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Ágrip 
 

Grasnytjar í Svarfaðar- og Skíðadal eru skoðaðar í sögulegu samhengi og þeirrar 

spurningar spurt: Hversu útbreiddar grasnytjar voru í Svarfaðardal og Skíðadal fyrr á 

öldum og allt til dagsins í dag? Einnig er skoðað með hvaða hætti þessar jurtir voru 

almennt nýttar. Efnið takmarkast við villtar íslenskar háplöntur sem hafa verið nýttar í 

aldanna rás, auk fjallagrasa. 

 Ritgerðin byggist á rannsóknarvinnu sem fólst í rýni á fáanlegum heimildum 

auk þess sem tekin voru hálf opin viðtöl sem byggja á fyrirframgerðum spurningalista. 

Dreifing grasnytja í Svarfaðardal og Skíðadal er talsvert mikil en rúmlega 77 tegundir 

af háplöntum eru til staðar sem flokkast á einhvern hátt sem nytjajurtir. Nýting á þessum 

jurtum hefur samkvæmt niðurstöðum ekki verið mikil í Svarfaðardal og Skíðadal en 

mest hefur verið tínt af jurtum til að nota í te og sem krydd en einnig eitthvað í smyrsli. 

Berjatínsla og nýting á berjum hefur hins vegar verið mjög mikil bæði hér áður fyrr og 

nú á dögum en Svarfaðardalur og Skíðadalur eru mikil berjalönd. Nýting á fjallagrösum 

hefur verið talsverð í gegnum tíðina en bæði viðmælendur og fólk sem komið var 

óformlega að máli við minnist tínslu fjallagrasa og nýtingu þeirra.  

 Út frá niðurstöðum má álykta sem svo að almenningur í Svarfaðardal hafi 

líklega ekki verið að nýta allar þær jurtir sem voru til staðar og samkvæmt Birni teljast 

til grasnytja. Niðurstöður úr spurningarkönnuninni sýndu að nýtingin hefur náð til 

þessara jurta sem eru hvað þekktastar sem nytjajurtir eins og vallhumall, blóðberg, 

krækiber, aðalbláber og bláber en eflaust hafa menn nýtt fleiri jurtir. Fjallagrösin hafa 

líklega verið nýtt mun meira til forna en nú þegar neysluvenjur Íslendinga breytast fer 

nýting á fjallagrösum að verða meira til heilsubótar og lækninga. Leiddar eru að því 

líkur að nýting fjallagrasa aukist því virkni og hollust þeirra er nú í hávegum höfð og 

víða eru þau seld sem heilsu- og munaðarvara. Samkvæmt samanburði á útbreiðslu 

tegundanna til forna og stöðu þeirra í dag þá er augljóst að grasnytjategundum hefur 

ekki fækkað heldur hefur þeim fjölgað. Margt kemur þar til svo sem minnkað beitarálag 

og breytt landnotkun. Möguleikar á nýtingu jurtanna eru meiri í dag þar sem þekking 

og rannsóknir á eiginleikum þeirra er aðgengilegri.  

 

Lykilorð: Grasnytjar, Svarfaðardalur, Skíðadalur, villtar jurtir, lækningajurtir, 

fjallagrös, ber,  
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1. Inngangur 
 

„Svarfaðardalur er fögur sveit, kringdur tignarlegum fjöllum, sem eiga fáa sína líka, 

grösugur svo af ber og búsældarlegur yfir að líta á sumardegi, að öllu samanlögðu 

listileg smíð frá náttúrunnar hendi. En hann er fannkista mikil og mundi hafa verið 

kallaður harðindasveit fyrr á tíð, við yzta haf og fjarri því að geta talizt með 

meginhéruðum landsins“. (Kristján Eldjárn, 1974). 

 

Þannig lýsir Kristján Eldjárn fyrrum forseti Íslands Svarfaðardal í formála að óbirtu riti 

um miðaldarsögu Svarfaðardals sem hann lagði drög að en entist ekki aldur til að ljúka.  

Svarfaðardalur er skjólsæll vegna hárra fjalla sem hann umlykja. Dalurinn er mikil 

snjóakista en snjór situr oft í lautum fram eftir vori og gerir það að verkum að menn 

geta vænst góðrar berjasprettu. Vindar blása af hafi sem bera með sér næringarefni og 

í dalnum myndast loftslag sem hentar ákveðnum jurtum. 

Grasafræði og þá einkum villtar íslenskar jurtir og margvísleg nýting þeirra í 

gegnum aldirnar hefur vakið áhuga minn á tengingu manns og náttúru. Hvernig náttúran 

hefur mótað okkur sem þjóð en einnig hvernig þjóðin hefur mótað náttúruna. Það var 

þessi áhugi minn á sagnfræði og grasafræði sem leiddi til þess að ég fór að kynna mér 

grasnytjar í Svarfaðar- og Skíðadal í sögulegu samhengi. Í framhaldinu ákvað ég að 

spyrja þeirrar rannsóknarspurningar: Hversu útbreiddar grasnytjar í Svarfaðardal og 

Skíðadal voru fyrr á öldum og allt til dagsins í dag? Einnig vildi ég vita með hvaða 

hætti jurtirnar voru almennt nýttar. Í dag má segja að nýting krafta íslenskra villtra jurta 

sé í tísku sem birtist í aukinni bókaútgáfu, matvælaframleiðslu, snyrtivörum og 

lyfjaiðnaði. Mér fannst að auki áhugavert að vita hvort einhverjar breytingar hafi orðið 

á plöntuflóru Svarfaðar- og Skíðadals í gegnum tíðina vegna ágangs manna og dýra eða 

innflutnings á nytjajurtum sem ekki voru til staðar áður. 

Það varð úr að ég lagði upp í heimildaöflun og rannsóknarvinnu til að finna 

svarið við spurningum mínum. Elstu ritaðar heimildir sem ég vísa til eru frá árinu 1712. 

Með grasnytjum er átt við hvernig fólk nýtir villtar jurtir í umhverfi sínu til heilsubóta, 

lækninga, til matargerðar, til litunar á bandi, sem fóðurjurtir fyrir skepnur eða hvað 

annað sem kemur fram kemur í þeim heimildum sem ég hef unnið með. Einnig er að 

finna fróðleik um það á hvern hátt þær voru nýttar samkvæmt heimildum. Ég ætla ekki 
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að skoða túnrækt eða engjarækt heldur takmarka mig við villtar íslenskar háplöntur sem 

hafa verið nýttar í aldanna rás, auk fjallagrasa, 

Ég tók þrjá einstaklinga tali sem ýmist búa í Svarfaðardal í dag eða hafa búið 

þar og lagði nokkrar spurningar fyrir þá til þess að geta betur gert mér grein fyrir nýtingu 

jurtanna fyrr á öldum samanborið við daginn í dag. Sérstakur kafli er um fjallagrös en 

þau eru nokkuð sér á báti þar sem þau teljast ekki til háplantna heldur eru þau fléttur og 

þess vegna gerir Ingimar Óskarsson grasafræðingur ekki grein fyrir þeim í 

plöntulistanum sínum. Í umræðum fjalla ég um almenna nýtingu jurta á Íslandi áður 

fyrr og nýtingu þeirra í dag. 

Í niðurstöðum má lesa um þær jurtir sem teljast til grasnytja, dreifingu þeirra í 

Svarfaðardal og Skíðadal sem og á landsvísu og með hvaða hætti þær hafi verið nýttar. 

1.1 Svarfaðardalur 

Dalvík er stór vík fyrir minni Svarfaðardals sem sker sig inn í vesturströnd Eyjafjarðar. 

Hér áður fyrr hét strandlengjan Sandur og síðar Böggvisstaðasandur eftir bújörð sem er 

í grenndinni. Byggðarkjarninn Dalvík hefur byggst upp við strandlengjuna sem 

takmarkast að austan við Svarfaðardalsá og Brimnesá á að norðan. Utan við Brimnesá 

heitir byggðin Upsaströnd sem nær allt að Ólafsfjarðarmúla. Mörkin að vestan eru við 

mikinn fjallaklasa sem skilur að Eyjafjarðar- og Skagafjarðarsýslu. Á Upsaströnd er 

undirlendi lítið og víða bratt í sjó og alls staðar er skammt milli fjalls og fjöru 

(Kristmundur Bjarnason, 1978). Dalur sá er gengur upp frá Dalvíkinni heitir 

Svarfaðardalur. Við miðjan dalinn rís reglulegt pýramídalaga fjall sem heitir Stóllinn. 

Stóllinn myndar fremsta hluta mikils fjallsrana sem skiptir dalnum í tvær megin greinar, 

sú austari nefnist Skíðadalur en vestari Svarfaðardalur. Þegar horft er fram dalinn sést í 

botn Skíðadals og við blasir Gljúfurárjökull sem skríður niður í dalbotninn. Ekki sést í 

botn Svarfaðardals vegna þess að hann beygir til vesturs á móts við Stólinn. Fjarlægð 

frá sjó og fram að fremsta bæ í Svarfaðardal er um 25 kílómetrar þannig að dalurinn 

telst ekki stór en aðeins styttra er í byggðarenda í Skíðadal en byggðin er mjög eydd í 

botni hans. Svarfaðardalsáin silast í bugðum niður flatan dalbotninn en á Tungunum, 

þar sem dalirnir skiptast, er víðáttumikið hrísmóasvæði sem endar í bröttum melum 

norðurundan Stólnum en þar sameinast Skíðadalsá og Svarfaðardalsá og heldur áin 

síðara nafninu eftir það. Svarfaðardalsá rennur til sjávar við Hálshornið austast á 

Böggvisstaðasandi (Hjörtur E. Þórarinsson o.fl., 1973). Í Svarfaðarardal er undirlendi 
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mikið og er dalbotninn um 1-2 kílómetrar að breidd fram að dalamótum en þangað eru 

rúmlega 10 km frá Dalvík (Kristmundur Bjarnason, 1978).  

1.2 Gróðurinn 

Svarfaðardalur er gróskumikill upp eftir öllum fjöllum og dalbotninn samfelld 

gróðurbreiða og má það einkum þakka miklum snjóþyngslum að vetri (Hjörtur E. 

Þórarinsson o.fl., 1973). Nýbráðinn vetrarsnjór og ís veita jarðveginum nægilegan og 

frjóvgandi raka þannig að grasið getur sprottið upp á skömmum tíma. Í sólinni hitnar 

dökk og sírök gróðurmoldin sem kemur sér vel fyrir jurtirnar og stundum ná plöntur að 

vaxa undir snjóhulunni vegna lofthita. Sólin getur þó orðið skaðleg ef snjó leysir 

skyndilega og hún nær að brenna viðvæma sprota (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, 

1974). Einnig má þakka árlegum vorflóðum, þegar árnar tvær flæða yfir bakka sína, þá 

áburðagjöf sem berst ofan úr fjöllunum með leysingavatninu niður í dalbotninn en 

vorflóðin geta breytt dalnum í myndarlegan fjörð þar sem upp úr standa Hrísahöfði og 

Ingólfshöfði. Vegna þess hve gróðurinn teygir sig hátt upp í fjöllin má finna 

einkennisjurtir hinna ýmsu hæðabelta yfir sjó, frá fjöru og upp í 1200-1400 m. hæð. Um 

það bil 35 tegundir æðri jurta hafa fundist í meira í 900 m. hæð (Hjörtur E. Þórarinsson 

o.fl., 1973). Þetta hefur sjálfsagt verið kveikjan að rannsókn grasafræðingsins Ingimars 

Óskarssonar sem árið 1931 ætlaði að kortleggja allar plöntutegundir í dalnum með tilliti 

til hæðamarka yfir sjó. Það vildi bara svo til að þegar hann var í dalnum þá var enn svo 

snjóþungt að hann gat ekki skoðað plöntur ofar en 900 m. (Ingimar Óskarsson, 1937).  

Miklar votlendar og gróskumiklar engjar eru áberandi í niðursveitinni. Algengt 

er að sjá djúpa kíla af stórvöxnu fergini ,Equisetum fluviatile, sem er stóri bróðir 

elftinganna. Staraengjarnar eru enn víðáttumeiri og ná lengra fram í dalinn og eru þær 

fegurstu og frjósömustu þar sem gulstörin ,Carex lyngebyei, vex. Þessi jurt er hingað 

komin frá Norður – Ameríku þar sem hún er mjög útbreidd en af Evrópulöndunum 

finnst hún aðeins hér á landi og í Færeyjum. Mýrarstörin ,Carex nigra, er engu síðri en 

hún vex þar sem landið er þurrara og ófrjósamara. Upp til fjalla eru grös, þurrlendissef 

og starir ásamt fjalldrapa og lyngtegundum mest áberandi. Víða eru krækiberjamóar 

,Empetrum nigrum, og bláberjamóar ,Vaccinium uliginosum, en aðalbláberjalyngið 

,Vaccinium myrtillus, er víða áberandi jurt í lautum og bollum í fjallshlíðum. 

Aðalbláberjalyngið er grænt eða fölgrænt á lit á sumrin en þegar hausta tekur fer það 

að blikna og á endanum verður það eldrautt á lit. Það er því líkt og að horfa á málverk 

þegar horft er yfir Böggvisstaðarhlíðina í septembermánuði því rauði litur lyngsins á 
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sér vart hliðstæðu. Beitilyngið ,Calluna vulgaris, á einnig sinn þátt í rauða litnum þar 

sem það blómgast fallegum ljósrauðum blómum seint á sumrin og fram á haustið. 

Mýrarberjalyng ,Oxycoccus microcarpus, og bláklukkulyng ,Phyllodoce coerulea, eru 

lyngtegundir sem ekki eru algengar á landinu en finnast á nokkrum stöðum í 

Svarfaðardal. Reyndar olli rask af mannavöldum því að Mýrarberin hurfu með öllu úr 

dalnum eftir 1946 þar sem þau uxu mjög staðbundið. Bláklukkulyngið má þekkja á 

stórum fallegum ljósbleikum, klukkulaga blómum og finnst það í fjöllum beggja vegna 

Eyjafjarðar en telst mjög sjaldgæft annarsstaðar. Tvær háfjallajurtir, jöklasóley 

,Ranuculus glacialis, og tröllastakkur ,Pedicularis flammea, eru fagrar blómjurtir sem 

finnast víða í snarbröttum hlíðum eða ofar en í 1000 m. hæð. Tvær jurtir vaxa í dalnum 

sem eru sjaldgæfar við Eyjafjörð en finnast víða í öðrum landshlutum en það eru 

bláklukka ,Campanula rotunifolia, sem er einkennisjurt austurlands og Aronsvöndur 

,Erysimum hieraciifolium, (Hjörtur E. Þórarinsson o. fl., 1973). 
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2. Efni og aðferðir 
 

Rannsóknin fólst í rýni fáanlegra heimilda auk þess sem tekin voru hálf opin viðtöl sem 

byggja á fyrirframgerðum spurningalista.   

Grasnytjar fyrri tíma voru greindar með hjálp skriflegra heimilda. Rýnd var 

grein Ingimars Óskarssonar grasafræðings frá Klængshóli í Skíðadal sem birtist í 

dönsku tímariti, Botanist Tidskrift, árið 1937 en Ingimar tók þá saman háplöntuflóru 

dalsins. Til að vinsa grasnytjar úr þeim plöntulista var hann borin saman við Grasnytjar 

Björns Halldórssonar frá Sauðlauksdal en sú bók kom fyrst út árið 1783 og var fyrsta 

ritið um íslenskar plöntur þar sem eiginleikar þeirra og reynsla af notkun var tilgreind 

(Björn Halldórsson, 1983). 

