar annars vegar á röskuðu svæði í miðju göngustígs þar sem álag er mest, og 
hinsvegar á áhrifasvæði sem er beggja vegna stígs. Við úrvinnslu var notað miðgildi hvers 
flokks Braun-Blanquet kvarðans (Guðrún Gísladóttir, 2006; Olga Kolbrún 
Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir og Rattan Lal, 2014) og fengust eftirfarandi gildi; 
87,5, 62,5, 37,5, 15,0, 3,0, 0,75 og 0,25.  

Mælt var á 200 metra fresti frá upphafspunkti göngustígs til loka hans og notast við 
göngumæli sem stilltur var á skrefalengd þess sem mældi. Allir mælistaðir voru ákvarðaðir 
með hjálp staðsetningartækis (GPS) í WSG-84 neti. Gögn Guðrúnar Gísladóttur á 
göngustígum þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum ná til 323 staða og voru 53 þeirra notaðir við 
þessa rannsókn. Upplýsingar um rétta staðsetningu mældra punkta á stígunum voru fengnar 
með því að umreikna hnit í töflureikninum Excel. Að því búnu voru hnitin yfirfærð á kort í 
landupplýsingakerfinu ArcGIS. Notast var við kortagrunninn ISV50 frá Landmælingum 
Íslands í keiluvörpun Lamberts frá 1993. Mælipunktar skiptust niður á eftirfarandi 
gönguleiðir innan rannsóknarinnar, fjöldi mældra punkta er getið í sviga: Eyjan Ásbyrgi 
(12), Ásheiðarstígur (19) og Dettifossstígur (22).   

4.2 Fjarkönnunargögn 

Seinni hluti rannsóknarinnar byggir á þremur SPOT-5 gervitunglamyndum sem sýndar eru 
á mynd 4.2, og voru teknar með níu ára millibili, tvær 3. október árið 2002 og ein 17. 
september árið 2011 (tafla 4.1). Þær voru fengnar frá HÍ (2002) og LMÍ (2011). Ástæða á 
vali þessara fjarkönnunargagna fyrir rannsóknina er sú að gervitunglamyndirnar eru 
gjaldfrjálsar fyrir þetta tiltekna verkefni og myndirnar frá sama gervitunglinu. Tímasetning 
myndanna er einnig heppileg þar sem vettvangsgögnum var safnað  25. til 30. júlí árið 
2001, einu ári áður en fyrsta myndin var tekin. Við leit af hentugum fjarkönnunargögnum 
fundust þó einnig loftmyndir af rannsóknarsvæðinu hjá LMÍ. Gagnasafnið var eingöngu frá 
einu ári og því hefði þurft að varpa myndinni upp með hliðsjón af gervitunglamyndunum. 
Úrvinnsla gagna takmarkaðist aftur á móti við þröngan tímaramma og því var afráðið að 
notast við loftmyndirnar.  
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Tafla 4.1  SPOT-5 gervitunglamyndir sem notaðar eru í rannsókninni. 

Eigandi Mynd Dagsetning 

Landmælingar 
Íslands 717-214-0-110917-124835-5-hrg2-colour-1a1.tif 17. 09. 2011 

Háskóli Íslands 714-213-8-021003-5-1-j-2a.tif 03. 10. 2002 

Háskóli	  Íslands	   714-212-8-021003-5-1-j-2a.tif	   03. 10. 2002	  

 

 

Mynd 4.2 Innrauðar SPOT-5 gervitunglamyndir. Þessar myndir voru notaðar við 
kortlagningu. Afmörkun rannsóknarsvæða sjást einnig á myndinni (Háskóli Íslands, 2002; 
Landmælingar Íslands, 2011). 

Samkvæmt Lillesand o.fl.(2008) telst greinihæfni gervitunglamynda frá SPOT-5 vera bæði 
í hærra- og meðallagi. Sú skilgreining byggist á þeim fjölda möguleika sem er á upplausn 
mynda frá SPOT-5, þ.e. frá 2,5 metrum upp í 20 metra. Greinihæfnin er auk þess góð 
miðað við að notast þarf við a.m.k. tvö ártöl í verkefninu. SPOT-5 er með fjóra nema og 
þar af tvo HRG (high resolution geometric) nema. Mesta upplausn mynda kemur frá HRG 
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nemunum; pankrómatískt band í 2,5 m og/eða 5 m greinihæfni, grænt, rautt og innrautt (e. 
IR) band í 10 metra greinihæfni, og mið-innrautt (e. MIR) band í 20 metra greinihæfni (sjá 
töflu 4.2) (Lillesand o.fl., 2008; SPOT Image, 2002). Landsat gervitunglamyndir sem eru 
gjaldfrjálsar á netinu, voru ekki hentugur kostur þar sem greinihæfni þeirra er 15 m x 15 m 
(Lillesand o.fl., 2008). Greinihæfni RapidEye mynda er meiri en og hjá SPOT-5, eða 5 m á 
rauða og innrauða bandinu (BlackBridge, 2013), en gögnin eru aðeins aðgengileg gegn 
gjaldi. Samkvæmt Kolbeini Árnasyni, starfsmanni í fjarkönnun hjá LMÍ, er til eitt 
RapidEye gagnasafn yfir allt Ísland hjá LMÍ en það spannar eingöngu árið 2012. Taldist 
það því ekki hentugur kostur vegna tímaramma rannsóknarinnar því greinihæfni nema er 
mismunandi milli gervitungla (Lillesand o.fl., 2008; Liu og Mason, 2009). 

Tafla 4.2  Litrófsbönd og upplausn SPOT-5 HRG gervitunglamynda. (Airbus Defence and 
Space (2014b). 