Ég fékk aðgang að útbreiðslugögnum úr gagnagrunni plantna frá 

Náttúrufræðistofnun Íslands þar sem síaðar voru út tegundir sem fundist hafa í 

eftirtöldum fimm sinnum fimm km. reitum: 500-590, 505-590, 505-595, 510-580, 510-

590, 510-595, 515-580, 515-585, 515-590, 515-595, 515-600, 515-605, 520-595, 520-

600, 520-605 og eru þeir byggðir á ISN93 (Ingvar Þór Magnússon, Gunnar Þorbergsson 

og Jón Þór Björnsson, 1997). Útbreiðslugögnin nýtti ég svo til að vita hvaða tegundir 

eru að finna í dölunum með því að styðjast við grein Ingmars auk gagnagrunnsins. 

Fróðleik um nýtingu jurtanna, fyrir utan Grasnytjabók Björns frá Sauðlauksdal, 

fann ég í jurtalækingabókum Arnbjargar L. Jóhannsdóttir, Önnu Rósu grasalæknis og 

Íslenskir Þjóðhættir Jónasar Jónassonar frá Hrafnagili komu sér einnig vel ásamt 

bókinni Íslensk matarhefð eftir Hallgerði Gísladóttur. Fjallagrös eru talin hafa haldið 

lífi í þjóðinni á erfiðum tímum en í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns eru 

grasnytjar taldar til hlunninda á nokkrum bæjum og geri ég grein fyrir því. 

Til að meta nytjar í nútíma og síðari ár voru hálf opin viðtöl tekin við þrjár konur 

þar sem þær svöruðu meðal annars nokkrum völdum spurningum sem ég lagði fyrir 

þær. Þetta var hálf opin spurningakönnun sem byggði á fjórum megin spurningum sem 

sjá má í viðauka I en við undirbúning fyrir viðtölin voru spurningalistar frá 

þjóðháttaskráningu Þjóðminjasafnsins, skrá 25 Fjallagrös (Þjóðminjasafn Íslands 

á.á.a.) og skrá 19a Lækningajurtir (Þjóðminjasafn Íslands á.á.b.) hafðir til hliðsjónar. 

Viðtölin fóru fram 17. og 18. mars 2016 og veittu eftirtaldir aðilar viðtal: 

 Anna Dóra Hermannsdóttir á Klængshóli, jógakennari. 

 Guðrún Þorsteinsdóttir frá Hálsi, Dvalarheimilinu Dalbæ 

 Sóley Sigtryggsdóttir á Göngustöðum 
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3. Niðurstöður 
 

Dreifing grasnytja í Svarfaðardal og Skíðadal er talsverð mikil en rúmlega 77 tegundir 

af háplöntum eru til staðar sem flokkast á einhvern hátt sem nytjajurtir. Nýting á þessum 

jurtum hefur samkvæmt niðurstöðum mínum ekki verið mikil í Svarfaðardal og 

Skíðadal en mest hefur verið tínt af jurtum til að nota í te og sem krydd en einnig 

eitthvað í smyrsli. Berjatínsla og nýting á berjum hefur hins vegar verið mjög mikil, 

bæði hér áður fyrr og nú á dögum en Svarfaðardalur og Skíðadalur eru mikil berjalönd. 

Nýting á fjallagrösum hefur verið talsverð í gegnum tíðina en bæði viðmælendur mínir 

og fólk sem ég hef komið óformlega að máli við minnist tínslu fjallagrasa og nýtingu 

þeirra. 

  Nýting grasnytja í Svarfaðardal og Skíðadal hefur í raun ekki verið neitt 

svakalega mikil en þó alltaf til staðar. Viðmælendur mínir, Anna Dóra, Guðrún og 

Sóley, töluðu allar um að hafa nýtt jurtirnar helst í te til heilsubótar og þá minntust þær 

allar á blóðberg og vallhumal. Anna Dóra og Sóley sögðust báðar hafa notað 

græðismyrsl úr vallhumli en móðir Sóleyjar bjó það til þegar Sóley var barn. Sóley var 

sú eina sem talaði um að hafa notað rjúpnalauf í te. Allar sögðu þær mér frá „blessuðu 

berjunum“ eins og Guðrún orðaði það en berin, aðalbláber, bláber og krækiber eru 

sennilega þær jurtir sem langmest hafa verið nýttar í dölunum. Allar höfðu þær nýtt 

fjallagrös og minntist Guðrún, sem fædd er 1918, á ömmu sína og sögur sem hún sagði 

Guðrúnu frá ferðum sínum á grasafjall. Anna Dóra átti einnig góðar minningar frá afa 

sínum og fjallagrasaferðum þeirra saman. Anna Dóra er líklega sú sem mest nýtir af 

villtum íslenskum jurtum í dölunum en aðallega nýtir hún þær í te. Hún er mjög fróð 

um tegundir jurtanna, eiginleika þeirra og meðhöndlun en hún hefur í nokkur á verið 

með námskeið fyrir almenninga um nýtingu jurta. 

3.1 Smáskammtalæknar og hómópatar 

Stefán Aðalsteinsson rekur í ritinu Svarfdælingar þá bændur og búalið sem setið hafa í 

Svarfaðardal langt aftur í aldir. Það er nokkuð ljóst að í Svarfaðardal og Skíðadal hafa 

margir skrautlegir einstaklingar alið aldur sinn. Nokkrir einstaklingar eru nefndir sem 

fengist hafa við smáskammtalækningar að einhverju leiti eða verið taldir hómópatar. 

Geri ég ráð fyrir, ef miðað er við þann tíma sem þetta fólk var uppi, að þeir hafi nýtt 

jurtir við sínar lækningar. Fyrstan er að nefna Árna Árnason f. 14. júlí 1828 í 

Lögmannshlíð en bjó á Hamri frá 1851 til 1890 er hann lést. Árni var merkur maður og 
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fékkst mikið við alls konar lækningar og í manntölum var hann titlaður „hómópatískur 

læknir“ (Stefán Aðalsteinsson, 1976). Árni var einn af þeim leikmönnum sem almennt 

var rómaður fyrir lækningar án þess að hafa hlotið formlegt lækningaleyfi. (Lárus H. 

Blöndal og Vilmundur Jónsson 1970). Tengdadóttir Árna var Freyja Þorsteinsdóttir 

fædd 14. febrúar 1860 á Upsum en bjó á Hrísum. Hún var ljósmóðir og fékkst við 

smáskammtalækningar (Stefán Aðalsteinsson, 1976). Jón Halldórsson var fæddur 6. 

mars 1821 á Bakka en bjó í Klaufabrekknakoti. Hann þótti hraustur og vel gefinn og 

var góður íþróttamaður, iðkaði sund og glímu. Jón þótti dulskyggn en hann fékkst mikið 

við lækningar og var oft kallaður Jón „læknir“. Sonur Jóns, Gunnlaugur f. 12. apríl 1874 

á Móafelli stundaði einnig smáskammtalækningar líkt og faðir hans (Stefán 

Aðalsteinsson, 1978). Á Syðra-Hvarfi bjó Jón Halldórsson fæddur 21. maí 1796 á 

Melum og var hann atgervismaður á ýmsum sviðum enda vel greindur og glöggskyggn. 

Hann hafði gaman af bókum og las mikið m.a. um náttúrufræðileg efni bæði á íslensku 

og dönsku. Hann skrifaði dálítið um jurtir og samdi vísnabálka.  

3.2 Grasnytjar í Svarfaðardal og Skíðadal 

Hér fyrir neðan er að finna nytjajurtir sem voru í Svarfaðardal og Skíðadal árið 1931 

þegar Ingimar Óskarsson grasafræðingur tók saman plöntuflóru dalsins og eru að finna 

í Grasnytjum Björns Halldórssonar frá Sauðlauksdal. Grein Ingimars er nýtt til að segja 

til um dreifingu jurtanna ásamt útbreiðslugögnunum úr gagnagrunni 

Náttúrufræðistofnunar Íslands. Tegundirnar eru taldar upp eftir ættum í þeirri röð sem 

þær koma fyrir í Íslensku plöntutali Harðar Kristinssonar (2008). 

3.2.1 Litunarjafni 

Litunarjafni ,Diphasiastrum alpinum, er algengur á láglendi í útsveitum á snjóþungum 

svæðum (Hörður Kristinsson, 2008). Ingimar Óskarsson (1937) fann litunarjafna víða 

í Svarfaðardal og í Skíðadal má enn í dag finna þessa jurt víða (Náttúrufræðistofnun 

Íslands) en samkvæmt Herði Kristinssyni (2010) er kjörsvæði litunarjafna bollar og 

snjódældir og einnig finnst hann innan um lyng og hrís. 

Nytjar af litunarjafna: 

Björn frá Sauðlauksdal (1983) segir að litunarjafni hafi mikið verið notaður til liturnar 

og gefi hann góðan gulan lit. Hér áður fyrr voru gróin nýtt til lækninga við bólgum í 

nýrum, þvagblöðru og lifur en þóttu einnig góð við þvagleka. Í dag eru gróin eingöngu 

notuð útvortis til að græða sár og húðsjúkdóma eins og exem (Arnbjörg L. 

Jóhannsdóttir, 1998). 
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3.2.2 Klóelfting 

Klóelfting ,Equisetum arvense, er algeng um allt land á láglendi og hátt til fjalla (Hörður 

Kristinsson, 2008). Klóelfting er mjög algeng í Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar 

Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands) og samkvæmt Herði Kristinssyni 

(2010) eru kjörsvæði hennar í mólendi, skógum, á röskuðum svæðum og í vegaköntum.  

Nytjar af klóelftingu: 

Í Grasnytjum Björns frá Sauðlauksdal (1983) nefnir hann elftingu og á hann líklega við 

bæði klóelftingu ,Equisetum arvense, og vallelftingu ,Equisetum pratense,. Elfting var 

notuð til að fægja fín búsáhöld sem notuð voru til hátíðabrigða og hagleiksmenn sem 

smíðuð hluti úr hornum, tönnum og tré notuðu einnig jurtina til að fægja hlutina sína. 

Samkvæmt Önnu Rósu Róbertsdóttur (2011) er mikil kísilsýra í jurtinni sem auðveldar 

fægjun á slíkum hlutum. Elfting þótti ekki gott fóður fyrir sauðfé og var talið að lembdar 

ær myndu láta fang ætu þær jurtina. Jurtin var þó gefin hestum þar sem þeir þóttu verða 

fjörmeiri en ekki endilega fyllast krafti og þoli. Elfting er mjög græðandi, barkandi 

(samdragandi) og hér áður fyrr var talið að lögur jurtarinnar læknaði niðurgang. Til að 

stöðva blóðnasir voru bæði rótin og jurtin vel marin milli steina og stungið í nef manna. 

Einnig var jurtin notuð til að stöðva blæðandi sár útvortis jafnt sem innvortis. 

Elftingalögur blandaður í vín var sagður lækna hósta og mæði en jurtin gerði reyndar 

sama gagn ef seiði hennar var blandað í vatn. Klútur vættur í sama seyði var góður til 

að leggja yfir alla heita bólgu (Björn Halldórsson, 1983). Öll jurtin er nýtt, fyrir utan 

rótina, en efstu hlutar gróbæru stönglanna þykja bestir. Hún er góð gegn öllum 

sjúkdómum sem herja á nýrun og aðra hluti þvagfæra, dregur úr bjúgi og myndun 

óhóflegs næturþvags. Hún er góð fyrir lungun eftir langvarandi lungnakvef eða berkla. 

Fyrir konur er jurtin talin styrkja öll líffæri í mjaðmagrindarholi. Hún hefur verið notuð 

með góðum árangri við legslímuflakki og þykir góð við langvarandi bólgu í legi og 

eggjastokkum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir 1998). Hér áður fyrr var klóelfting kölluð 

kveisugras eða draumagras en menn trúðu því að jurtin myndi veita þeim þá vitneskju 

í draumi sem þá fýsti að vita (Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011). 

3.2.3 Fergin 

Fergin ,Equisetum fluviatile, er algeng um allt land nema á Vestfjörðum (Hörður 

Kristinsson, 2008). Fergin var þó ekki að finna mjög víða í dölunum (Ingimar 

Óskarsson, 1937), en í dag finnst það m.a. á Dalvík, á Upsadal, í Friðlandi Svarfdæla 
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og aðeins í Skíðadal (Náttúrufræðistofnun Íslands). Fergin má finna í blautum flóum, 

lygnum vatnsfarvegum í tjörnum og vatnafarvegum (Hörður Kristinsson, 2010). 

Nytjar af fergin: 

Fergin þykir mjög lystugt fóður fyrir kýr og er það gefið bæði blautt og þurrt og var 

algengt á miðöldum að heyja fergin ofan í kýrnar. Það var mikil og blaut vinna að heyja 

fergin en menn slógu jurtina langt undir vatnsyfirborði, ýttu henni saman í hauga og 

mokuðu upp á sleða sem voru svo dregnir upp á þurrkvöll (Hjörtur E. Þórarinsson, 

1973). Björn Halldórsson (1983) tekur undir þetta og bætir við að jurtin hafi líka verið 

þurrkuð og möluð og notuð saman við mjöl í grauta og brauð. 

3.2.4 Eski 

Eski ,Equisetum hyemale, er algengt um mest allt land en er þó strjált sumstaðar (Hörður 

Kristinsson, 2008). Samkvæmt Ingimari Óskarssyni (1937) og Náttúrufræðistofnun 

Íslands þá var og er eski vítt og breitt um dalina einkum saman við lyng. Kjörlendi eskis 

er í mólendi, melbrekkum, skriðum eða skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010). 

Nytjar af eski: 

Eski þykir barkandi (samdragandi) en hún er notuð í grauta, borðuð hrá og sem salat 

(Björn Halldórsson í Sauðlauksdal, 1983). 

3.2.5 Tungljurt 

Tungljurt ,Botrychium lunaria, er algeng um land allt en kjörlendi hennar eru grasbollar 

og grónar brekkur eða vallendi (Hörður Kristinsson 2010). Í Svarfaðardal var og er 

jurtin töluvert algeng og dreifist jafnt yfir dalina (Ingimar Óskarsson 1937 og 

Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af tungljurt: 

Tungljurtin er talin góð við kvefi og var hún stundum lögð við líkama kvenna til að 

auðvelda þeim fæðingu. Björn taldi hana ekki algenga hér á landi þrátt fyrir að 

búpeningur léti hana alveg í friði (Björn Halldórsson, 1937). 

3.2.6 Einir 

Einir ,Juniperus communis, er tiltölulega algengur um allt land nema að hann er 

sjaldgæfur í Húnavatnssýslu og norður að Steingrímsfirði og á suðurlandi frá Þjórsá 

austur í Fljótshverfi. Hann vex ekki á miðhálendinu (Hörður Kristinsson, 2008). 

Ingimar fann eini víða í breiðum á Upsaströnd, í Skíðadal og í Svarfaðardal (Ingimar 

Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). Kjörlendi einis eru mólendi, hraun, 

brekkubrúnir og kjarr (Hörður Kristinsson, 2010).  
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Nytjar af eini: 

Björn Halldórsson (1983) segir að broddar af eini hafi gjarnan verið teknir á vorin og 

notaðir í vel sterkt te sem var talið hreinsa brjóstið, bæta hósta og styrkja magann. Berin 

þóttu best væru þau drukkin sem kaffi en einiber örva svita og greiða mjög alla afrás 

líkamans en einnig gátu þau eytt nýrnasteinum. Reykur af einiberjum, blöðum eða barri 

og stofninum þótti góður fyrir þá sem höfðu þyngsli yfir höfðinu og var hann talinn 

hreinsa loftið. Einir var notaður sem reykelsi og var því trúað að reykurinn mundi fæla 

burt illa anda sérstaklega þegar næmar sóttir gengu. (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

Besta verkun einiberja er sú að þau þynna blóðið og hreinsa það. Þau voru talin lækna 

gulusótt og þá sjúkdóma sem tengjast blóðinu (Björn Halldórsson, 1983). Til lækninga 

í dag nýtast berin og ný blöð eða barr. Berin eru tínd á haustin þegar þau eru orðin blá 

en þá er jurtin á öðru eða þriðja ári. Blöðin eða barrið er tekið á vorin. Verkunin er 

áþekk af berjum og blöðum en berin eru kraftmeiri. Berin eru mest notuð við sýkingu í 

þvagfærum en eru einnig talin góð við alls konar gigt sérstaklega þvagsýrugigt. Einiber 

eru mjög styrkjandi fyrir maga og talin bæta meltinguna t.d. ef sýrumyndun er ekki 

nægileg. Þau eru einnig notuð gegn vindverkjum og krampa. Einiberjaolía þykir góð 

við vöðvagigt og á liði en líka á bólgnar taugar og vöðva (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 

1998). Anna Dóra sagðist muna vel eftir því að afi hennar sópaði gjarnan gólfið í 

fjárhúsunum með kúst sem hann hnýtti úr eini. 

3.2.7 Grasvíðir 

Grasvíðir ,Salix herbacea, er mjög algengur um allt land (Hörður Kristinsson, 2010) og 

einnig í Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands). Kjörlendi hans eru bollar og snjódældir til fjalla en einnig finnst hann í móum 

á láglendi (Hörður Kristinsson, 2010). 

Nytjar af grasvíði: 

Ekki eru aðrar nytjar af grasvíði en þær að jurtin þykir mjög gott fóður fyrir kýr og 

sauðfé en hestar eru ekkert sólgnir í hann. Ætli maður að tína grasvíði er fljótlegra að 

rífa hann en flá. (Björn Halldórsson 1983). 

3.2.8 Fjalldrapi 

Fjalldrapi ,Betula nana, er algengur um allt land en er sjaldgæfur í Vestur-

Húnavatnssýslu og sunnanverðri Strandasýslu (Hörður Kristinsson, 2008). Fjalldrapi 

var víða í Svarfaðardal einkum við Hrísa og á Tungufellshálsi og finnst hann einnig í 
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Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands) en kjörlendi hans 

eru móar og hálfdeigar mýrar (Hörður Kristinsson, 2010). 

Nytjar af fjalldrapa: 

Hægt er að nota fjalldrapa til litunar og gefur jurtin gulan lit en blöðin eru talin 

kraftmeiri en birkiblöð. Blöð af fjalldrapa eru ekki síðri í te en birkiblöðin. Fjalldrapi er 

góður sem tróð í hús því hann er þurrari en birkiplantan og það vessar minna úr honum 

en það þarf að þurrka hann vel líkt og með annað tróð. Ekki er talið gott að ganga nærri 

fjalldrapanum því hann er sagður góður til að verja jarðveginn gegn uppblæstri ásamt 

því að veita fræjum skjól. Fjalldrapi þótti ekkert sérstaklega góður fyrir sauðfé en væri 

hann notaður varð að sjá til þess að féð hefði nóg vatn að drekka og jafnvel saltpækil. 

(Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.9 Birki 

Birki ,Betula pubescens, er algengt um allt land en er sjaldgæft í Vestur-Húnavatnssýslu 

og í sunnanverðri Strandasýslu (Hörður Kristinsson, 2008). Birki myndar skóga og kjarr 

á þurrlendi og getur vaxið allt upp í 450 m. hæð. Vaxtarlagið er dálítið tengt loftslagi 

en birkið myndar oftast lágvaxið og þétt kjarr við ströndina en hávaxnari tré inn til 

landsins (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar fann birki á Kóngstöðum í Skíðadal 

(Ingimar Óskarsson 1937) en samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands er birki einnig að 

finna í Böggvisstaðadal. 

Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns (1943) er sagt að það sé smá 

skógur á Karlsá sem ábúendur geti nýtt til eldiviðar og kolagerðar. Brynjólfur Sveinsson 

sagði mér að tengdamamma hans, Guðrún Jóhannsdóttir f. 9. febrúar 1921 sem bjó í 

Efstakoti á Upsaströnd, hafi sagt sér að Dalvíkingar fæddir snemma á þessari öld hafi 

heyrt eldra fólk nota orðatiltækið „að fara út í skóg“ á Karlsá. Það bendir til þess að við 

Karlsá hafi verið skógur fyrir aldamótin 1900 sem hefur horfið væntanlega vegna 

ofnýtingar líkt og flestir aðrir birkiskógar. Það sem er athyglisverðast er að í 

Karslársetanum, sem er fram í Karlsárfjalli, má á stöku stað sjá leifar af birkikjarri sem 

myndar nokkurs konar kraga framan í setanum í um 250-300 m. hæð. Sumar þessara 

plantna eru um 150 cm á hæð og er líklegt að hér sé um að ræða efri skógarmörk þessa 

forna skógar. Það mætti jafnvel setja fram þá tilgáta að ástæðan fyrir því að þessi 

birkikragi er enn til staðar sé vegna aðgengi. Brattinn er mjög mikill í fjallinu á þessum 

stað eða um 20°- 30° og sækir sauðfé ekki í svo mikinn halla og menn hafa væntanlega 
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ekki lagt það á sig að sækja nytjar þangað þar sem erfitt er að athafna sig í brattanum 

(Brynjólfur Sveinsson, samtal, 16. apríl 2016). 

Nytjar af birki: 

Birkisafi er vökvi sem fengin er með því að bora lítið gat í stofninn sem pípa er sett í 

og vatninu safnað. Safinn er talinn afar góður og sagður eyða holdsveiki, gulusótt og 

fótaveiki ásamt öllum þeim meinsemdum sem fylgja gallsteinum. Söfnun á birkisafa er 

mikið vandaverk þar sem birkið er ekki hávaxin planta þarf að gæta þess að taka 

einungis lítið af birkivatni til lækninga en hér áður fyrr var sagt að menn skildu safna 

vökvanum á vaxandi tungli að vori áður en birkið springur út. Þegar búið er að safna 

vökvanum er nagli settur í gatið svo að tréið deyi ekki. Birkilaufi má safna, þurrka og 

mylja t.d. saman við mjöl og nýta í brauðbakstur. Ef birkilaufi er safnað um Jónsmessu 

og notað til litunar gefur það fallegan gulan lit sérstaklega ef því er blandað saman við 

litunarjafna (Björn Halldórsson, 1983). Til lækninga eru ný laufblöð og börkur af 

yngstu greinunum nýtt ásamt safa. Birkið er talið þvagdrífandi, bólgueyðandi, 

svitadrífandi, auk þess sem það örvar lifrina og hreinsar blóðið. Birkið er talið 

styrkjandi fyrir nýrun og ásamt öðrum jurtum til að vinna á gigt. Birki er gott við exemi, 

það er blóðþrýstingslækkandi og bjúgeyðandi. Þá eru smyrsli sem soðin eru upp úr 

bikilaufi og berki talin mjög græðandi (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

Anna Dóra segist nota þurrkað birkilauf í te og þar sem hún tekur gjarnan á móti 

ferðamönnum í Klængshóli eigi hún alltaf til þurrkað birki til að gefa þeim í te. Víða í 

Skíðadal eru nú birkibrúskar sem þarfnast grisjunar og því er gott að grisja þá um leið 

og laufi er safnað. 

3.2.10 Brenninetla 

Brenninetla ,Urtica dioica, dreifir sér ekki mikið en hún hefur verið flutt milli staða og 

vex víða sem eftirlega og þá oftast nálægt húsum. Hún hefur verið ræktuð hér á landi 

síðan 1890 og jafnvel lengur (Hörður Kristinsson, 2008). Í Svarfaðardal er þessa jurt 

einungis að finna við bæinn Göngustaði í nálægð við húsagarðinn og hefur hún líklegast 

einhvern tíma verið flutt þangað (Ingimar Óskarsson 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands). 

Nytjar af brenninetlu: 

Brenninetla kemur við sögu í gamalli íslenskri þjóðtrú en þar er talið öruggt ráð gegn 

göldrum að flengja galdrameistarann með vendi úr brenninetlu (Anna Rósa 

Róbertsdóttir, 2011). Samkvæmt Birni Halldórssyni (1983) var bruggað vín úr rót 
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brenninetlunnar og hunangi bætt saman við. Brenninetla var talin hreinsa lungu og losa 

um slím og því var hún góð við hósta, hryglu og allri brjóstveiki. Átti maður að taka 

tvö eða þrjú spónblöð kvölds og morgna. Í dag er eingöngu notuð þurrkuð blöð af 

brenninetlunni. Hún er talin barkandi, stöðvar blæðingar bæði innvortis og útvortis, 

þvagdrífandi og nærandi og þess vegna góð fyrir þá sem þjást af næringarskorti og 

blóðleysi. Jurtin er sögð minnka sykur í blóði og því góð við síðkominni sykursýki og 

einnig er hún talin örva mjólkurmyndun hjá konum eftir barnsburð. Brenninetla er góð 

við exemi og húðútbrotum og kláða (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998).  

3.2.11 Túnsúra 

Túnsúra ,Rumex acetosa, er talin vera aðflutt tegund við landnám og vex hún einungis 

á láglendi við bæi. Deilitegundin ,islandicus, er innlend tegund sem vex bæði á láglendi 

og til fjalla (Hörður Kristinsson, 2008). Túnsúra er algeng um allt land en kjörlendi 

hennar eru grasvellir og tún. Hún sækir í áburðaríka jörð og finnst því einnig í 

gróðursælum lautum og mólendi (Hörður Kristinsson, 2010). Túnsúra er mjög algeng í 

Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af túnsúru: 

Björn Halldórsson (1983) segir þessa jurt góða bæði til lækninga og matargerðar. 

Túnsúra er talin koma í veg fyrir rotnun. Seiði af súrurót verður rautt á litinn og læknar 

lystarleysi ásamt því að stilla þorsta. Þessi jurt hreinsar blóðið og styrkir hjarta og lifur. 

Túnsúra er sögð lækna gulusótt. Staup af súru og skarfakáli er gott við skyrbjúg og sögð 

hressandi fyrir menn sem voru kvöldsvæfir. Fræ af túnsúru má þurrka, mala og blanda 

saman við mjöl í bakstur. Brauð með túnsúrufræjum var sagt lækna blóðsótt. 

Samkvæmt Arnbjörgu L. Jóhannsdóttur (1998) eru blöð af túnsúru nýtt í dag og þeim 

safnað fyrri hluta sumars. Túnsúra þykir góð við bjúg, sérstakleg ef lifrin er vanvirk, 

því jurtin er talin styrkja hana og örva. Túnsúra er góð við hægðatregðu og gyllinæð. 

Ferskur safi úr blöðunum er góður áburður á húðkvilla en best er að nota jurtina til 

inntöku samhliða. Björn telur auðvelt að rækta túnsúru í görðum og telur að jurtin verði 

þá sterkari og blöðin stærri og safaríkari. Túnsúran þykir afbragð í salat. Súrustappa er 

búin til hér á landi og þykir sælgæti (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.12 Njóli 

Njóli ,Rumex langifolius, er algengur við byggð um mest allt land en kjörlendi hans er 

við bæi og ruslahauga, meðfram vegum og ef land fellur í órækt getur hann myndað 

þéttar breiður (Hörður Kristinsson, 2010). Njóli er ekki algengur í Svarfaðardal 
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(Ingimar Óskarsson, 1937) en hann finnst á Dalvík, í Friðlandi Svarfdæla og við bæinn 

Hverhól í Skíðadal (Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af njóla: 

Þessa jurt má nýta jafnt til matar og til lækninga en jurtin er sögð blóðhreinsandi, lækna 

kláða, gulusótt og vera þvagdrífandi. Rótin þótti gott meðal við skyrbjúg væri hún 

þurrkuð, seytt og tekinn inn. Njólarótin var sögð græðandi og ef menn höfðu ljót sár 

sem sýking var í áttu þeir að drekka seyði af rótinni eða merja hana og legga yfir sárið.  

Hendur og fætur voru einnig þvegnir upp úr njólarótarseyði ef það var kláði og útbrot 

á þeim en best var samt að skera rótina í smá bita og seyða þá þar til það mátti kreista 

seiga kvoðu úr henni yfir kláðann og útbrotin nokkrum sinnum en baða útlimina í 

seyðinu á meðan. Þessa bita mátti leggja við kýli og hringorma (Björn Halldórsson 

1983). 

Til lækninga í dag eru rót, blöð og fræ nýtt en jurtin þykir mjög góð við alls konar 

húðsjúkdómum sérstaklega ef kláði fylgir þeim. Njóli er bæði notaður innvortis og 

útvortis og er góður á sár sem gróa illa, brunasár og bólgur í húð. Njóli er barkandi 

(samdragandi) og blóðhreinsandi (Arnbjörn L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.13 Ólafssúra 

Ólafssúra ,Oxyria digyna, er algeng um allt land sérstaklega til fjalla. Kjörlendi hennar 

eru gil, klettaskorur, melar og urðir (Hörður Kristinsson, 2010). Í Svarfaðardal og 

Skíðadal finnst hún víða (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands).  

Nytjar af Ólafssúru: 

Ólafsúran hefur sama kraft og túnsúran en hún deyfir bólgu. Samkvæmt Birni (1983) 

gera samar í Finnlandi súrmjólk úr Ólafssúru og geyma til vetrar. Séu fræ jurtarinnar 

lögð í vín á það að vera gott fyrir hjartað. Hún er góð í ýmsa matargerð eins og salat 

(Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.14 Kornsúra 

Kornsúra ,Bistorta vivipara, er mjög algeng um allt land og kjörlendi hennar er í flestum 

gróðurlendum, mýrum, flögum, melum, mólendi og bollum. Hún finnst jafnt til fjalla 

sem og á láglendi (Hörður Kristinsson, 2010) og eru Svarfaðardalur og Skíðadalur 

engar undantekningar og kornsúra finnst um alla sveit (Ingimar Óskarsson, 1937 og 

Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af kornsúru: 
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Samkvæmt Birni Halldórssyni (1983) er kornsúra sögð hafa samandragandi áhrif þ.e. 

stöðva blæðingar. Rótin er best í að lækna sár en þá er hún möluð í duft og sett yfir. Til 

að stilla innvortis blæðingar er gott að drekka seiði eða lög af jurtinni. Gott þótti að 

tyggja jurtina, helst rótina, til að styrkja lausar tennur og veikt tannhold og var talið enn 

áhrifaríkara ef hún var tuggin saman við skarfakál eða aðrar jurtir sem verja gegn 

skyrbjúgi. Kornin eru notuð til matargerðar og eru þau einnig gott kálfa- og lambafóður. 

Seiði af kornsúru er rautt eða rauðleitt og gott til að skola munninn með því við 

andremmu og bólgnu tannholdi eða munnsviða. Nú á dögum er kornsúra nýtt til 

lækninga og líkt og hér áður fyrr þykir hún góð við öllum særindum og blæðingum í 

meltingarvegi og sem kvennajurt er hún góð við særindum í leggögnum og leghálsi 

(Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.15 Blóðarfi 

Blóðarfi ,Polygonum aviculare, er tiltölulega algengur um allt land en þó bara í kringum 

byggð. Kjörlendi hans eru hlaðvarpar og athafnarsvæði og gjarnan má sjá blóðarfa þar 

sem húsdýraáburður er í kring um útihús og í haugstæðum (Hörður Kristinsson, 2010). 

Ingimar Óskarsson (1937) telur blóðarfa vaxa víða í dalnum en samkvæmt 

Náttúrufræðistofnun Íslands þá er blóðarfa einungis að finna við Böggvisstaði og í 

Friðlandi Svarfdæla. 

Nytjar af blóðarfa: 

Blóðarfi hefur barkandi (samdragandi) eiginleika, er þvagdrífandi (Arnbjörg L. 