Litrófsbönd Greinihæfni Rafsegulsróf 

Pankrómatísk 

B1 : grænt 

B2 : rautt 

B3 : innrautt 

B4 : miðinnrautt  

2.5 m eða 5 m 

10 m 

10 m 

10 m 

20 m 

0.48 - 0.71 µm 

0.50 - 0.59 µm 

0.61 - 0.68 µm 

0.78 - 0.89 µm 

1.58 - 1.75 µm 

 

SPOT-5 myndirnar eru teknar á milli klukkan 10:15 og 10:30 en mismunur á staðartíma 
myndefnis er að hámarki 15 mínútur (Airbus Defence and Space, 2014a; SPOT Image, 
2002). Myndinar eru ekki teknar á sama degi ársins og eru 16 dagar á milli dagsetninga 
tökudaga. Kemur munurinn t.a.m. fram í mismunandi stærð skugga á myndunum vegna 
ólíkrar sólarhæðar (Lillesand o.fl., 2007). Þrátt fyrir þann mun var ákveðið að nota SPOT-5 
myndirnar. Ástæðan er vegna þeirrar veðráttu sem var á rannsóknarsvæðinu árið 2011 en 
gróður tók seint við sér vegna langvarandi kulda og vætu í maí og júní. Gróska í 
þjóðgarðinum var því minni það ár og gæti haft áhrif á endurkast gróðurs á innrauða 
sviðinu (Hjörleifur Finnsson o.fl., 2012; Liu og Mason, 2009). Tíðarfar í október árið 2002 
var einnig með mildara móti svo bjögun vegna árstígabreytinga er því minni en gætir engu 
að síður (Kári Kristjánsson og Kristveig Sigurðardóttir, 2003; Lillesand o.fl., 2008; Liu og 
Mason, 2009). Önnur atriði tengd töku myndanna eru heldur svipuð, þ.e.a.s. staða 
gervitungls við jörðu og halli nemana um borð við yfirborð jarðar (SPOT Image, 2002). 
Rannsóknarsvæðið er einnig að mestu skýlaust á myndunum þrem. 

SPOT-5 myndirnar sem notaðar eru í rannsókninni eru með fjögur bönd og teknar með 
HRG nema gervitunglsins. Gagnapakkar myndanna þriggja í verkefninu eru allir með 
grænt-, rautt- og nærinnrautt band. Gögn HÍ frá árinu 2002 eru með miðinnrautt (e. short-
wave infrared) sem fjórða bandið en gögn LMÍ  eru með Pankrómatískt band með 2,5 
metrar greinihæfni sem fjórða bandið. Ástæða þessa mismunar er að myndir HÍ eru í 
upprunnalegri útgáfu frá LMÍ, en LMÍ er sá aðili er veitir HÍ aðgang að gagnasafninu 
(Kolbeinn Árnason, munnleg heimild). Mynd LMÍ frá 2011 er aftur á móti ekki í 
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upprunalegri útgáfu. Þeirri mynd hefur verið breytt á þá vegu að miðinnrauða bandið sem 
er í 20 m greinihæfni, var tekið út og litframsetningin skerpt með Pankrómatíska bandinu. 
Greiningarhæfni myndanna er því ólík á tvenna vegu. Fyrsta lagi eru myndirnar frá árinu 
2002 í minni upplausn en sú frá 2011, eða í 10 metrum í stað 2,5 metra, eins og sýnt er á 
mynd 4.3. Öðru lagi eru litrófsbönd myndarinnar frá 2011 óáreiðanlegri vegna Pan-
skerpunar en þeirra frá 2002 sem eru í upprunalegri útgáfu (Liu og Mason, 2009; Lillesand 
o.fl., 2008). 

   

Mynd 4.3 Innrauðar SPOT-5 myndir af Eyjunni í Ásbyrgi. Örvarnar vísa á svæði þar sem 
göngustígurinn sést á myndunum. Mynd t.v. sem er frá 2002, sýnir litla greinihæfni miðað 
við mynd t.h. frá 2011 (Háskóli Íslands, 2002; Landmælingar Íslands, 2011).  

4.3 Úrvinnsla gagna 

Vinnsla á SPOT-5 gervitunglamyndunum var framkvæmd í landupplýsingakerfinu ArcGIS 
og ArcCatalog en myndirnar voru þegar uppréttar miðað við ISV 50 gagnagrunn LMÍ. 
Gróður er með eðlislega afgerandi gleypni og endurkast á rafsegulrófinu  sem kemur m.a. 
greinilega fram á rauða sýnilega sviðinu (0,58 til 68 µm) og því nærinnrauða (0,752 til 1,00 
µm) (Lillesand, o.fl., 2008; Liu og Mason, 2009). Heilbrigður gróður endurkastar nær 
öllum innrauðum geislum (e. NIR) frá sér en dregur í sig bláa og rauða geisla á sýnilega 
sviðinu. Þessir hæfileikar plantna er t.a.m. vel sýnilegir í umhvefinu á innrauðum myndum. 
Er endurkast gróðurs á rafsegulrófinu sýnt á mynd 4.4.  

Greining gróðurs fer eftir óstýrðum flokkunarkerfum sem nefnd eru gróðurlyklar og miðast 
við ákveðnar bylgjulengdir eftir því hvaða þáttur gróðurs er rannsakaður. Óstýrð flokkun 
byggir á stærðfræðilegu vali sem er sjálfvirkt (e. automatic) í stað þjálfun á hentugu úrtaki 
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líkt og með stýrðri flokkun (e. supervised). Myndeiningar (e. pixels) eru því flokkaðar eftir 
litrófi en ekki ákveðnum reglum rannsakanda. Óstýrð flokkun með litrófsgreiningu nýtist 
sem dæmi til að meta hvort gróður sé undir álagi eða er heilbrigður. Greining með stýrðri 
flokkun er aftur á móti flókin vegna fjölda myndeininga í úrtakinu (Lillesand o.fl., 2008; 
Lu og Weng, 2007). Kemur það heim og saman við niðurstöður mastersritgerðar Regínu 
Hreinsdóttur (2006) á kortlagningu vistgerða á hálendi Íslands. Talar hún um að sennileg 
ástæða þess hve litla fylgni hún fékk milli stýrðrar flokkunar og þjálfunarsniða, sé að of fá 
snið voru notuð miðað við þann breytileika sem er í endurvarpi vistgerða.  