Jóhannsdóttir, 1998) og getur stöðvað blæðingar eins og blóðnasir og blóðfall kvenna 

en þá er klútur bleyttur upp í seyði af jurtinni. Í Noregi er rótin soðin í mjólk sem er 

drukkin og þykir góð við niðurgangi. Menn sögðust hafa reynt, og að það hafi virkað, 

að halda þessari jurt í hendi sér þar til hún kólnar og hafi þeim þá batnað blóðnasir 

(Björn Halldórsson 1983). Blóðarfi sem lækningajurt á sér langa sögu um allan heim 

en þessi jurt hefur mikið verið nýtt meðal annars af Kínverjum sem hafa nýtt jurtina í 

tvö þúsund ár vegna þess að þeir telja hana vatnslosandi en það sama má segja um 

Indverja (Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011).  

3.2.16 Geldingahnappur 

Geldingahnappur ,armeria maritima, er mjög algengur um allt land, einnig á öræfum. 

Kjörlendi hans er einkum á söndum og melum og í þurru gras- eða mólendi (Hörður 

Kristinsson, 2010) og finnst hann víða í Svarfaðardal og í Skíðadal 

(Náttúrufræðistofnun Ísalnds). 
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Nytjar af geldingahnappi: 

Rætur af geldingarhnapp kallast harðasægjur og hér áður fyrr voru þær soðnar og 

borðaðar og þykja mjög næringarríkar en þessi máltíð flokkaðist þó sem harðindamatur. 

Jurtin gagnaðist fátæklingum, sérstaklega á Austurlandi, sem sessuver en þá var 

blómstursknöppunum safnað saman og sett í ver, þægindin voru góð til að byrja með 

en þessi lausn þótti ekki varanleg (Björn Halldórsson 1983). 

3.2.17 Haugarfi 

Haugarfi ,Stellaria media, finnst um allt land nema á miðhálendinu og er kjörlendi hans 

áburðaríkir staðir og garðar (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar Óskarsson (1937) telur 

haugarfa algengan í Svarfaðardal en samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands er hann að 

finna við Böggvisstaði og í Friðlandi Svarfaðardals. 

Nytjar af haugarfa: 

Björn Halldórsson (1983) telur haugarfa vera auðfengið gras og ekki velkomið inn í 

almenningsgarða. Jurtin er notuð í mat og hefur álíka bragð og verkun eins og spínat. 

Arfinn er tekinn áður en hann blómstrar og þykir hann hin hollasta og mjúkasta fæða 

fyrir lasburðamenn, einkum þá sem hafa einhver einkenni af köldusýki (Björn 

Halldórsson 1983). Til lækninga er öll jurtin nýtt þegar hún er í blóma. Jarðlægur 

stöngullinn er sagður styrkja og örva lifur og milta. Haugarfinn er mest notaður í 

húðsmyrsli gegn exemi, sárum og alla vega bólgum. Arfate er talið örva matarlyst og 

mýkja hægðir en jurtin er einnig notuð innvortis við alls konar gigt. Jurtin þykir 

einstaklega góð gegn kláða (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.18 Músareyra 

Músareyra ,Cerastium alpinum, er algeng jurt sem þrífst best í þurrum brekkum, 

malarjarðvegi og í mólendi (Hörður Kristinsson, 2010) og finnst hún víða í Svarfaðardal 

og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af músareyra: 

Músareyra og vegarfi eru mjög líkar jurtir en þekkja má músareyrað af því að það hefur 

stærri blóm og hlutfallslega lengri krónublöð miðað við bikarblöð (Hörður Kristinsson, 

2010). Björn Halldórsson (1937) talar um vegarfa en líklega á hann við músareyra þar 

sem hann segir að þessi arfi sé frekar loðinn en þannig má einnig þekkja músareyra frá 

vegarfa og segir hann arfann góðan í að græða sár. 
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3.2.19 Lambagras 

Lambagras ,Silene acaulis, er mjög algeng jurt um allt land en melar og þurr og sendin 

jarðvegur eru kjörlendi hennar ásamt áburðarsnauðu vallendi og klettaskorum (Hörður 

Kristinsson, 2008). Lambagras er mjög algeng jurt í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar 

Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af lambagrasi: 

Brennivín með lambagrasi er talið styrkja hjartað og bæta brjóstkvef og hósta. Rótin er 

kölluð holtarót og var sannkallaður harðindamatur en eftir að hafa verið soðin vel og 

lengi meyrnar hún og þá var betra að borða hana (Björn Halldórsson, 1983). Til er 

gamalt máltæki sem segir „flest er það matur sem í magann kemur nema holtarótin 

óseidd“ (Björn Halldórsson, 1983, bls. 126.). 

3.2.20 Holurt 

Holurt ,Silena uniflora, er algeng jurt um allt land sérstaklega þar sem malarborinn 

jarðvegur er eða vikur og má finna hana á öræfum. Melar og sandar eru hennar kjörlendi 

(Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar Óskarsson (1937) segir þessa jurt hafa verið mjög 

algenga á austurkjálka Svarfaðardals en annarsstaðar var hún strjál og einungis á einum 

stað í Skíðadal (Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af holurt: 

Blöðin má nýta sem kál og ræturnar éta menn bæði soðnar og hráar einnig eru þær 

malaðar í brauðbakstur (Björn Halldórsson 1983). 

3.2.21 Hófsóley 

Hófsóley ,Calthe palustris, er algeng á láglendi og er kjörlendi hennar meðfram lækjum 

og síkjum og á skurðbökkum (Hörður Kristinsson 2010). 

Nytjar af Hófsóley:  

Sagt er að hófsóley sé hjartastyrkjandi og kláðastillandi sé hún borðuð sem salat áður 

en hún fær blómsturknappa á vorin. Gott er að leggja jurtina við bólgu bæði til að kæla 

og mýkja og til að halda sárum opnum og hreinum. Naut og kýr éta hana ekki heldur 

skilja hana eftir í beitarlandi og þegar hún fellir blóm vita bændur að tími er kominn á 

seinni slátt (Björn Halldórsson 1983).Til lækninga eru blöð og blóm tínd og þurrkuð. 

Lengi hefur jurtin verið notuð til að eyða vörtum en þá er fersku blóminu nuddað á 

vörtuna. Hófsóleyjarte er talið krampastillandi bæði fyrir börn og fullorðna en líka gott 

við slæmum tíðarverkjum. Blómknappar þykja góðir til matar. Hófsóleyin er 
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verkjastillandi, svitadrífandi og losar slím úr öndunarfærunum (Arnbjörg L. 

Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.22 Brennisóley 

Brennisóley ,Ranunculus acris, er algeng um allt land en kjörlendi hennar eru tún og 

hagar, dældir til fjalla, grösugir bollar og gil (Hörður Kristinsson, 2010). Íslensku 

tegundunum hefur verið skipt í tvær deilitegundir ,villosus, sem vex á láglendi og 

,pumilus, (Hörður Kristinsson, 2008) sem Ingimar minnist á í grein sinni en hana er að 

finna inn á Teigárdal. Annars vex brennisóley víða í dölunum (Ingimar Óskarsson, 1937 

og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af brennisóley: 

Brennisóley er banvæn, því ekki notuð innvortis. Jurtin myndar blöðrur ef hún er lögð 

við húð og það geta myndast vond sár ef hún er látin brenna inn í sárin en ef hún er 

tekin áður en húðin fer að roðna þá kemur blaðra af sjálfu sér og í mörgum sjúkdómum 

eru blöðrudragandi meðöl nytsamleg. Þegar blöðrurnar falla er gott að leggja yfir þær 

græðisúru (Björn Halldórsson, 1983). Til lækninga í seinni tíð er brennisóley tekin fyrir 

blómgun en eins og fram hefur komið er jurtin eitruð og því má ekki nota hana innvortis. 

Jurtin er ertandi, verkjastillandi og veldur roða á húð. Hún er þó notuð í bakstra til að 

leggja við gigt, sérstaklega þvagsýrugigt. Bakstrar af ferskri jurtinni eru góðir við 

verkjum í baki, liðum og höfði (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.23 Dvergsóley 

Dvergsóley ,Ranunculus pygmaeus, finnst all víða til fjalla en kjörlendi hennar eru rakir 

gróðurgeirar, dældir og giljabollar meðfram lækjum og uppsprettum (Hörður 

Kristinsson, 2010). Ingimar Óskarsson (1937) fann þessa jurt víða til fjalla og fram á 

dölum í Svarfaðardal og í Skíðadal. 

Nytjar af dvergsóley: 

Smáfuglar tína á vorin þau fræ sem fallið hafa af jurtinni haustið áður (Björn 

Halldórsson, 1937). 

3.2.24 Hrafnaklukka 

Hrafnaklukka ,Cardamine partensis, er algeng um allt land og eru hálfdeigjur, deigt 

vallendi og mýrar hennar kjörlendi (Hörður Kristinsson, 2010). Hrafnaklukka finnst 

víða í Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands). 

Nytjar af hrafnaklukku: 
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Á tímum Björns Halldórssonar (1983) var hrafnaklukka talin hreinsa lungu og lækna 

hæsi og hósta ásamt því að opna lifur og milta. Til þess að hrafnaklukka virki sem best 

var jurtin soðin og drukkin sem te. Fái maður vanmegn í tunguna þá skal leggja þessa 

jurt við þunnvangann. Arnbjörg L. Jóhannsdóttir (1998) segir að jurtin sé mest notuð 

til að örva blæðingar hjá konum og þess vegna er hún ekki æskileg þunguðum konum 

til inntöku. Öll jurtin er nýtt fyrir utan rótina. Hrafnaklukkute er styrkjandi fyrir 

máttfarið, langveikt fólk. Jurtin er blóðhreinsandi og örvar meltinguna og er þess vegna 

góð til að örva matarlyst en þá verður að neyta hennar hálfri klukkustund fyrir máltíð. 

3.2.25 Skarfakál 

Skarfakál ,Cochlearia officinalis, er algeng jurt við sjó og er kjörlendi hennar 

fuglabjörg, klettar og klappir. Skarfakál hefur einnig fundist hátt til fjalla og á 

miðhálendinu í 700-1000 m. hæð (Hörður Kristinsson, 2010). Skarfakál finnst á 

vesturströndinni við Dalvík (Ingimar Óskarsson 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands).  

Nytjar af skarfakáli: 

Jurtin þykir góð við skyrbjúg og til að losa um fyrirtíðaspennu kvenna. Skarfakál var 

ýmist notað í grauta eða salat og svo var það stundum saltað og geymt. Blómfræ 

jurtarinnar voru sett saman við brennivín og drukkið á fastandi maga við skyrbjúg en 

einnig þótti gott að skola munninn með því til að losna við andremmu. Vín með blómum 

skarfakáls þótti gott til að ná kuldahrolli úr mönnum en einnig til að leggja útvortis á 

kuldabólgu eða kuldaþrota. (Björn Halldórsson, 1983). Til lækninga eru blöð og rót 

jurtarinnar nýtt en jurtin þykir mjög græðandi ef blöðin eru marin og sett á opin sár. 

Skarfakál hefur fylgt Íslendingum lengi en hér áður fyrr, áður en menn þekktu eitthvað 

til vítamína, var skarfakál notað til að lækna skyrbjúg en það er auðugt af C-vítamíni 

(Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011). Jurtin hefur blóðhreinsandi eiginleika og helsta 

nýting hennar í dag er við gigt, bjúg og ýmsum húðsjúkdómum. Gott þykir að gera úr 

jurtinni hreinsandi og styrkjandi urtaveig til að eiga yfir veturinn (Arnbjörg L. 

Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.26 Hjartaarfi 

Hjartaarfi ,Capcella bursa-pastoris, er algengur um allt land. Kjörlendi hans er 

áburðarík jörð eins og garðalönd sem ekki eru í notkun lengur, við gripahús og gömul 

haugstæði (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar Óskarsson (1937) segir jurtina mjög 

algenga en samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands er hana einungis að finna á 

Böggvisstöðum, í Friðlandi Svarfdæla og í Vatnsdal. 
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Nytjar af hjartaarfa: 

Jurtin hefur límandi og barkandi áhrif og er því góð við blóðmissi, blóðsótt og sárum 

þar sem hún stöðvar blæðingar. Hjartaarfi hefur verkjastillandi áhrif á höfuð- og 

tannverk en þá er jurtin marin og lögð við særindin. Sagan segir að beri maður þessa 

jurt í hendi sér eða undir ilinni lækni hún blóðspýju, einnig ef hjartaarfi var soðin í 

regnvatni og það vatn drukkið átti lögurinn að stöðva allt blóðlát, upp og niður og græðir 

öll innvortis sár og eymsli og gott þótti að þvo upp sár með þessu seyði. (Björn 

Halldórsson, 1983). 

3.2.27 Burnirót 

Burnirót ,Rhodiola rosea, er viðkvæm fyrir beit og því finnst hún helst þar sem beit er 

lítil. Kjörlendi hennar eru því í klettum, giljum, gljúfrum og hólmun en hún finnst víða 

um land (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar segir jurtina algenga í gljúfrum og að hana 

megi finna víða ofan við grassvörð í Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 

1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af burnirót: 

Seiði af burnirót er sagt verma, þurrka og draga saman, það er talið lækna sviða í munni, 

hreinsa nýru og stöðva niðurgang. Burnirót er sögð lækna höfuðverk, styrkir höfuð og 

ef hár er þvegið upp úr legi jurtarinnar eykur það hárvöxt. Lögur úr blöðum jurtarinnar 

læknar sár og blóðnasir, hreinsar og græðir. Ef rótin er marin og hnoðuð saman við 

smjör átti deigið að dreifa bólgu og lina bakverk, liðverk og fleiri særindi. Þurr rótin er 

sögð losa menn við freknur af hörundi. Á Grænlandi er hún borðuð og í fjallabæjum í 

Noregi rækta menn hana í görðum sínum en hún er notuð til manneldis og sögð heilnæm 

þeim sem haldnir eru holdsveiki (Björn Halldórsson, 1983). Samkvæmt Arnbjörgu L. 

Jóhannsdóttir (1998) er jarðstöngull jurtarinnar nýttur en jurtin hefur mest verið notuð 

vegna barkandi eiginleika sinna og hefur notkun hennar lítið breyst í gegnum árin en 

líkt og á 18. öld eru jurtin notuð við niðurgangi og einnig þótti hún góð við bólgu og 

særindum í meltingavegi. Deigbakstur af muldum jarðstönglum þótti gott að leggja við 

sár og bólgur í húð. Anna Rósa Róbertsdóttir, (2011) vitnar í það í sinni bók að hér áður 

fyrr var talið að burnirót væri gædd verndarmætti og til að bægja frá sér öllu illu átti að 

hafa hana næst sér eða við rúmstokkinn. Ef fæðing hjá konu gekk illa var ráð að leggja 

burnirót í rúmið hjá konunni svo jurtin snerti hana bera. 
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3.2.28 Helluhnoðri 

Helluhnoðri ,Sedum acre, er algengur um allt land. Kjörlendi hans er oftast þar sem 

áburðar frá fuglum gætir, á melum, í klettum og við áreyrar (Hörður Kristinsson, 2010). 

Samkvæmt Ingimar Óskarssyni (1937) og Náttúrufræðistofnun Íslands finnst 

helluhnoðri ekki í Skíðadal en víða í Svarfaðardal. 

Nytjar af helluhnoðra: 

Soðinn helluhnoðri í mjólk þótti góður við skyrbjúg og andremmu. Jurtin er mjög þekkt 

lækningajurt og er saftin sögð hreinsa nýru, vera góð við hósta, kvefi og brjóstkvefi. 

Við holdsveiki var gott að borða helluhnoðra-graut með súrum legi (Björn Halldórsson, 

1983). Til lækninga er jurtin notuð fersk og óblómstruð og eingöngu útvorts. 

Aukaverkanir geta verið uppköst og niðurgangur sé hún tekin inn. Áburður úr 

helluhnoðra þykir góð vörn gegn vörtum og líkþornum og jurtin er góð á sár sem gróa 

illa og til að örvar blóðrás í húðinni. Hér áður fyrr þótti helluhnoðraseiði gott við 

hlustaverk (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.29 Mýrasóley 

Mýrasóley ,Parnassia palustris, er algeng um allt land en kjörlendi hennar eru 

deiglendi, mólendi og valllendi (Hörður Kristinsson, 2010). Mýrasóley finnst nokkuð 

víða í Svarfaðardal og hana má einnig finna í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og 

Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af mýrasóley: 

Björn Halldórsson (1983) segir jurtina græðandi, sérstaklega ef hún er marin og 

blönduð saman við feiti. Hún er talin lækna þunglyndi og saman við vín á hún að lækna 

lifraverki, hjartverk og kvef. Það er til saga af manni sem bar mýrasóleyjarseiði í augun 

vegna augnverks en það vildi ekki betur til en svo að hann varð nærri blindur en það 

gekk til baka þegar hann hætti að bera seiðið í augun. Arnbjörg L. Jóhannsdóttir (1998) 

segir að gamalt heiti þessarar jurtar sé lifrajurt en líkt og Björn minntist á þótti jurtin 

afar holl lifrinni og var mikið notuð við langvarandi bólgum í lifur og meltingarvegi. 

Hún er talin styrkja og vera róandi fyrir hjartað og var því notuð við óreglulegum 

hjartslætti.  

3.2.30 Vetrarblóm 

Vetrarblóm ,Saxifraga oppositifolia, er algeng jurt um land allt. Kjörlendi vetrarblóms 

eru klettar, melar og rindar (Hörður Kristinsson, 2010). Vetrarblóm vex víða í 

Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 
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Nytjar af vetarblómi: 

Nafnið vetarblóm er tilkomið vegna þess að jurtin blómstrar fyrst allra jurta á vorin. 

Nytjar af jurtinni eru þær sömu og annarra af steinbrjótsætt en jurtin er talin góð við 

nýrnasteinum og til að hreinsa þvagrásina (Björn Halldórsson 1983). 

3.2.31 Mjaðjurt 

Mjaðjurt ,Filippendula ulmaria, finnst víð í sumum landshlutum, sérstaklega um 

sunnan- og vestanvert landið og í Eyjafirði, en annars er hún sjaldgæf. Kjörlendi hennar 

eru deigir grasmóar, graslautir, mýrar og skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010). Þegar 

Ingimar kannaði plöntuflóru Svarfaðardals og Skíðadals fann hann mjaðjurt við Kot 

sem er fremsti bærinn í Svarfaðardal. Hann taldi jurtina hafa vaxið þar frá því snemma 

á tuttugustu öld (Ingimar Óskarsson, 1937) en annars finnst hún ekki, hvorki í 

Svarfaðardal né Skíðadal (Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af mjaðjurt: 

Mjaðjurt opnar svitaholur, er nokkuð samandragandi og því góð m.a. við niðurgangi og 

blóðláti, upp eða niður en jurtin er einnig sögð góð við beinbroti og eru þá blöð og rætur 

af jurtinni lögð við brotið. Blöð af mjaðjurtinni gefa víni gott bragð. Mjaðjurt var notuð 

til að súta skinn og lita svarta ull. Hún gefur góða lykt í hús og heinsar loftið ef hún var 

lögð á gólf. Seyði af jurtinni er gott við köldu, það hreinsar líka slæm sár (Björn 

Halldórsson 1983). Til lækninga eru blöð og blóm nýtt en mjaðjurtin hefur verið kölluð 

vinur magans og magnýl grasalæknisins, en hún er bæði mýkjandi og græðandi fyrir 

slímhúð hans. Mjaðjurtin er einnig góð við alls kyns gigt og bólgum í liðum, taugum 

og vöðvum vegna salisýlsykrunganna. Jurtin er afar mild og hefur mikið verið notuð 

handa börnum til að slá á hita og við ýmsum magakveisum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir). 

Anna Dóra segist sakna mjaðjurtarinnar mikið en hana nýtti hún mjög mikið sem te 

þegar hún bjó fyrir sunnan. Hér fyrir norðan er hún svo sjaldgæf að það er ekki hægt að 

nýta hana en jurtina má finna innar í Eyjafirði. 

3.2.32 Fjalldalafífill 

Fjalldalafífill ,Geum rivale, er algengur um allt land nema á suðausturlandi (Hörður 

Kristinsson, 2008). Jurtin finnst á nokkrum stöðum í Svarfaðardal en er ekki í Skíðadal 

(Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). Kjörlendi fjalldalafífils eru 

gilhvammar, grösugir móar og bollar (Hörður Kristinsson, 2010). 

Nytjar af fjalldalafífil: 
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Jurtin á að styrkja bæði hjarta og höfuð. Menn segja að þegar jurtin hefur legið í víni á 

það að hafa dregið til sín krafta hennar og þá þynni það blóðið, lækni kvef og hreinsi 

maga. Gott var að tyggja rótina við tannholdsbólgu og til að styrkja tennur. Ef það á að 

bragðbæta vín með jurtinni er betra að búa fyrst til seiði úr henni og hella því saman 

við vínið en þá fæst af því gott kryddbragð en annars er hætta á að vínið verði dálítið 

súrt. Björn hafði heyrt að jurtin nýttist vel fátækum Svíum til lækninga einkum þeim 

sem ekki höfðu efni á læknisþjónustu. (Björn Halldórsson, 1983). 

Fjalldalafífill er töluvert notaður til lækninga og er jurtin tínd þegar hún er í 

blóma. Jarðrenglur hennar eru einnig nýttar en þær eru bæði bragðgóðar og áhrifaríkar 

gegn niðurgangi. Fjalldalafífill er góður við lystarleysi og lélegri meltingu. Te af 

jurtinni í blóma er talið gott við þrálátu lungnakvefi og stíflum í ennisholum (Arnbjörg 

L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.33 Holtasóley 

Holtasóley ,Dryas octopetala, er mjög algeng um allt land en melkollar og þurrir móar 

eru kjörlendi hennar (Hörður Kristinsson, 2010) og er hún algeng í Svarfaðardal og eins 

fram í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af holtasóley: 

Þegar jurtin er í blóma kallast hún holtasóley en hárbrúða þegar blómin falla af henni 

og jurtin er komin í fræ. Neðstu laufin kallast rjúpnalauf en rjúpan lifir á þeim á veturna. 

Sem te eru rjúpnalaufin sögð barkandi, stöðva blæðingar og vera græðandi. Seiði af 

holtasóley þótti gott fyrir kálfa og líflömb. Seyðið saman við þang-graut var borðað 

sem harðindamatur. (Björn Halldórsson, 1983). Holtasóley hefur verið nýtt til lækninga 

en öll jurtin fyrir utan rótina er notuð. Jurtin er lítið eitt örvandi fyrir meltinguna og því 

góð við sárum í maga og meltingarvegi. Holtasóley er talin styrkja veilt hjarta. Gott er 

að skola tannhold, munn og háls með jurtinni til að lækna bólgur og sár. Áður drýgðu 

menn gjarnan reyktóbak sitt með rjúpnalaufi (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Sóley 

á Göngustöðum sagðist muna eftir því að rjúpnalaufi hafi verið blandað saman við aðrar 

jurtir þó aðallega blóðberg og búið til te úr því. 

3.2.34 Tágmura 

Tágmura ,Argentina anserina, er algeng meðfram ströndum og finnst því ekki á 

hálendinu. Kjörlendi hennar er sendinn jarðvegur (Hörður Kristinsson, 2010) því þrífst 

tágmuran bara á Dalvík en það má þó finna hana utarlega í Svarfaðardal (Ingimar 

Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands).  
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Nytjar af tágmuru: 

Tágmura er sögð barkandi (samdragandi), græðandi og kælandi. Hún á að minnka 

blóðlát kvenna, hvort sem þær bera hana í höndum sér eða hafa undir ilinni. Hún er 

notuð sem bakstur en þá er jurtin marin og hituð í potti. Mururætur eru góðar til matar 

séu þær seiddar í vatni og síðan settar í mjólk. Ræturnar voru einnig þurrkaðar, malaðar 

og notaðar í brauðbakstur (Björn Halldórsson, 1983). Til er máltæki sem notað var um 

þá sem þóttu heldur glannalegir í að reisa sér bú: „hann átti þar börn og buru, gróf sér 

rætur og muru“ (Björn Halldórsson, 1983, bls. 156). Blöðin af jurtinni voru notuð til 

litunar og gáfu grænan lit (Björn Halldórsson, 1983). Jurtin er öll nýtt til lækninga fyrir 

utan rótina. Hún er sögð lina krampa og eyðir bólgu en tágmura var oft notuð við 

bólgum í meltingarvegi, krampa og niðurgangi. Eins og aðrar samdragandi jurtir er 

tágmuran góð í skol við bólgu og særindum í munni og hálsi og sögð styrkja tannhold 

og tannslíður (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.35 Engjarós 

Engjarós ,Comare palustre, er algeng um allt land og eru kjörlendur hennar deiglendi, 

engjar og mýrar (Hörður Kristinsson, 2010) og finnst hún víða bæði í Svarfaðardal og 

Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af engjarós: 

Seiði af jurtinni er gott fyrir þá sem þjást af gulusótt. Sé rótin marin og sett saman við 

edik á hún að lækna ristil, hringorma og útslátt. Menn segja að það lækni svima að þvo 

oft hendur í legi jurtarinnar og láta þær þorna aftur af sjálfum sér. Til jurtalitunar gefa 

ræturnar rauðleitan lit en hann þykir ekki fallegur (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.36 Jarðarber 

Jarðarber ,Fragaria vesca, er hitakær jurt sem finnst allvíða um land og er algengari 

sunnan og vestanlands en er samt hvergi í miklum mæli. Á Norðurlandi er hún í 

innsveitum og finnst í grónum brekkum móti suðri eða í skóglendi (Hörður Kristinsson, 

2010). Samkvæmt Ingimar er þessi jurt staðbundin á vissum svæðum en hann fann hana 

m.a. í Hlíð, á Urðum, Karlsá og í Þverá í Skíðadal en þar óx jurtin í u.þ.b. 400 m. hæð 

(Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrfræðifræðistofnun Íslands). 

Nytjar af jarðarberjum: 

Björn Halldórsson (1983) segir að berin og rótin hafi stundum verið notuð saman til að 

flýta fæðingu kvenna en einnig til að lækka hita og koma jafnvægi á blóðþrýsting. Jurtin 

er græðandi og hreinsar sár en rótin var nýtt til að stöðva blóðnasir. Berin segja menn 
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að séu hreinsandi og verji gegn eitruðu lofti. Það þykir sælgæti að borða berin með sykri 

og mjólk eða rjóma en menn telja berin hollari séu þau blönduð með víni en feitri mjólk. 

Berin eru góð lækning við lið- og fótaverkjum en það þarf að borða þau í miklu magni. 

Berin hreinsa hraðberg (tannstein) úr tönnum. Jarðarber eru nýtt til lækninga í dag en 

ber, blöð og rætur eru nýtt og eru allir hlutar jurtarinnar taldir góðir við slæmum 

húðsjúkdómum. Nota má jurtina bæði í bakstra og til inntöku (Arnbjörg L. 

Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.37 Hrútaber 

Hrútaber ,Rubus saxatilis, er nokkuð algeng jurt hér á landi en kjörlendi hennar eru 

hlíðar, grösugir bollar og skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar segir hrútaber 

vera dreifð á nokkrum stöðum í dölunum og í nágrenni Dalvíkur en sjaldgæf annars 

staðar. Þau eru einkum að finna á sólríkum stöðum (Ingimar Óskarsson, 1937 og 

Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af hrútaberjum: 

Hrútaberin hafa góða lykt og eru talin styrkja hjartað og maga og sögð gefa veikum 

mönnum kraft en þau eru einnig góð við skyrbjúg. Jurtin er góð við niðurgangi, hún er 

sögð kláðastillandi og lækna sár í munni. Séu hrútaber lögð yfir hársvörð segja menn 

að þau geri hárið svart þegar það vex aftur. Hrútaber gefa víni gott bragð en er það talið 

hjartastyrkjandi. Þessi ber eru góð holdsveikum mönnum. Gjarnan var gert sykrað jukk 

eða múslí úr berjunum sem þótti mikið sælgæti. (Björn Halldórsson, 1983). Samkvæmt 

Arnbjörgu L. Jóhannsdóttur (1998) þá eru allir hlutir jurtarinnar nýttir til lækninga, rót, 

blöð og ber og eru sögð hafa barkandi, styrkjandi, græðandi og blóðhreinsandi áhrif. 

Jurtin er notuð við særindum í hálsi, niðurgangi og slími í hægðum. Te úr jurtinni þykir 

stemmandi og þykja allir hlutar jurtarinnar styrkjandi og henta því vel fólki sem er að 

ná sér eftir langvarandi veikindi eða uppskurð. Sem kvennajurt nýtist hún sem skol við 

særindum í hálsi og leggögnum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.38 Ljónslappi 

Ljónslappi ,Alchemilla alpina, er algengur um allt land og er kjörlendi jurtarinnar 

bollar, skriður, hlíðaskorningar en einnig má oft finna hann undir rofabörðum (Hörður 

Kristinsson, 2010). Ljónslappi er einnig mjög algengur um allan Svarfaðardal og í 

Skíðadal (Ingmar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af ljónslappa: 
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Björn Halldórsson (1983) segir ljónslappa hefur sömu verkun og maríustakk sé hann 

notaður í te, en jurtin er sögð græðandi og hreinsand. Þurrkuð og mulin var hún talin 

góð fyrir börn. Björn segir jafnframt að ef jarðvegurinn sé leirkenndur verði blöð 

jurtarinnar silfurlituð að neðan annars eru blöðin samlit. Til lækninga eru blöðin nýtt 

rétt fyrir blómgun en jurtin þykir bæði græðandi, bólgueyðandi, barkandi og herpandi, 

því er hún mjög góð við særindum og blæðingum í meltingarvegi en jafnframt er 

ljónslappi sagður styrkja alla líkamsvefi. Jurtin er notuð útvortis til að stöðvar blæðingar 

og vessastreymi úr sárum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.39 Maríustakkur 

Maríustakkur (hlíðamaríustakkur) ,Alchemilla filicaulis, er algengur um allt land en 

skjólgóðir hvammar, grónar hlíðar, bollar og lækjargil eru kjörlendi jurtarinnar (Hörður 

Kristinsson, 2010). Maríustakkur er algengur um allt í Svarfaðardal og Skíðadal 

(Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af maríustakki: 

Jurtin er mjög hreinsandi og græðandi á sár hvort sem hún er tekin inn eða lögð við þau. 

Hún mjög góð kvennjurt þar sem hún stillir blóðlát og styrkir frjósemi. Brjóst kvenna 

verða föst og þrýstin ef klútur vættur í maríustakksseyði er lagður yfir þau (Björn 

Halldórsson, 1983). Maríustakkur er mikið notaður til lækninga, fyrst og fremst jurt 

fyrir konur, og eru það blöðin, ný sprottin, sem eru nýtt. Hún linar tíðaverki og stoppar 

of miklar blæðingar. Til að koma í veg fyrir fósturmissi þykir jurtin mjög góð en þá 

þarf að drekka reglulega te af henni fyrstu vikur meðgöngunnar. Maríustakkur er 

notaður sem skol gegn útferð og særindum í leggöngum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 

1998). Maríustakkur er uppáhalds jurt Önnu Dóru en hún er sannkölluð kvennajurt og 

notaði hún hana í gegnum sitt breytingaskeið. Maríustakkur er algjör galdrajurt fyrir 

konur og má stoppa ofsablæðingar sem koma oft í upphafi breytingaskeiðs með því að 

drekka te af jurtinni og tekur það ekki nema 48 tíma að stoppa þær. Anna Dóra mælir 

því með maríustakk í te við allar konur sem til hennar leita. 