Algengasti gróðurlykillinn er NDVI eða ,,normalized differencing vegetation index”. 
Mælir sá lykill þann mismun sem er á endurkasti gróðurs á rauða og innrauða bandi 
gervitunglamynda (Laidler, Treitz og Atkinson, 2008; Lillesand o.fl., 2008; Liu og Mason, 
2009). Utanaðkomandi þættir hafa lítil áhrif á niðurstöður NDVI greiningar sem útskýrir 
m.a. hve algeng notkun er á lyklinum. Dæmi um slíka þætti eru birtuskilyrði, halli 
yfirborðs og lega. Þess ber þó að geta að fjölmörg atriði ótengd gróðri geta haft áhrif á 
NDVI niðurstöður. Eru það t.d. gerð nema, breidd sjónsviðs utan lóðlínu (e. off-nadir 
viewing effect), geislun sólar og aðstæður í andrúmslofti (Lillesand o.fl, 2008; Liu og 
Mason, 2009). Byggir verkefni þetta á ástandsgreiningu gróðurs út frá rauðum og 
nærinnrauðum böndum SPOT-5 gervitunglamyndanna þar sem NDVI flokkunarlykilinn er 
lagður til grundvallar:  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

Reglan er sú að rauða (RED) og nærinnrauða (NIR) band fjarkönnunargagnanna er notað 
til að meta gróðurþekju út frá ljóstillífun-, lífmassa- og gróðurþaks plantna. Niðurstaðan er 
birt sem tölulegt gildi á kvarðanum -1.0 og 1.0 og er innrauða sviðið jákvætt gildi og það 
rauða neikvætt (Kim og Daigle, 2012; Lillesand o.fl., 2008; Liu og Mason, 2009). 
Gróðursvæði mælast jákvæð þar sem endurkast gróðurs á innrauða sviðinu er meira en á 
því sýnilega (mynd 4.4). Endurkast frá skýjum, vatni og snjó er aftur á móti meira á 
sýnilega sviðinu og minna á innrauða svo það mælist neikvætt. Berg og ber jarðvegur 
endurkasta jafnt á báðum sviðum og mælist því í kringum núll (Lillesand o.fl., 2008). 
Klettar og annað bert berg er almennt með meiri gleypni en endurkast á sýnilega og 
nærinnrauða sviðinu. Falli skuggi á gróður frá jarðmyndum eins og klettum, er endurkast 
nærinnrauðra bylgna því lítið eða ekkert. Það hvernig gróður í skugga birtist á loft- og 
gervitunglamyndum er því háð þeim umhverfisþætti sem veldur skugganum. Gróður í 
skugga kletta birtist því sem gróðursnauð svæði eða fyrirbæri með mikla gleypni eins og 
vatn. Áhrifa vegna þessa gætir því á niðurstöður NDVI greiningar séu skuggar breytilegir í 
NDVI greiningu á milli tveggja gervitunglamynda (Leblon o.fl., 1996). 
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Mynd 4.4 Endurkast rafsegulsbylgja hjá nokkurum umhverfisþáttum á rafsegulrófinu. Gras 
(e. Grass) sem er sýnt bæði sem þurrt (e. Dry) og heilbrigt (e. Green), er með meira 
endurkast á innrauða sviðinu en því sýnilega (Lillesand o.fl., 2008). 

Rannsóknarsvæðin á myndunum voru í upphafi vinnsluferlis einangruð með móti (e. 
Mask) og svo klippt út. Var það gert til að minnka áhrif annara svæða í kring á niðurstöður 
rannsóknarinnar. Sömuleiðis voru vötn og ár innan rannsóknarsvæðisins dyljuð með móti 
og klippt út (Kim og Daigle, 2012; Raynolds ofl., 2006). Skuggum var haldið óbreyttum 
þar sem þeir eru mismunandi eftir myndum og tímarammi rannsóknar knappur fyrir frekari 
úrvinnslu. Sex myndir fengust við það, tvær fyrir hvert rannsóknarsvæði með sitthvoru 
ártalinu. NDVI greining var gerð á þeim öllum í Image Analysis með stillingunni Cubic 
Convolution og ESRI. Útkoman sýndi ástand gróðurs á rannsóknarsvæðunum en til að fá 
samanburð á milli ára var aðgerðin Difference í Image Analysis framkvæmd fyrir hvert 
rannsóknarsvæði. Niðurstaðan birtist sem NDVI gildi og gefur til kynna hvort framför, 
jafnvægi eða afturför eigi sér stað. Framför sýnir gildi >0,0, jafnvægi = 0,0 og afturför < 
0,0 (ArcGIS Resources, 2014; Kim og Daigle, 2012; Mancino o.fl., 2014; Raynolds o.fl., 
2006; Raynolds, Comiso, Walker og Verbyla, 2008). 

Þær breytur sem notaðar voru í rannsókninni eru mælingar á vettvangi sem getið er að 
framan og tölulegar niðurstöður fjarkönnunargagna á NDVI greiningu. Niðurstöður 
fjarkönnunargagna voru fengnar með skrásetningu myndeininga samkvæmt GPS punktum 
Guðrúnar Gísladóttur. Rannsóknarsvæðin voru þysjuð í rétta upplausn miðað við hverja 
mynd fyrir sig, og gildi myndeininga skráð. Töluleg gildi NDVI niðurstaðnanna var síðan 
notað til samanburðar á gögnum Guðrúnar Gísladóttur.  
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Vettvangsmælingar höfðu verið teknar saman í töflureikni og úrvinnsla hrágagna að mestu 
lokið. Vettvangsgögnin  eru ýmist hlutfallsbreytur (e. ratio scaled variables) eða 
nafnabreytur (e. nominal variables) (sbr. Guðrún Gísladóttir, 2003a) og því þarf 
mismunandi aðferðir við tölfræðilega úrvinnslu. Ákveðið var að setja tíðnidreifingu 
gagnanna upp í töflur til að auðvelda yfirlit yfir helstu niðurstöður, sem og NDVI 
greiningu. Ástand stíganna á rannsóknarsvæðunum þremur voru svo túlkuð í samhengi við 
niðurstöður heildargagnasafnsins. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Vettvangsmælingar 

Mælireitir í rannsókninni eru eins og fram hefur komið, 53 samtals og telja göngustíganna 
á Eyjunni í Ásbyrgi, Ásheiðarstíg milli barm Ásbyrgis og Vesturdals, og göngstíga við 
Dettifoss að vestan.  

Meðalbreidd á nyrsta stígnum, Eyjunni í Ásbyrgi, er 33 cm og áhrifasvæði hans 68 cm. 
Stígurinn er að meðaltali 6 cm djúpur og telst grunnur. Dýpsti mælipunktur er þó 19 cm 
sem er nokkur mismunur en samtals mælast fjórir punktar yfir 10 cm á dýpt. Dýpsti 
punkturinn er einnig með mestu samanlagða breidd á stíg og áhrifasvæði á stígnum eða 
380 cm. Ásheiðarstígur er með meðalbreiddina 35 cm og 81 cm á áhrifasvæði. Hann svipar 
til stígsins á Eyjunni í Ásbyrgi en er með hlutfallslega færri frávik frá meðaltalinu. Dýpt 
beggja stíganna er einnig svipuð, en meðaldýpt stíga á Ásheiði er 8 cm. Stígar við Dettifoss 
eru grynnstir af stígunum eða 4 cm að meðaltali. Þeir mælast með 186 cm í meðalbreidd á 
áhrifasvæði sem er hæsta gildi af stígunum þrem (mynd 5.1). Meðalbreidd stíganna er 
minni eða 68 cm en svipar þó ekki að breidd stíganna á Ásheiði og Eyjunni. 