3.2.40 Reynir 

Reynir ,Sorbus aucuparia, er allvíða um land en hann er víða ræktaður í görðum og 

dreifist þaðan með fuglum. Reynir er oftast í birkiskógum eða giljum (Hörður 

Kristinsson, 2010). Ingimar fann reynivið á þremur stöðum, í Hlíð, á Klængshóli í 

Skíðadal og á Urðum í Svarfaðardal (Ingimar Óskarsson, 1937) en Böggvisstaðir eru 

einnig á lista frá Náttúrufræðistofnun Íslands. 
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Nytjar af reyni: 

Björn skrifar töluvert um reyni en samkvæmt honum eru reyniber sögð stemmandi og 

því góð við niðurgang en einnig minnka blóðlát. Reyniberjasaft hreinsar vel og læknar. 

Af þurrkuðum, möluðum reyniberjum má gera gott og hollt brauð. Reyniviðarrót þótti 

hentug til rennismíða en úr henni má meðal annars gera ýmis eldhúsáhöld. Í Noregi var 

reyniviðarlaufum safnað saman af bændum því þau þóttu gott fóður handa kúm, hestum 

og geitum. Menn sjóða reyniber með kálblöðum og gefa svínum og kálfum sem 

fóðurbæti. Reynir þykir eitt besta tréð sem vex hér á landi en þrátt fyrir góða kosti þá 

er töluverð hjátrú tengd trénu og var reynir sagður boða ógæfu. Reynir má aldrei vera 

keipnagli á annað borð í báti nema að hann sé á báðum borðum, annars er talin hætta á 

að bátnum hvolfi. Hann má heldur ekki vera skutdragandi nema hann sé líka í 

framdragi. Konur og aðrar kvenkyns dýrategundir fá ekki kraft til að fæða þar sem 

reynitré er nokkurs staðar í húsi. Vinátta manna er sögð enda sitji þeir á móti hvor öðrum 

milli elds kyntur er af reynitré (Björn Halldórsson, 1983). Þrátt fyrir gamlar hrakspár 

eru reynitré nýtt til lækninga í dag. Berin eru nýtt en þau þykja barkandi (stemmandi) 

og er ferskur berjasafinn notaður sem hægðarlyf handa börnum. Safinn er notaður við 

særindum í slímhúð meltingarvegar og við hálsbólgu og kvefi. Berin eru notuð með 

öðrum jurtum gegn bjúg (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.41 Hvítsmári 

Hvítsmári ,Trifolium repens, er algengur víða um land þó sérstaklega norðanlands. 

Kjörlendi hans eru tún, valllendi, hlíðar og gilbrekkur (Hörður Kristinsson, 2010). 

Hvítsmári finnst því víða bæði í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 

og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af hvítsmára: 

Björn Halldórsson (1983) segir að hvítsmári hafi verið borðaður hér á landi frá því um 

1600 bæði hrár og soðinn í mjólk. Einnig voru blómfræin mulin í brauð og þykir jurtin 

góð bæði fyrir menn og skepnur. 

3.2.42 Umfeðmingur 

Umfeðmingur ,Vicia cracca, vex víða á láglendi en er algengastur á Suðvestur-, Austur 

og Norðurlandi (Hörður Kristinsson, 2008). Umfeðmingur hefur einungis fundist á 

Hríshólma í Svarfaðardal (Ingimar Óskarsson, 1937) en kjörlendi jurtarinnar er 

graslendi, sléttar engjar, bakkar meðfram ám og vegbrúnir (Hörður Kristinsson, 2010).  

Nytjar af umfeðmingi: 
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Jurtin þykir góð öllum búfénaði en til manneldis er hún talin hreinsandi og er hún þá 

þurrkuð, mulin í duft og drukkin sem te eða seiði (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.43 Blágresi 

Blágresi ,Geranium sylvaticum, er algeng jurt um allt land til fjalla, finnst í snjódældum 

en bollar og hvammar í giljum og hlíðum eru einnig kjörlendi hennar ásamt skóglendi 

(Hörður Kristinsson, 2010). Blágresi er nokkuð algengt bæði í Svarfaðardal og í 

Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands).  

Nytjar af blágresi: 

Blágresi græðir og hreinsar sár og er talið barkandi (samdragandi). Ef jurtin er soðin í 

víni og það drukkið var það talið gott fyrir nýrun og þvagblöðruna. Lögur hennar var 

sagður lækna brjóstakabbamein með því að draga út alla ólyfjan frá brjósti. Ef jurtin er 

soðin í smjöri er gott að smyrja henni á ákomur á börnum. Konur lita svart ullarverk 

með jurtinni. (Björn Halldórsson, 1983). Í dag er öll jurtin nýtt til lækningar en blágresið 

er talið gott við bólgu og sárum í meltingarvegi og er það líka notað við niðurgangi. 

Jurtin hefur lengi þótt góð við gigt, sérstaklega þvargsýrugigt. Blöðin þykja góð á sár 

og við illa marinni húð og exemi en þau eru þá soðin og lögð við aumt svæðið (Arnbjörg 

L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.44 Týsfjóla 

Týsfjóla ,Viola canina, er algeng víða um land en þó síst Suð-austanlands. Kjörlendi 

hennar eru mólendi, snöggar gilbrekkur og grasbalar (Hörður Kristinsson, 2010) en 

samkvæmt Ingimar Óskarssyni (1937) og Náttúrufræðistofnun Íslands má víða finna 

týsfjólu í Svarfaðardal og fram í Skíðadal. 

Nytjar af týsfjólu: 

Týsfjóla hefur alla sömu dygð og verkan og aðrar fjólur en ef kona tekur inn blómfræ 

jurtarinnar og fræ á það að auðvelda fæðingu kvenna og eru einnig góð eftir fæðingu. 

Dropi af vatni hennar í auga á að skerpa sjón ásamt því að kæla og lina alla bólgu (Björn 

Halldórsson, 1983). 

3.2.45 Mýrfjóla 

Mýrfjóla ,Viola palustris, er algeng um allt land en kjörlendi hennar eru snögg deiglendi 

og rakir giljabollar (Hörður Kristinsson, 2008) og er jurtin einnig algeng í Svarfaðardal 

og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af mýrfjólu: 
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Samkvæmt Birni Halldórssyni (1983) hefur jurtin sömu verkan og aðrar fjólur en er 

kraftminni. 

3.2.46 Þrenningarfjóla 

Þrenningarfjóla ,Viola tricolor, er víða á Vesturlandi og Norðurlandi en annars staðar 

vex hún sem slæðingur. Kjörlendi hennar eru sandar og þurrar melbrekkur (Hörður 

Kristinsson, 2010). Ingimar fann þrenningarfjólu einungis við Hrafnsstaði (Ingimar 

Óskarsson, 1937) en samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands er þrenningarfjóla einnig 

á Dalvík og við Böggvisstaði. 

Nytjar af þrenningarfjólu: 

Nafnið er tilkomið vegna þess að jurtin er þrílit, hefur blá, rauð, gul eða hvít blómfræ, 

stundum alla litina í einu og stundum tvo. Jurtin hefur sama kraft og aðrar fjólur. (Björn 

Halldórsson 1983). Þrenningarfjóla er nýtt til lækninga í dag og er jurtin þá þurrkuð 

þegar hún er í blóma og nýtt en rótin er látin vera. Þrenningarfjóla er notuð við alls kyns 

húðsjúkdómum og sem blóðhreinsandi lyf. Hún þykir góð á ofnæmisútbrot barna og 

við ýmsum sjálfsofnæmissjúkdómum. Einnig hefur hún sannað krafta sína við gigt af 

ýmsu tagi og lungnasjúkdómum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Anna Dóra segist 

oft nota þrenningarfjólu í salat en hún setur skemmtilegan svip á það þar sem hún er 

svo litrík fyrir utan hvað hún er góð.  

3.2.47 Sigurskúfur 

Sigurskúfur ,Chamerion angustifolium, er fremur sjaldgæfur en vex mest á Norður- og 

Austurlandi. Jurtin vex villt í klettum og hlíðarbrekkum og sem slæðingur nálægt 

bæjum (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar fann sigurskúf yst með ströndinni á Dalvík 

og við Klængshól (Ingimar Óskarsson, 1937) en samkvæmt Náttúrufræðistofnun 

Íslands vex jurtin einnig við Kot í Svarfaðardal og við Urði.  

Nytjar af sigurskúf: 

Sigurskúfur er barkandi (samdragandi) og stemmandi og gott er að leggja jurtina yfir 

opin sár ef hún er marin en hún er einnig græðandi. Sigurskúf má nota sem kál snemma 

á vori því þá eru blöðin mjúk og safarík. Þessi jurt hefur marga hvíta og langa stikla 

undir jörðinni sem má einnig nýta til matar. (Björn Halldórsson, 1983). Til lækninga 

samkvæmt Arnbjörgu L. Jóhannsdóttir (1998) er jurtin er öll nýtt fyrir utan rótina. 

Sigurskúfur er góður við bólgu í meltingarvegi sérstaklega ef krampar og niðurgangur 

fylgja kvillanum. Jurtin er græðandi og mýkjandi sé hún borin á útvortis en þetta er 

mjög mild jurt og má því nota hana jafnt á börn sem fullorðna.  
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3.2.48 Kúmen 

Kúmen ,Carum carvi, er algengt á Suður- og Suðvesturlandi en annarsstaðar við byggð 

(Hörður Kristinsson, 2008). Kjörlendi jurtarinnar eru graslendi og tún (Hörður 

Kristinsson, 2010). Samkvæmt Ingimar var kúmen sjaldgæft í dalnum en fannst þó á 

nokkrum stöðum (Ingimar Óskarsson, 1937) en það er ekki tilgreint í útbreiðslugögnum 

Náttúrufræðistofnunar Íslands. Ásdís Erla Gísladóttir bóndi á Hofsá sagði mér að amma 

hennar hefði ræktað kúmen í garðinum á Hofsá, eða að það hafi vaxið meðfram 

kantinum í garðinum og fjölskyldan hafi alla tíð nýtt það í bakstur, kleinur, soðiðbrauð 

og auðvitað í laufabrauðið. Amma hennar, Dóróþea Gísladóttir f. 23. október 1896 

(Stefán Aðalsteinsson, 1976) var garðyrkjuskólalærð frá Noregi en Ásdís vissi ekki til 

þess að kúmen væri að finna á öðrum stöðum í sveitinni. Jafnframt var hún ekki viss 

hvaðan amma hennar hefði fengið jurtina en hún var alin upp fyrir sunnan. Töluvert 

rask hefur verið á garðinum en ábúendur hafa alltaf náð að halda lífi í jurtinni (Ásdís 

Erla Gísladóttir, samtal, 14. apríl 2016). 

Nytjar af kúmen: 

Kúmen er innflutt en þegar Björn skrifar bók sína um grasnytja 1783 þá er kúmen orðið 

innlend tegund. Hann segir að varast þurfi að missa ekki fræ niður við fræsöfnun því 

þau eru mjög harðger og spretta alls staðar upp. Kúmenfræ eru styrkjandi fyrir magann 

og slímlosandi og þau geta læknað innantökur. Kúmen þynnir og hreinsar blóðið og er 

gott er að nota blöðin í salat en einnig eru þau, ásamt rótinni, góð í súpu. Kúmen er gott 

með allavega matvælum sem krydd en brennivín með kúmeini í er sagt lækna gulusótt, 

taki maður lítinn sopa að morgni. Menn segja að kúmenfræ auki mjólkurmyndun í 

brjóstum kvenna. Við heyrnadeyfu skal baka súrbrauð blandað með miklu kúmeni og 

leggja það heitt við eyrað eða láta gufuna leggja í gegnum trekt upp í eyrað. (Björn 

Halldórsson, 1983). Kúmenfræ eru nýtt til lækninga en þau er mjög góð við 

vindverkjum og vindgangi í meltingarvegi. Það er talið örva matarlyst og þykir gott við 

kvefi og hósta. (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.49 Ætihvönn 

Ætihvönn ,Angelica archangelica, er nokkuð algeng á landinu einkum á hálendinu. 

Kjörlendi jurtarinnar eru vatnsbakkar, hólmar meðfram lindalækjum, gróskumiklir 

gilhvammar og lautir og í sjávarhömrum og klettum (Hörður Kristinsson, 2010). Í 

Svarfaðardal var ætihvönnin í görðum við tvenna bæi í Skíðadal, á Klængshóli og 

Krosshóli en einnig var eitthvað af henni við Dalvík (Ingimar Óskarsson, 1937). Í 
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viðtali við Önnu Dóru sagði hún mér að hvönnin hafi horfið í Skíðadal þegar fjárbeit 

var sem mest í dalnum en það sé greinilegt að fræbankinn sé til staðar í jörðinni því 

plantan er að taka við sér aftur núna. Hún er þó í það litlu mæli að ekki er hægt að nýta 

hana. Það passar við þær staðsetningar sem taldar eru upp í útbreiðslugögnunum en 

samkvæmt þeim er ætihvönn við Hrísa, á Dalvík, við Böggvisstaði og í Friðlandi 

Svarfdæla (Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af ætihvönn:  

Bæði jurtin og rótin eru æt. Flysjaður hvannanjóli er talinn mjög hollt sælgæti. Sé hvönn 

lögð í vín er það talið blóðþynnandi og losar um nefstíflur, vera svitadrífandi og getur 

flýtt fæðingu en einnig talið gott þegar konur voru að jafna sig eftir fæðingu. Rótin er 

sögð styrkja maga, eyða vindverkjum og drepa orma í maga. Ef rótin er tuggin er hún 

talin góð við brjóstverk og tannverk. Ætihvönn þótti besta meðalið við drepsótt og eitri, 

en hún læknar innvortis meinsemdir og eyðir öllum vondum vessum. Yfir veturinn má 

geyma rótina í þýðri mold eða úti (Björn Halldórsson, 1983). Hvönn var gjarnan flutt 

heim í garðinn þar sem þjóðveldislögin bönnuðu tínslu hvanna á jörðum annarra 

(Hallgerður Gísladóttir, 1999). Til þess að búa til hvannagarða skal ná í ungar rætur af 

villihvönn til fjalla, fjórða eða áttunda hvert ár, (hún þykir þá sterkari) á milli veturnátta 

og jólaföstu, planta þeim í raklendi á móti norðri. Skipta þarf um plöntur í 

hvannagarðinum þar sem jurtin tapar krafti sínum þegar hún eldist. Í hallæri eru njólin, 

blöðin og ræturnar nýttar í brauð í stað mjöls. Þær rætur sem grafnar eru snemma á 

vorin eru bestar til lækninga (Björn Halldórsson, 1983). Hvönn er mikið nýtt til 

lækninga í dag en öll plantan er nýtt. Ætihvönn er notuð gegn meltingartruflunum en 

hún er styrkjandi og vermandi fyrir meltinarfærin og linar krampa og vind. Hún er því 

góð fyrir fólk sem er að ná sér eftir erfið veikindi og hefur lélega matarlyst. Jurtina má 

nota við berknakvefi og brjósthimnubólgu þar sem hún er slímlosandi en einnig er hún 

notuð við asma barna. Fræin eru talin góð gegn krabbameini (Arnbjörg L. 

Jóhannsdóttir, 1998). Sem lækningajurt á ætihvönnin sér margra aldar sögu en sagan á 

bak við latneska heiti jurtarinnar, archangelica sem þýðir erkiengill, er sú að jurtin átti 

að hafa birst engli í draumi sem lækning við svartadauða. Einnig var hún talin veita 

vernd gegn göldrum og illum öndum og er hún gjarnan nefnd englajurt (Anna Rósa 

Róbertsdóttir, 2011).  
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3.2.50 Geithvönn 

Geithvönn ,Angelica sylvestris, er að finna all víða um land nema á hálendinu. Kjörlendi 

jurtarinnar eru bakkar og engjar meðfram ám, gróðursælir bollar, brekkur og skóglendi 

(Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar Óskarsson (1937) fann þessa jurt við Hof, Þverá í 

Svarfaðardal og við Brimnes en samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands er geithvönn 

einnig fram á Böggvisstaðadal og Þverá í Skíðadal. 

Nytjar af geithvönn: 

Jurtin er talin góð lækning við fótaverkjum, þá eru jurtin og rótin marin og lögð við 

verki. Gott er að nota blómin í te. Verkunin er mjög svipuð verkun ætihvannar en er 

ekki eins kraftmikil. Svíar nota blöðin snemma á vorin sem kál en þau þykja bæði holl 

og bragðgóð.(Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.51 Sortulyng 

Sortulyng ,Arctostaphylos uva-ursi, er að finna víða um land en sumstaðar eru þó eyður 

í útbreiðslunni eins og í Strandasýslu, á Norðanverðum Vestfjörðum og í Austur-

Húnavatnssýslu (Hörður Kristinsson, 2008). Kjörlendi sortulyngs eru lyngmóar og 

skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010). Sortulyng fann Ingimar Óskarsson (1937) í Upsa 

(Bæjarfjall) á víð og dreifð með suðurhlið fjallsins allt upp í 600 m. hæð. Sortulyng 

finnast einnig í Böggvisstaðafjalli (Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af sortulyngi: 

Ber sortulyngsins kallast muðlingar eða munnlingar. Jurtin er mjög barkandi 

(samdragandi) sérstaklega ef seiðið er af berjunum en það er kraftmeira en seiði af 

blöðunum og stundum er sortulyng reykt með tóbaki eða í stað þess. Sortulyng er mikið 

notað til litunar en það gefur gul-mórauðan lit en einnig var hægt að gera blek úr 

sortulyngi. (Björn Halldórsson, 1983). Arnbjörg L. Jóhannsdóttir (1998) segir að berin 

hafi auk þess verið notuð til sútunar. Til lækninga eru blöð sortulyngs notuð, fersk eða 

þurrkuð. Sortulyngið er þvagdrífandi, sótthreinsar þvagrás og því fyrst og fremst notað 

við þess lags kvillum en einnig er það sagt hafa barkandi og mýkjandi eiginleika. 

Sortulyngið má nota við nýrnasteinum og sandi í þvagfærum því það mýkir og 

auðveldar leið þeirra gegnum þvagrásina. Samkvæmt Önnu Dóru var sortulyng mikið 

notað í Skíðadal hér áður fyrr og voru dæmi þess að menn kæmu jafnvel úr öðrum 

sveitarfélögum til að ná sér í sortulyng. Það hafði þær afleiðingar að svo hart var gengið 

að jurtinni að hún er mjög sjaldgæf í Skíðadal í dag. 
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3.2.52 Beitilyng 

Beitilyng ,Calluna vulgaris, er algengt víða um land en vantar alveg á Vestfjörðum, í 

Vestur-Húnavatnssýslu og inn til landsins í Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu 

(Hörður Kristinsson, 2008). Kjörlendi jurtarinnar eru móar og hlíðar inn til dala og 

heiða (Hörður Kristinsson, 2010). Beitilyng er mjög algengt um Svarfaðardal og í 

Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands) en á 18. öld var 

lítil sem engin torfrista á Mástöðum og fengu bændur torf á öðrum bæjum í skiptum 

fyrir beitilyng (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1943). 

Nytjar af beitilyngi: 

Samkvæmt Birni Halldórssyni (1983) er vatn af blómfræjunum sagt lækna augnverk og 

rauð augu og var beitilyng oft sett út í fótabað ef menn vild dekstra við fæturna eftir 

annasaman dag. Lyngið var stundum haft í fjárhúsum til að halda fénu hreinu og til að 

auka áburð. Stundum er jurtin notuð í stað humla við vínbrugg. Í litun er beitilyng notað 

með litunarjafna til að fá gulan lit. Rjúpa, kýr og hestar éta lyngið og sauðfénaður verður 

feitur og fær fallega ull. Til lækning í dag eru blómtopparnir nýttir. Beitlyngið er gott 

við blöðrubólgu en það er þvagdrífandi og eyðir sýklum í þvagi. Er gott við gigt, einkum 

þvagsýrugigt. Við svefnleysi er beitilyngste gott kvöldte. Smyrsl úr beitilyngi deyfa 

verki og eyða bólgum í liðum og vöðvum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.53 Aðalbláberjalyng 

Aðalbláberjalyng ,Vaccinium myrtillus, er algengt á Vesturlandi, Norðurlandi og 

Austurlandi en kjörlendi jurtarinnar eru á svæðum þar sem örugg snjóalög hlífa á 

veturnar og því finnst hún ekki á snjóléttum svæðum. Mólendi, hlíðarbollar og kjarr eru 

algengir fundarstaðir (Hörður Kristinsson, 2010). Svarfaðardalur og Skíðadalur eru 

sannkallað kjörlendi fyrir aðalbláberjalyng og má það finna víða (Ingimar Óskarsson, 

1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af aðalbláberjalyngi:Berin eru mjög ljúffeng og eru þau gjarnan borðuð með 

rjóma eða mjólk eða notuð til að brugga vín. Einnig má þurrka þau og borða í staðin 

fyrir rúsínur og vínber á veturnar. Til litunar gefa berin svartan lit ef þau eru marin í 

mauk og látin fúna en hann verður enn betri ef járn-ryði er bætt út í hann. 

Aðalbláberjalauf gefa gulan lit en berin fallegan rauðleitan lit séu þau sprengd og soðin. 

Aðalbláberjalyng í blóma kallast sætukoppar og er það mjög gott í te en það örvar 

blóðrásina. Ber, blöð og rót þessara jurta eru kælandi, barkandi (samdragandi) og góð 

sem rotvörn í matvæli. Þau eru sögð góð við niðurgangi, köldu og skyrbjúgi. (Björn 
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Halldórsson, 1983). Aðalbláberjalyng er notað til lækninga enn í dag en til eru heimildir 

um notkun þess til lækninga allt frá 12. öld í Þýskalandi. Á tímum seinni 

heimstyrjaldarinnar var hermönnum á Bretlandi gefin aðalbláberjasulta því hún þótti 

bæta sjón og síðan þá hafa áhrif berjanna á sjón og augnsjúkdóma verið rannsökuð 

(Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011). Í dag eru blöð og ber nýtt m.a. í sultu, súpur og vín. 

Þurrkuð ber og blöð eru mjög góð gegn þrálátum niðurgangi og særindum og bólgum í 

þörmum og má nota þau sem skol gegn bólgu og særindum í munni. Blöðin eru góð við 

blöðrubólgu og til þess að minnka blóðsykur . Berin eru talin örva matarlyst og reka út 

spóluorma. Fersk ber koma reglu á hægðir sé þeirra ekki neitt í of miklum mæli en þá 

geta þau valdið niðurgangi (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Anna Dóra telur að mun 

meira sé af aðalbláberjalyngi í Skíðadal í dag en þegar hún var ung. Kristrún Hjaltadóttir 

er fædd á Dalvík 1953 og bjó þar sem barn en hún minnist þess að hafa farið í 

,,berjatúra” með móður sinni fram í Skíðadal til þess að týna ber í landi Dælis og í 

Kóngsstaðahálsinum. Enn þann dag í dag er berjatýnsla mikil á svæðinu og færst hefur 

í vöxt að fólk tíni ber fyrir fyrir stóru veitingahúsin á höfuðborgarsvæðinu (Kristrún 

Hjaltadóttir, samtal, 30. apríl 2016). 

3.2.54 Bláberjalyng 

Bláberjalyng ,Vaccinium uliginosum, er algengt um allt land en kjörlendi jurtarinnar 

eru lyngmóar, bollar og hlíðar (Hörður Kristinsson, 2010). Bláberjalyng er mjög 

algengt í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands).  

Nytjar af bláberjalyngi: 

Berin eru gjarnan borðuð með mjólk en þau eru kælandi og ljúffeng. Þau eru stundum 

þurrkuð og notið sem krydd í súpur eða soðin niður í sultur. Hér áður notuðu gullsmiðir 

bláber til að sjóða silfur og að búa til svartan lit líkt og aðalbláberin en bláberin eru sögð 

gefa betri lit. Bláberin geta valdið harðlífi og gefið tannkul séu þau borðuð í miklu 

magni. Í Svíþjóð var sagt að menn lituðu blátt með þeim (Björn Halldórsson, 1983). 

Líkt og með aðalbláberin eru bláber mikið tínd á svæðinu en Anna Dóra segir að 

bláberjalyng í blóma sé einstaklega ljúffengt í te. Að sögn Kristrúnar var mikið týnt af 

bláberjum á Tungunum í hennar uppvexti (Kristrún Hjaltadóttir, samtal, 30. apríl 2016). 

3.2.55 Mýrarberjalyng 

Mýrarberjalyng ,Oxycoccus microcarpus, Er víða á Norðurlandi og nyrst á Austfjörðum 

en annars sjaldgæft (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar fann mýrarberjalyng í Brekku, 
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á Hálsi og við Ytra-Hvarf (Ingimar Óskarsson, 1937) en samkvæmt 

Náttúrufræðistofnun Íslands finnst mýrarberjalyng einnig við Ingvari og Böggvisstaði 

en eins og fram kemur í inngangi ritgerðarinnar þá kemur fram í Árbók ferðafélagsins 

1973 sem Hjörtur E. Þórarinsson ásamt fleirum skrifaði að mýrarberin hafi horfið með 

öllu úr dalnum eftir árið 1946 vegna rasks á þeim stöðum þar sem berin uxu (Hjörtur E. 

Þórarinsson o.fl., 1973) og veit ég ekki með fullri vissu hvort berin eru til staðar eða 

ekki.  

Nytjar af mýrarberjalyngi: 

Þessi ber eru súr og því betri ef þau eru borðuð með öðrum berjum. Þau eru þó best til 

þess að fá svartan lit í blek eða til litunar. Gullsmiðir sjóða og hreinsa silfur með þessum 

berjum. Þau þykja holl þeim sem hafa skyrbjúg eða þjást af holdsveiki (Björn 

Halldórsson, 1983). 

3.2.56 Krækilyng 

Krækilyng ,Empetrum nigrum, er algengt um allt land og finnst í afar fjölbreyttu 

kjörlendi eins og hrauni, mýrlendi, lyngmóum, í mosaþembum og á melum (Hörður 

Kristinsson, 2010). Krækilyng er mjög algengt í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar 

Óskarsson, 1937). 

Nytjar af krækilyngi: 

Krækiberjasaft er svalandi og barkandi. Á þrettándu öld lét Páll biskup gera drykk sem 

menn kölluðu berjavín. Menn notuðu krækilyng sem tróð í hús og stundum undir 

sængur í rúm en samkvæmt Önnu Rósu Róbertsdóttur (2011) var það trú manna að það 

eyddi flóm og annarri óværu. Í harðindum var lyngið gefið geldnautum og geldsauðum. 

Berin gefa bláan lit ef þau eru notuð til litunar (Björn Halldórsson, 1983). Krækiberin 

eru nýtt til lækninga og er saft af þeim barkandi og því gott við særindum og blæðingum 

í meltingarvegi. Berin eru auðug af vítamínum en mikið berjaát getur leitt til 

hægðartregðu og lystarleysis (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998).  

3.2.57 Horblaðka 

Horblaðka ,Menyanthes trifolliata, er nokkuð algeng hér á landi en kjörlendi hennar eru 

síki, mýrar og tjarnarvik (Hörður Kristinsson, 2010). Horblaðka finnst í Svarfaðardal, 

þó ekki í framdalnum en í Skíðadal er hún nokkuð algeng (Ingimar Óskarsson, 1937 og 

Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af horblöðku: 
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Jurtin talin mjög góð við skyrbjúg og holdsveiki, vatnssótt og liðaverkjum en líka 

fótveiki. Hún reyndist einnig vel við kvefi, kveisu, iðraverki og við augnaverk. Seiði 

pressað úr jurtinni var talið drepa orma í mönnum. Horblaðka blönduð saman við vín 

var talin góð við þunglyndi og vera blóðhreinsandi. Fátækir menn í Svíþjóð nota jurtina 

í stað humla en ölið varð þá sagt hollt en ekki mjög gott á bragðið. Stundum á 

hallæristímum var rótin, möluð, notuð í brauð saman við annað mjöl en það varð þá 

beiskt á bragðið (Björn Halldórsson, 1983). Horblöðkublöðin eru notuð til lækninga og 

þykir jurtin mjög góð við alls konar gigt eða annarri bólgu í líkamanum, þó ekki við 

magabólgu. Jurtin örvar meltingu. Hún er góð í heita bakstra við bólgnum liðum og 

vöðvum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.58 Hvítmaðra 

Hvítmaðra ,Galium normanii, er algeng um allt land. Kjörlendi hennar eru þurrir móar 

og balar en hún finnst einnig í klettum og á melum (Hörður Kristinsson, 2010). Björn 

vill meina að hvítmaðran vilji þurran og fremur næringarsnauðan jarðveg (Björn 

Halldórsson, 1983). Hvítmaðra er algeng í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar 

Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands).  

Nytjar af hvítmöðru: 

Jurtin var mikið nýtt til litunar en úr rótunum má fá rauðan lit en hún var einnig nýtt til 

að pússa og fægja með (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.59 Gulmaðra 

Gulmaðra ,Galium verum, er algeng um allt land en hún kýs næringarríkan jarðveg og 

kjörlendi hennar eru grónar, þurrar grundir, kjarr og mólendi (Hörður Kristinsson, 

2010). Gulmaðra er algeng um allt í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 

1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af gulmöðru: 

Björn Halldórsson (1983) segir jurtina græðandi og því góða til að leggja við brunasár. 

Ef blómfræin eru soðin í mjólk sem á að gera ost úr verður mjöðurinn meir og fagur 

gulur en menn segja að mjólkin hlaupi betur og osturinn verði stærri. Þar sem gulmaðra 

vex í beitarlandi vill mjólkin oft hlaupa strax vegna náttúrulegrar verkunar jurtarinnar. 

Blómin af gulmörðu lita gult en ræturnar rautt (Björn Halldórsson, 1983). 

Gulmaðra er góð til lækninga en jurtin er öll nýtt þegar hún er nýblómguð fyrir utan 

rótina. Gulmaðra er sérstaklega góð jurt við alls kyns húðsjúkdómum eins og exemi og 

graftarkýlum og oft er hún notuð með öðrum jurtum. Gulmöðrute er talinn góður 
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drykkur til að hreinsa blóðið eftir notkun sterkra lyfja, áfengis eða eftir óhóflega 

kaffineyslu. Gulmaðra er góð við sjúkleika í nýrum en hefur líka verið notuð gegn 

sinadrætti og flogaveiki (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.60 Gleym-mér-ei 

Gleym-mér-ei ,Myosotis arvensis, er algeng í byggðum á landinu nema á 

Norðausturlandi, þar finnst hún ekki (Hörður Kristinsson, 2008). Kjörlendi jurtarinnar 

eru gilbrekkur, mólendi og hagar (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar Óskarsson 

(1937) segir jurtin algenga í Svarfaðardal og í Skíðadal. 