 

Mynd 5.1 Göngustígur við Dettifoss að vestan. Breiður stígur í sendnu umhverfi þar sem 
gróður á undir högg að sækja.(Mynd: Hulda Rós Bjarnadóttir). 
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Meðaldýpt stíganna þriggja samanlagt mælist 5 cm (mynd 5.2)  sem er ekki fjarri lagi 
meðaldýpt hvers stígs fyrir sig. Meðalbreidd stíganna er nærri meðaltali stíganna á Eyjunni 
og Ásheiði eða 45 cm (mynd 5.3). Meðalbreidd áhrifasvæðanna mælist 112 cm sem er 
hærra en á Eyjunni og Áheiði, og en lægra við Dettifoss. Hátt gildi samanlagðrar 
meðalbreiddar útskýrist af fáum mælireitum við Dettifoss sem eru með áberandi hátt gildi. 
Samanlögð meðalbreidd stíga og áhrifasvæða er 207 cm en þar vegur breidd stíga við 
Dettifoss mest. Hæsta gildið við Dettifoss mælist t.a.m. 1900 cm. Stígarnir við Dettifoss 
eru því almennt tölvert breiðari en Ásheiðarstígur og stígurinn á Eyjunni.  

  

Mynd 5.2 Tíðni mælireita eftir dýpt stígs. Mynd 5.3 Tíðni mælireita eftir breidd stígs. 

Mest einkennandi gróðurlendin á rannsóknarsvæðinu eru lyng- og fjalldrapamói og mosa- 
og bersvæðisgróður, en dreifni gróðurlendanna er mismunandi eins og kemur fram á mynd 
5.5. Lyngmói er eina gróðurlendið sem finnst á öllum þrem stígunum og er áberandi í 
umhverfinu á Eyjnni og Ásheiði. Hlutfall lyngmóa á Eyjunni er hátt miðað við önnur 
gróðurlendi, þ.e.a. mosa- og bersvæðisgróður sem einnig eru til staðar. Umhverfið á 
Ásheiði einkennist af mosagróðri og lyngmóa en samkvæmt vettvangsmælingum eru óljós 
mörk á milli gróðurlendanna tveggja (mynd 5.4). Miðað við Eyjuna og Ásheiði er svæðið 
við Dettifoss fábreytilegra og einkennist af bersvæðisgróðri. Víði- og lyngmói er þó einnig 
í umhverfinu en í minna hlutfalli. 

Niðurstöður á tengslum gróðurlenda og hvort ástand stíga fari hnignandi eða sé stöðug, má 
sjá í töflu 5.1. Þess skal getið að engir stígar mældust í framför og að 21 mælireitur 
mældist án gróðurs. Skýrustu tengsl á milli gróðurlenda og stöðugs ástand stíga er í 
umhverfi sem einkennist af lyngmóa og mosagróðri. Þess skal þó getið eins fram kom að 
ofan að óljós mörk eru á milli þessara tveggja gróðurlenda á rannsóknarsvæðinu. Hafa ber 
þó í huga að mælingarnar eru fáar og því ekki hægt að draga of miklar ályktanir á þeim. 
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Mynd 5.4 Göngustígur við Kvíar á Ásheiði. Stígurinn áberandi djúpur í 
lyngmóanum.(Mynd: Hulda Rós Bjarnadóttir).  

 

 

Mynd 5.5 Tíðni gróðurlenda eftir göngustígum. 
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Tafla 5.1 Tengsl gróðurlenda og ástands stígs 

 
Afturför Stöðugt Alls 

Lyngmói 1 7 8 
Fjalldrapamói 1 2 3 
Víðimói 1 2 3 
Starmói 0 0 0 
Mosagróður 0 7 7 
Valllendi 0 1 1 
Bersvæðisgróður 0 6 6 
Mælireitir alls 3 25 28 

 

Hlutfall göngustíga með samliggjandi aukastígum er breytilegt innan rannsóknarsvæðisins 
eins og sýnt er á mynd 5.7. Aukastígar eru afmarkaðir við fáa mælipunkta og dreifni þeirra 
því ójöfn. Flestir skráðir aukastígar eru við Dettifoss eða samtals 13 sem dreifast á 5 
mælipunkta. Hlutfall mælipunkta með aukastíg telur því fjórðung þeirra mælipunkta sem 
skráðir voru á göngustígum við Dettifoss (mynd 5.6). Göngustígurinn á Eyjunni er skráður 
með 5 aukastíga sem dreifist á 4 mælipunkta. Hlutfall aukastíga er heldur hærra þar en við 
Dettifoss eða þriðjungur mælipunktanna. Ásheiðarstígur er með fæsta aukastíga eða 1 
mælipunkt sem skráður er með 1 aukastíg. Alls eru 19 mælipunktar skrárðir á 
göngustígnum á Ásheiði og því er hlutfall aukastíga mun lægra þar en við Dettifoss og á 
Eyjunni. 

 

Mynd 5.6 Fosshvammur við Dettifoss að vestan. Aukastígar áberandi í landslaginu.(Mynd: 
Hulda Rós Bjarnadóttir). 
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Mynd 5.7 Fjöldi aukastíga við hvern mælipunkt á göngustígum rannsóknarsvæðisins. 

Samkvæmt niðurstöðum er jarðvegur almennt með hærra hlutfall í stígum heldur en 
gróðurþekja eins og fram kemur í  töflu 5.2. Stígar við Dettifoss mældust ekki með neina 
gróðurþekju >50% en þó hæsta hlutfall jarðvegs <50% innan rannsóknarsvæðisins. 
Ásheiðarstígur er með hæsta hlutfall jarðvegs >50% í stígum en þess utan svipar 
mælingum á stígnum við mælingar á Eyjunni. Áhrifasvæðin við Dettifoss mælast heldur 
jafnt við stígana hvort sem um ræði jarðveg >50% eða <50%. Á Eyjunni og Ásheiði er 
jarðvegur >50% meira áberandi í stígunum heldur en áhrifasvæðum. Lítill munur er aftur á 
móti á áhrifasvæðum og stígum á Ásheiði og Eyjunni þar sem jarðvegur er <50%. Miðað 
við fjölda mæligilda er gróður til staðar í stígum við Dettifoss og er nokkuð jöfn þó þekjan 
sé ekki >50%. Áhrifasvæði við Dettifoss verða fyrir mestu raski af stígunum en minnst við 
stígana á Eyjunni og Ásheiði. Ásheiði mælist aftur á móti með mesta hlutfall jarðvegs í stíg 
og minnst með jarðveg <50%. Gefur það til kynna að gróðurþekja er lítil í stígnum. 

Tafla 5.2. Hlutfall jarðvegs í þekju göngustíga. 

 

Gróður 
>50% 

Jarðvegur 
 >50% 

Jarðvegur 
 <50% 

	  

 
 Stígur Áhrifasvæði Stígur Áhrifasvæði n 

Ásheiði 1 15 3 1 2 22 
Eyjan 1 9 2 2 2 16 
Dettifoss 0 5 5 9 7 26 
Samtals 2 29 10 12 11 64 
 

Samanburður á stígum og áhrifasvæðum eftir hlutfalli jarðvegs og gerð gróðurlendis sýnir 
að þar sem umhverfið einkennist af mosagróðri og lyngmóa er jarðvegur áberandi í stígum. 
Áhrifasvæði stíga í slíkum gróðurlendum eru þó betur á sig komin en stígurinn sjálfur og 
hlutfall gróðurþekju mun hærra. Gróðurlendi með bersvæðisgróður eru öllu ólíkari og 
dreifist álagið nokkuð jafnt yfir stíg og áhrifasvæði. Skiptir þar litlu hvort hlutur jarðvegs í 
þekju stígs er meiri eða minni ern helmingur. 



34 

5.2  Fjarkönnun 

5.2.1 NDVI greining SPOT-5 gervitunglamyndar frá 2002  

NDVI greining á SPOT-5 gervitunglamyndinni frá 2002 er það gagnasafn sem notað er til 
samanburðar við umhverfismælingar í rannsókninni. NDVI niðurstöður á úrvinnslu 
myndarinnar sýna að gróðurþekja er mælanleg á öllum þrem stígum rannsóknarinnar en í 
mismiklum mæli eins og sýnt er á mynd 5.8. Öll mæligildi eru >0,0 á Eyjunni og Áshöfða 
en eingöngu 5 gildi af 22 mældust >0,0 við Dettifoss. Af þeim 5 gildum sem eru >0,0 við 
Dettifoss er aðeins 1 gildi >= 0,1 og með marktæka gróðurþekju. Hin gildin 4 eru < 0,1 og 
sýna jarðveg eða berg. Mæligildi á Eyjunni eru öll nema 1 með > = 0,1 og á Ásheiði eru 4 
gildi af 19 > = 0,1. NDVI niðurstöðum á Eyjunni og Ásheiði svipar því meira saman en 
þeim niðurstöðum sem fengust við Dettifoss.  

Samkvæmt NDVI niðurstöðum er þéttleiki gróðurs og gerð gróðurlenda mismunandi eftir 
stígunum. Bersvæðisgróður er t.a.m. eina gróðurlendið sem mælist á öllu 
rannsóknarsvæðinu.  Mesta fjölbreytileika er að finna á Eyjunni sem spannar 
bersvæðisgróður (<0,2) yfir í hávaxinn og þéttan gróður (>0,3). Af þeim gróðurlendum  er 
runnagróður algengastur á Eyjunni með flest mæligildin +/- 0,3. Gróðurlendi á Ásheiði 
svipar til þess sem er á Eyjunni en með heldur lávaxnari gróðri. Graslendi og runnagróður 
eru einkenni heiðarinnar samkvæmt niðurstöðum og með áberandi háann fjölda mæligilda 
milli 0,2 og 0,3. Hlutfall bersvæðisgróðurs er aftur á móti jafnt á Ásheiði og Eyjunni þó 
þéttleiki gróðurþekju sé minni á heiðinni. Mæligildi við Dettifoss sýna hátt hlutfall af bergi 
og jarðvegi í stígunum (< 0,1). Aðeins eitt gildi sýnir gróður og fellur það undir 
bersvæðisgróður. Mæligildi >0,0 við Dettifoss eru aðeins 5 og úrtakið því lítið. Mikilvægt 
er að hafa það í huga þegar mat er lagt á niðurstöður. 

 

Mynd 5.8 Fjöldi mæligilda >0,0 á NDVI kvarðanum 0,0 – 0,5 á SPOT-5 gervitunglamynd 
frá árinu 2002. 



35 

5.2.2 NDVI mismunur SPOT-5 gervitunglamynda frá árunum 
2002 og 2011 

Niðurstöður á NDVI mismun á SPOT-5 gervitunglamyndunum frá árunum 2002 og 2011 
eru sýndar á mynd 5.12 af Eyjunni í Ásbyrgi, mynd 5.13 af Ásheiði og mynd 5.14 af 
Dettifoss að vestan. Litaskali myndanna gefur til kynna breytingu á gróðri á 
rannsóknartímabilinu; blár fyrir hingnun (NDVI < 0,0), gulur jafnvægi (NDVI = 0,0) og sá 
rauði framför (NDVI > 0,0).  

Meðaltal NDVI niðurstaða í rannsókninni mældist 0,10 fyrir árið 2002 og 0,11 árið 2011 
og undir mettunarmarkinu <0,6. Þéttni og hæð gróðurs hefur því engin áhrif á 
rannsóknarsvæðinu.  Sá stígur innan rannsóknarsvæðisins sem var með minnstu 
umhverfisáhrifin á SPOT-5 gervimyndunum, þ.e.a.s. skugga, vötn, ský o.þ.h., er Ásheiði. 
Liggur sá stígur á jafnasta yfirborðinu á rannsóknarsvæðinu. NDVI niðurstöður á 
Ásheiðarstíg eru því áreiðanlegastar innan rannsóknarsvæðisins. Umhverfið við Dettifoss 
og svæðum við Eyjuna í Ásbyrgi, einkennist af skuggum sem falla víða á landslagið frá 
klettum í kring. Landsvæði vestan Eyjunnar (mynd 5.12) markast t.a.m. af miklum skugga 
á eldri SPOT-5 myndunum en mun minni skuggi er á þeirri yngri. Vegna þessa sýna NDVI 
niðurstöður mikla framför gróðurs á því svæði. Slíka bjögun er einnig að finna í NDVI 
niðurstöðum hjá Dettifoss. Þar gætir stærðarmunar á skuggum milli myndanna sem gefa 
upp óáreiðanlegri NDVI niðurstöður. Þau svæði sem sýna mestu hnignun eða framför 
innan alls rannsóknarsvæðisins, eru fyrir áhrifum skugga. Vert er að hafa þau atriði í huga 
við túlkun niðurstaðnanna. 

Niðurstöður NDVI mismunar á milli ártalanna 2002 og 2011 sýna litla breytingu á ástandi 
stíga innan rannsóknarsvæðisins eins og fram kemur í töflu 5.3. Samtals mældust 6 
neikvæð mæligildi á göngustígum á Eyjunni og 6 jákvæð. Hæsta gildið sýndi 0,09 á NDVI 
kvarðanum og það lægsta -0,11 (mynd 5.9). Meðaltal niðurstaðanna sýnir að ástand 
göngustíga á Eyjunni hafi hnignað um -0,02 á milli SPOT-5 myndanna. Meðaltal 
mæligilda á göngustígum á Ásheiði sýnir jafnvægi eða 0,0. Jákvæð mæligildi á Ásheiði 
voru 11 og 8 neikvæð. Hæsta og lægsta gildið voru í jöfnu hlutfalli eða 0,07 og -0,07 
(mynd 5.10). Marktæk mæligildi við Dettifoss voru eingöngu 5 og þar af 3 neikvæð og 2 
jákvæð. Ástand göngustíga við Dettifoss sýndi mestu hnignun eða -0,05 en hæsta gildið 
var 0,06 og það lægsta -0,19 (mynd 5.11). Niðurstöður NDVI mismunar á milli SPOT-5 
myndanna sýna að engir stíganna innan rannsóknarsvæðisins eru í framför eða >0,0.  

Tafla 5.3 Meðaltal NDVI niðurstaðna og mismunur milli ártala. 

 
2002 2011 Mismunur 

Eyjan 0,31 0,30 -0,02 
Ásheiði 0,24 0,24 0,00 
Dettifoss 0,05 0,00 -0,05 
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Mynd 5.9 Tíðni mælireita á göngustíg á 
Eyjunni eftir NDVI mismun. 

 Mynd 5.10 Tíðni mælireita á göngustíg á 
Ásheiði eftir NDVI mismun. 

 

 

Mynd 5.11 Tíðni mælireita á göngustígum við Dettifoss eftir NDVI mismun. 
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Mynd 5.12 Niðurstöður á NDVI mismun milli SPOT-5 gervitunglamynda frá 2002 og 2011 
á Eyjunni. Rauði liturinn sýnir hnignun milli áranna (NDVI < 0,0), gulur jafnvægi (NDVI 
= 0,0) og sá blái framför (NDVI > 0,0). Mælipunktar sem framkvæmdir voru á stígnum eru 
sýndir sem svartir punktar á myndinni. Áhrif skugga gætir aðalega þar sem gróður mælist 
með mestu framför eða hnignun. 
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Mynd 5.13 Niðurstöður á NDVI mismun milli SPOT-5 gervitunglamynda frá 2002 og 2011 
á Ásheiði. Rauði liturinn stendur fyrir afturför, gulur jafnvægi og blár framför. 
Mælipunktar eru sýndir sem svartir punktar á myndinni. Tvær dældir eru á myndinni þar 
sem skuggar frá barmi Ásbyrgis í norðri og Jökulsárgljúfrum í suðri hafa verið klipptir út. 
Áhrif skugga gætir aðalega þar sem gróður mælist með mestu framför eða hnignun.  
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Mynd 5.14 Niðurstöður á NDVI mismun milli SPOT-5 gervitunglamynda frá 2002 og 2011 
við Dettifoss. Rauði liturinn stendur fyrir afturför, gulur jafnvægi og blár framför. 
Mælipunktar eru sýndir sem svartir punktar á myndinni. Vegna skugga í umhverfinu eru 
form myndarinnar óreglulegt til að minnka áhrif skugga á gróður. Áhrif skugga gætir 
aðalega þar sem gróður mælist með mestu framför eða hnignun.
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6 Ályktanir og túlkun 

6.1 Samanburður gagna 

Samkvæmt vettvangsgögnunum eru helstu gróðurlendin á rannsóknarsvæðinu mólendi, 
bersvæðisgróður og mosagróður. Gróðurlendin mælast öll í jafnvægi fyrir utan þrjú tilvik 
um afturför í mólendi. Engin framför er mælanleg á rannsóknarsvæðinu. Gróðurlendi sem 
einkennast af lyngmóa á rannsóknarsvæðinu mælast með hæsta hlutfall af jarðveg í þekju 
stíga en þéttari gróðurþekju á áhrifasvæðum. Kemur það fram á göngustígum á Eyjunni og 
Ásheiði.  Mesta dýpi göngustíga mældist einnig á Ásheiði þar sem lyngmói og mosagróður 
eru algengustu gróðurlendin. Er það í samræmi við rannsóknir Guðrúnar Gísladóttur (2001, 
2003a, 2003b) um að jarðvegur er yfirleitt þykkari í gróðurlendum sem einkennast af 
lyngmóa, kjarri og skógi. Stígar um slík gróðurlendi hafa þá tilhneigingu til að verða djúpir 
samkvæmt því. Guðrún bendir á að jarðvegur í mosagróðri er mun þynnri en það er þvert á 
niðurstöður verkefnis. Mörk lyngmóa og mosagróðurs eru aftur á móti óljós á 
rannsóknarsvæðinu sem útskýrir hve þykkur jarðvegurinn er. Göngustígar við Dettifoss 
liggja að mestu um bersvæðisgróður og er dýpt stíganna grynnri en á Eyjunni og Ásheiði. 
Kemur það m.a. heim og saman við niðurstöður Guðrúnar á Lónsöræfum (2003a) þar sem 
stígar í gróðursnauðu landi voru almennt grunnir. 

Stígar og áhrifasvæði við Dettifoss eru almennt breiðari en þeir sem eru á Eyjunni og 
Ásheiði. Samkvæmt Guðrúnu Gísladóttur (2001, 2003a, 2003b) eru stígar mjóstir í 
bersvæðisgróðri og breiðastir í viðkvæmum gróðurlendum eins og mosaheiði, votlendi og 
grasmóa. Guðrún bendir þó á að fólk gjarnt á að ganga hlið við hlið á þeim stígum sem 
liggja í flatlendi. Nefnir hún dæmi um það frá Lónsöræfum (2003a). Kemur það heim og 
saman við gerð göngustíga við Dettifoss en hluti stíganna er flokkaður sem auðveld leið og 
liggur um flatt landslag. Mestur fjöldi aukastíga á hvern mælipunkt var einnig við Dettifoss 
og mældist fjórðungur mælipunkta með aukastíg. Samkvæmt vettvangsgögnum er hlutfall 
gróðurþekju í stígum við Dettifoss meira en á Eyjunni og Ásheiði. Gróðurþekja á 
áhrifasvæðum við stígana er þó minni sem útskýrist af hve breiðir stígarnir eru og þeim 
fjölda aukastíga sem þar er. Yfirborð umhverfis göngustíga við Dettifoss er einnig 
gróðursnauðara og þykkt jarðvegs lítil, samanber niðurstöður Guðrúnar (2001 og 2003a). 

Grasmói er áberandi á Eyjunni ásamt lyngmóa og eru skilin á milli gróðurlendanna 
skarpari en gerist á Ásheiði. Gróðurlendi á Eyjunni eru því viðkvæm og stígar líklegir til að 
verða breiðir. Stígurinn er þó heldur mjórri en við Dettifoss. Hlutfall aukastíga miðað við 
fjölda mælipunkta er þó hærra en alls mældist þriðjungur mælipunktanna með aukastíg. 
Mjóstu stígar rannsóknarsvæðisins eru á Ásheiði sem er öfugt við niðurstöður Guðrúnar 
(2001, 2003a, 2003b). Mosagróður og mólendi eru algengustu gróðurlendin á heiðinni og 
ættu stígar samkvæmt því að vera með þeim breiðustu. Guðrún bendir á frávik í rannsókn 
sinni á Lónsöræfum þar sem aðalbláberjalyng var helst að finna í lyngmóa. Lýsir hún þeirri 
tegund með meiri seiglu gagnvart traðki en t.d. sortulyng og bláberjalyng. 
Aðalbláberjalyng er áberandi jurt í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum sem útskýrir m.a. hve 
mjór Ásheiðarstígur er (Sigrún Helgadóttir, 2008; Starri Heiðmarsson og Guðmundur 
Guðjónsson, 2005). Óljós mörk á milli mosagróðurs og mólendis og hvernig aðgengi er að 
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stígunum eiga einnig hlut að máli, en ekki er hægt að nálgast stíginn á vélknúnum 
ökutækjum.  

Miðað við rannsókn Leblon o.fl. (1996) á áhrifum skugga á gróður, gætir áhrifa skugga á 
NDVI niðurstöður á göngustígum við Dettifoss en ekki á Eyjunni eða Ásheiði. 
Skuggasvæði á stígum við Dettifoss birtast því annaðhvort sem gróðurlaus svæði eða 
fyrirbæri með mikla gleypni eins og vatn (Leblon o.fl., 1996; Lillesand o.fl., 2008). 
Samkvæmt NDVI niðurstöðum á SPOT-5 gervitunglamyndinni frá árinu 2002, eru helstu 
gróðurlendi á rannsóknarsvæðinu runna-, mosa- og bersvæðisgróður. Samræmist það 
niðurstöðum Reynolds o.fl. (2006) að sé meðaltal NDVI gilda undir 0,6 er gróður almennt 
lár og þéttni hans lítil. Samkvæmt því er runnagróður á rannsóknarsvæðinu lyngmói og 
annar mólendisgróður þar sem hærri runnar og tré mundu sýna meiri þéttni (Leblon o.fl., 
1996; Reynolds o.fl., 2006). Mesti gróður í göngustíg samkvæmt NDVI niðurstöðum, 
mældist á Eyjunni og sýndu mælingar að runnagróður er hæstur þar á rannsóknarsvæðinu. 
Það samræmist gróðurfarsrannsóknum Starra Heiðmarssonar og Guðmunds Guðjónssonar 
(2005) og Sigrúnar Helgadóttur (2008) um að nyrsti hluti þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum 
einkennist af þéttum birkiskógi. Lægri NDVI gildi á Ásheiði bera þess merki að hlutfall 
jarðvegs í göngustíg sé hærra á Ásheiði en á Eyjunni. Gróður er lægri og fleiri mælipunktar 
sýna mosa- og bersvæðisgróður. Mæligildi við Dettifoss sýna litla sem enga gróðurþekju 
og að efni göngustíganna sé að mestu jarðvegur eða bert berg. Kemur það heim saman við 
rannsóknir Starra Heiðmarssonar og Guðmundar Guðjónssonar (2005). 

6.2 Túlkun gagna 

Göngustígar í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum hafa verið notaðir af göngufólki í >30 ár en 
upprunalega eru stígarnir gamlar kindagötur. Kim og Daigle (2012) benda á í rannsókn 
sinni, að hafi göngustígar verið notaðir í lengri tíma en það tímabil sem 
rannsóknartímabilið nær yfir, er erfitt að leggja mat á hvert magn breytinga á stíg sé. 
Samkvæmt því fengjust áreiðanelgri niðustöður næði upphaf rannsóknartímabilsins fyrir 
þann tíma sem kindagötur þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum urðu að göngustígum. Sé litið til 
nákvæmni GPS staðsetningartækja og hnitsetningu SPOT-5 myndar, er skekkja á 
staðsetningu mælipunkta einnig ávalt fyrir hendi (Lillesand o.fl., 2008). Vettvangsgögn 
voru t.a.m. fengin árið 2001 og SPOT-5 myndin tekin árið 2002. Því er ekki víst að 
mælipunktur NDVI gilda sé á sama stað og mælipunktur vettvangsgagna. Almenn 
greinihæfni SPOT-5 gervitunglamyndar er auk þess vanköntum háð. Upplausn myndanna 
er 10 x 10 m á eldri myndunum og  2,5 x 2,5 m á þeirri yngir en meðalbreidd göngustíga á 
rannsóknarsvæðinu er 45 cm. 

Fyrsta rannsóknarspurning verkefnisins snéri að hvort samsvörun sé milli mælinga á 
ástandi göngustíga og umhverfi þeirra á vettvangi og fjarkönnunargagna. Samkvæmt 
niðurstöðum vettvangsgagna og NDVI greiningar er samsvörun á milli gagnanna. Hægt er 
að greina mismunandi gróðurlendi við hvern göngustíg og hlutfall gróðurþekju í 
göngustígum. Þá sýna mælingar vettvangs- og fjarkönnunargagna einnig samsvörun á 
ástandi göngustíga og umhverfi þeirra.  Hægt er að greina það gróðurlendi sem stígarnir 
eru í en mat á ástandi stíga út frá einum mælipunkti er þó annmörkum háð. Er það í 
samræmi við niðurstöður Regínu Hreinsdóttur (2006) þar sem hún sýndi fram á að hægt 
væri að greina vistgerðir á landsvísu og svæðisvísu á Íslandi en ekki þegar skoða átti 
endurvarpsgildi út frá hverjum mælipunkti. Rannsókn Kim og Daigle (2012) á ástandi 
áhrifasvæða stíga sýndi einnig að greinihæfni gervitunglamynda með NDVI gróðurlykli 
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gefi góða mynd af áhrifum traðks í viðkvæmu gróðurlendi. Niðurstöður þeirra á svæði í 
<70 m radíus frá stíg sýndi bersýnilega breytingu á milli ára með gervitunglamyndum en 
breytingar á stígunum sjálfum voru aftur á móti ógreinilegri.  

Með annari rannsóknarspurningu verkefnisins var leitast eftir að svara hvernig ástand 
göngustíga í Jökulsárgljúfrum hefur breyst á níu ára tímabili frá árinu 2002 til 2011. 
Niðurstöður NDVI mismunar með SPOT-5 gervitunglamyndum sýnir að hnignun er 
mælanleg á göngustígnum á Eyjunni og við Dettifoss en á Ásheiði mælist stígurinn í 
jafnvægi. Er það einnig í samræmi við vettvangsgögn frá árinu 2001 sem sýna að á Eyjunni 
er gróður viðkvæmur og stígar líklegir til að verða breiðir; seigla er meiri í gróðri á 
Ásheiði, stígar mjóstir og færra göngufólk fer þar um; og að við Dettifoss er viðkvæmur 
bersvæðisgróður í flatlendi þar sem stígar eru hvað breiðastir. Lillesand o.fl. (2008) benda 
á að gæði og greinihæfni mynefnis er mismunandi eftir því hvaða árstíð er þegar mynd er 
tekin. Er það  í takt við niðurstöður Reynolds o.fl. (2006, 2008) sem segja að bestu 
niðurstöður gróðurgreiningar á norðurslóðum sé þegar myndir eru teknar um mitt sumar. 
Mismunur á tökutíma mynda þessa rannsóknar hefur samkvæmt niðurstöðum ekki mikil 
áhrif eins og við er að búast þegar myndir eru teknar á mismunandi tíma. Hugsanleg 
skýring er óvenjulegt tíðarfar bæði árin, milt haust árið 2002 og kalt sumar árið 2011 þar 
sem gróður tók seint við sér (Kári Kristjánsson og Kristveig Sigurðardóttir, 2003; 
Hjörleifur Finnsson o.fl., 2012).  

Að lokum var þriðja og seinasta rannsóknarspurningin lögð fram: hvort notkun 
fjarkönnunargagna sé ákjósanlegur kostur í umhverfisvöktun göngustíga á 
rannsóknarsvæðinu? Samkvæmt niðurstöðum eru fjarkönnunargögn valkostur en notkun 
þeirra þó háð sólarhæð þar sem skuggar í umhverfi þjóðgarðsins hafa áhrif á NDVI 
niðurstöður. Séu skuggar til staðar á myndum er ekki hægt að meta ástand allra stíga innan 
þjóðgarðsins. Benda skal einnig á að sé stærra svæði mælt, t.a.m. svæði innan tiltekins 
radíuss frá miðju stíga en ekki stuðst eingöngu við mælipunkta, væri hægt að fá 
áreiðanlegri niðurstöður (sbr. Kim og Daigle, 2012; Rannveig Ólafsdóttir, 2007; Regína 
Hreinsdóttir, 2006).  

6.3 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að til þess að mat á ástandi göngustíga sé ásættanlegt 
þarf að skoða marga ólíka þætti er viðkoma göngustígum. Skipulag á uppbyggingu og 
viðhaldi stíga verður einnig skilvirkara með þeim hætti. Gæði gagna skipta máli þar sem 
ófullnægjandi gagnasafn gefur ranga mynd af raunverulegum aðstæðum. 
Fjarkönnunargögn þurfa að vera í nægjanlegum gæðum til að stígar séu greinanlegir og að 
myndirnar séu teknar á sama tíma ársins. Safna skal vettvangsgögnum í samræmi við þann 
tíma árs er fjarkönnunarmyndir eru teknar. Töluleg gögn um fjölda ferðamann þarf að vera 
fyrir alla þá stíga sem eru innan rannsóknarsvæðis svo markverður samanburður náist. 
Samræma og bæta þarf kunnáttu þeirra er hafa umsjón með stígum til að þeir geti greint 
ástand stíganna sjónrænt. Slíkar upplýsingar myndu skila miklu til rannsakenda. Byggir 
það á að meta þætti er stuðla að hnignun stíga eins og lega í umhverfi, gerð gróðurlendis, 
stærð stíga, veðurfar og hlutfall notkunar á stígum. Rannsóknartímabil og gögn þurfa að 
miðast við upphaf göngustíga samkvæmt núverandi hlutverki stíganna. 
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Við mat á ástandi göngustíga þarf eftirfarandi gögn: A) Fjarkönnunarmyndir, B) 
Vettvangsgögn, C) Landupplýsingar um legu stíga, D) Tölur um fjölda ferðamanna sem fer 
um stígana, E) Veðurfarsupplýsingar, F) Upplýsingar frá umsjónarmönnum göngustíga. 

Göngustígar eru í senn tól í náttúruvernd til að fyrirbyggja hningnun umhverfis en á sama 
tíma leið ferðamannsins til að upplifa viðkvæma náttúru. Göngustígar eru því sú tenging 
sem er á milli náttúru og ferðamanna. Með bættri þekkingu á þróun ástands stíga er hlúð 
betur að stígunum og þar með þörfum ferðamanna og náttúrunnar. 
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