Nytjar af gleym-mér-ei:  

Norskir bændur merja jurtina og leggja við sár og fleiður til að græða þau. Ef jurtin er 

lögð við bólgu mýkir hún en gleym-mér-ei styrkir hjarta, hreinsar blóð og er góð við 

svima (Björn Halldórsson, 1983). Gleym-mér-ei er nýtt til lækninga en rótin er látin 

vera. Jurtin er barkandi (samdragandi) og hefur góð áhrif á lungun og er oft notuð við 

margs konar lungnasjúkdómum. Jurtin er einnig góð til að leggja við minniháttar sár og 

bruna (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.61 Blóðberg 

Blóðberg ,Thymus praecox, er mjög algengt og eru melar, þurrt mólendi, hlíðar og 

klettaskorur kjörlendi jurtarinnar (Hörður Kristinsson, 2010). Blóðberg er mjög algengt 

í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Anna Dóra segir að blóðberg hafi þó verið meira í Svarfaðardal en amma hennar var 

þaðan og þangað sótti hún jurtina, þar sem ekki var það mikið um hana í Skíðadal. 

Nytjar af blóðbergi: 

Blóðbergsvín er sagt lækna sinardrátt og vera gott við kvefi. Talið gott fyrir höfuðið og 

blóðþynnandi, sagt lækna uppþembu og harðlífi. Það vermir kaldan maga og styrkir. 

Blóðberg soðið í potti má leggja í bakstur við beinverkjum. Dúkur vættur í víninu og 

lagður við höfuð manns bætir öngvit og svima, höfuðverk og hettusótt. Blóðbergste er 

gott við hósta og timburmönnum (Björn Halldórsson, 1983). Blóðberg er vinsæl jurt til 

lækninga og er öll jurtin fyrir utan rótina nýtt. Blóðberg er mest notað gegn flensu og 

kvefi, sérstaklega lungnakvefi, þar sem það eyðir sýklum og losar um slím. Er gott við 

ýmsum meltingasjúkdómum og linar krampa í meltingarfærum en þá er það gjarnan 

notað með öðrum jurtum. Sterkt te af jurtinni, drukkið fjórum til sex sinnum á dag í 2-

3 daga er talið venja fólk af áfengisdrykkju. Þarf þó sennilega að endurtaka nokkrum 

sinnum. Bakstrar af jurtinni þykja góðir við aumum liðum og vöðvum og blóðberg má 
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einnig nota í skol gegn bólgu í munni og hálsi. Blóðberg er vinsæl kryddjurt (Arnbjörg 

L. Jóhannsdóttir, 1998). Blóðberg er ein af þeim jurtum sem mest hefur verið nýtt en 

Anna Dóra, Guðrún og Sóley töluðu allar um að hafa nýtt blóðberg í te saman við aðrar 

jurtir en einnig sem krydd á lambakjöt. 

3.2.62 Augnfró 

Augnfró ,Euphrasia frigida, er mjög algeng um allt land og kjörlendi jurtarinnar eru 

sléttir bakkar, magurt graslendi og flög (Hörður Kristinsson, 2010). Í Svarfaðardal og í 

Skíðadal er jurtina að finna víða (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands). 

Nytjar af augnfró: 

Samkvæmt Birni Halldórssyni (1983) nýttist þessi jurt ákaflega vel gegn kvillum í 

augum, þrota og óskýrleika. Jurtin var marin og lögurinn borin í augu kvölds og 

morgna. Stundum var jurtin notuð í stað humla til ölgerðar en ölið var sagt bragðgott 

en einnig átti það að auka minni, hreinsa heilann og lækna sundl og svima. Í dag er 

jurtin mjög góð við nef- og lungnakvefi ásamt bólgum í ennisholum einnig er hún sögð 

slímlosandi (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.63 Lokasjóður 

Lokasjóður Rhinanthus minor, er algengur um allt land en kjörlendið er í grónu eða 

hálfgrónu landi, oft á röskuðum svæðum, í úthaga eða í heimalandi. Stundum finnst 

hann í mólendi (Hörður Kristinsson, 2010). Lokasjóður finnst víða um allan 

Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af lokasjóði: 

Jurtin þótti góð við blóðsótt og gulu og má drekka seiði af henni við hósta. Í Þýskalandi 

var jurtin borðuð saman við kál og fræin voru einnig nýtt til matar (Björn Halldórsson 

1983). Loksjóður á að hafa góð áhrif á augu líkt og augnfró. Jurtin nefnist einnig 

peningagras því börn notuðu oft fræin sem peninga í búðarleikjum. Lokasjóður hefur 

líka verið notaður til að lita band (Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011). 

3.2.64 Smjörgras 

Smjörgras ,Bartsia alpina, er mjög algeng jurt um allt land og kýs hún gróna bolla, 

kletta, gil og gróðurgeira til fjalla (Hörður Kristinsson, 2010). Smjörgras er algengt 

bæði í Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands). 

Nytjar af smjörgrasi: 
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Björn nefnir þessa jurt lokasjóðsbróður og segir jurtina hafa svipaða verkan og lokasjóð 

en smjörgras var talið mjög græðandi og bakandi (Samdragandi) bæði innvortis og 

útvortis (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.65 Tröllastakkur 

Tröllastakkur ,Pedicularis flammea, er frekar algengur inn til landsins en síður með 

ströndinni. Hann er ófundinn á Suðurlandi og sjaldgæfur á Vesturlandi (Hörður 

Kristinsson, 2008). Kjörlendi tröllastakks er í deiglendi til fjalla, rökum fjallshlíðum og 

oft í mosaríku mýrlendi (Hörður Kristinsson, 2010). Tröllastakkur finnst til fjalla í 

Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands).  

Nytjar af tröllastakk: 

Ekki eru nytjar af tröllastakk aðrar en þær að hún var ekki talin góð fyrir búfénað og 

sögð veikja kýr af blóðsótt og sauðfé af vatnssótt. Bændur gátu þó varist þessa kvilla 

með því að gefa búpeningnum barkandi eða stemmandi jurtir á móti. (Björn 

Halldórsson, 1983).  

3.2.66 Lyfjagras 

Lyfjagras ,Pinguicula vularis, er algengt um allt land en kjörlendi jurtarinnar eru deigir 

bakkar og flög og mólendi (Hörður Kristinsson, 2010) og er plantan víða bæði í 

Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af lyfjagrasi: 

Lyfjagras er sögð græðandi jurt og góð til að leggja við sár og útbrot á börnum. Til að 

hreinsa hársvörðin og auka hárvöxt var lyfjagras soðið í vatni og hár barna þvegið upp 

úr leginum en það var líka sagt drepa lýs. Jurtin hleypir mjólk og gefur henni gulan lit. 

Seiði af jurtinni er gott við júgurbólgu (Björn Halldórsson, 1983). Til lækninga eru 

blöðin nýtt en jurtin var oft notuð gegn kíghósta. Lyfjagras má nota við þurrum, kitlandi 

hósta og hóstaköstum. Gott er að leggja blöðin við slæm sár, bólgur og sprungur í húð 

(Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.67 Græðisúra 

Græðisúru ,Plantago major, má finna allvíða um land, en kjörlendi hennar er við 

laugavætlur og á jarðhitasvæðum. Hana má einnig finna sem slæðing í byggð (Hörður 

Kristinsson, 2010). Ingimar fann þessa jurt við Sogn og Ásgarð (Ingimar Óskarsson, 

1937) en jurtin er ekki á lista frá Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Nytjar af græðisúru: 
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Græðisúran græðir vel sár og sem seiði græðir hún, hressir og þerrar. Jurtin er góð við 

kvefi, blóðsótt og drepur orma í manni. Ef rótin var soðin í hvítvíni og borðuð átti það 

að lækna blöðrubólgu. Rótin er barkandi og þurrkandi, góð við niðurgangi bæði hjá 

mönnum og fénaði. Hún græðir öll sár og ákomur og er sögð góð við flugnabiti (Björn 

Halldórsson, 1983). Til lækninga er blöð græðisúrunnar nýtt en þau eru góð til að leggja 

við sár sem vilja gróa illa. Græðisúran er góð við skyrbjúg vegna þess hversu vítamínrík 

hún er en hana má einnig nota við lungnakvefi. Græðisúran er þó mest notuð við 

sýkingum og bólgum í þvagfærum, sérstaklega er jurtin góð ef blóð er í þvagi (Arnbjörg 

L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.2.68 Bláklukka 

Bláklukka ,Campanula rotundifolia, er einkennisjurt Austurlands enda finnst hún 

aðallega þar. Er sjaldgæf annarsstaðar. Kjörlendi hennar eru móar, brekkur, grasbalar 

og skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010). Ingimar fann bláklukkur við Syðri-Másstaði, 

við Hvarf og Brekku en hana var einnig að finna í fjallshlíðum vestan Dalvíkur vestan 

við Dalvík (Ingimar Óskarsson, 1937). 

Nytjar af bláklukku: 

Bláklukku blóm gefa bláan lit en séu þau soðin gefa þau grænan lit. Erlendis er sagt að 

grænn málaralitur sé búin til úr þessari jurt (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.69 Fjandafæla 

Fjandafæla ,Omalotheca norvegica, finnst á snjóþungum stöðum á Norðurlandi og á 

Vestfjörðum en kjörlendi hennar eru lautir og bollar til fjalla (Hörður Kristinsson, 

2010). Fjandafæla finnst í nokkrum stöðum í Skíðadal og í Svarfaðardal en hún er 

fremur sjaldgæf (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af fjandafælu: 

Sagt er að þetta sé besta jurtin til að græða sár en jurtin hefur barkandi (samdragandi) 

eiginleika og góð við blóðláti kvenna en sé jurtin soðin í vatni var hún sögð lækna 

kverkamein og brjóstmein kvenna. Það vakti reyndar athygli mína að jurtin þykir mjög 

góð sem sárasmyrsl sé hún blönduð saman við terpentínuolíu. Jurtin var talin lækna 

útbrot, kláða og hringorma. Lögur úr blómi fjandafælu er sagður ein besta lækning við 

þunglyndi manna. Yfirnáttúrulegir kraftar jurtarinnar áttu að reka drauga frá 

mönnunum. Til ullarlitunar gefur jurtin gulan lit en séu blómin sett í brennivín verður 

lögurinn purpuralitur. (Björn Halldórsson, 1983).  
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3.2.70 Vallhumall 

Vallhumall ,Achillea millefolium, er algengur um mest allt land, en þó síst á Suður- og 

Vesturlandi. Kjörlendi jurtarinnar eru þurrar brekkur og vallendi, oft í sendnum jarðvegi 

(Hörður Kristinsson, 2010). Vallhumall er sjaldgæfur (Ingimar Óskarsson, 1937) en 

hann finnst á Dalvík, við Böggvisstaði og í framdal Svarfaðardals (Náttúrufræðistofnun 

Íslands). 

Nytjar af vallhumli: 

Jurtin þótti mjög góð til að minnka blóðlát hvort sem það var innvortis eða útvortis 

jafnframt var hún talin blóðhreinsandi. Sem te læknar hún innantökur og uppsölur. Hún 

bætir höfuðverk en þá er jurtin marin og lögð við verkin. Ef jurtin er þurrkuð og mulin 

er hún góð við ýmsum særindum í munni. (Björn Halldórsson, 1983). Vallhumall er 

góð jurt til lækninga og eru blóm og blöð jurtarinnar notuð. Gott er að drekka 

vallhumalste í byrjun kvefs eða flensu. Það er gott að drekka það gegn öllum 

barnaveikindum eins og rauðum hundum, kíghósta, mislingum og fleiru. Vallhumall er 

ein sú besta jurt til að græða þrálát sár og eru þá unnin smyrsl úr blómunum eða grisja 

er vætt i seiði og lögð við sárin. Vallhumall er góður við krampa og verkjum í legi og á 

breytingaskeiði kvenna. Vallhumall er blóðþrýstingslækkandi. Það má nota baðlög með 

vallhumli við ýmsum húðkvillum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Anna Dóra segist 

mikið nota vallhumal bæði í seiði og smyrsl. Sóley man eftir því að mamma hennar hafi 

gert græðandi smyrsl úr vallhumli sem hún bar á sig og börnin. Guðrún sagðist einnig 

hafa nýtt vallhumal í te.  

3.2.71 Túnfíflar 

Túnfíflar ,Taraxacum spp., eru mjög algengir um allt land. Kjörlendi jurtarinnar eru tún 

og graslendi, undir húsveggjum, bollar og dældir til fjalla (Hörður Kristinsson, 2010). 

Túnfíflar eru mjög algengir bæði í Svarfaðardal og í Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 

og Náttúrufræðistofnun Íslands).  

Nytjar af túnfíflum: 

Klútur vættur upp úr legi af túnfíflum var gjarnan lagður yfir bólgur til að lina þær og 

þykir jurtin einnig góð við ýmsum innvortis sjúkdómum. Fíflavín þótti mjög gott vín. 

Seyði af jurtinni var sagt lífga upp á andlit og átti það að lýsa upp dökkleita húð. 

Mjólkursaft þessarar jurtar eða lögur hennar losar vörtur af mönnum og skírir augu ef 

saftin er borin í þau. Blöðin eru góð í salat og sögð lækka blóðshita bráðlyndra manna 

jafnframt eru þau góð við svefnleysi á kvöldin. Fíflablöð voru sögð afar góð ungum 
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mönnum sem lifðu einlífi en þau voru talin dempa losta og endurnæra, einnig eru þau 

auðmeltanleg, bæði hrá og soðin. Merja má þessa jurt og leggja við höfuðverk, líka við 

bruna og bætir hún hvorttveggja því hún kælir og temprar ofhita, bæði útvortis og 

innvortis. (Björn Halldórsson, 1983). Rótin og blöðin eru nýtt til lækninga í dag og er 

túnfífill sú jurt sem mest er notuð. Blöðin eru mjög næringar- og kalíumrík. Þau eru 

mikið notuð við bjúg, sérstaklega ef hann orsakast af máttlitlu hjarta. Rótin er notuð við 

öllum lifrar- og gallblöðrusjúkdómum og er góð fyrir fólk sem er að styrkja sig eftir 

langvarandi lyfjatöku eða áfengisneyslu. Fíflamjólk má nota á vörtur og líkþorn 

(Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Anna Dóra segist nota fíflablöðin mikið í salat og 

kallar það „franskt sveitasalat“ en blöðin verða að vera nokkuð ung en stór fíflablöð eru 

mjög römm.  

3.2.72 Brönugrös 

Brönugrös ,Dactylorhiza maculata, eru víða í sumum landshlutum en vantar alveg á 

stórum svæðum. Kjörlendi þeirra eru kjarr, lyng- og grasbrekkur (Höður Kristinsson, 

2010). Brönugrös eru sjaldgæf í dölunum en þau má finna á Böggvisstöðum og í 

Böggvisstaðafjalli (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af brönugrösum: 

Rót jurtarinnar er talin hafa krafta sem auka frjósemi karla og kvenna. Brönugrös ilma 

mjög og þá helst um nætur. Séu kólfar undan jurtinni soðnir stilla þeir tíðablóð kvenna 

og örva þvagrás. Rótin hefur tvo kólfa en annar sekkur og hinn flýtur ofan á. Harðari 

kólfinn var gjarnan lagður í vín og þótti það nokkuð gott en einnig voru kólfarnir 

borðaðir, ýmist eldaðir eða hráir í mjólk eða með sykri. Innvortis eru brönugrös góð við 

innantökum og blóðsótt. (Björn Halldórsson, 1983). 

Til lækninga í dag er rótin af brönugrösum nýtt og er sögð koma í veg fyrir fósturmissi 

snemma á meðgöngutímanum. Hún þótti einnig góð til að styrkja legið og búa líkamann 

undir fæðinguna. Brönugrös þykja góð við hæsi og hósta. Smyrsl úr rótunum þykja góð 

við útbrotum og slæmum sárum (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Brönugrös voru 

talin kynörvandi og auka frjósemi og eru gömul íslensk heiti til sem vísa í þá trú eins 

og graðrót og elskurót (Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011). 

3.2.73 Mýrarsef 

Mýrasef ,Juncus alpinoarticulatus, er algengt um allt land en kjörlendi jurtarinnar eru 

blaut flög, gamlir skurðir og mýrar (Hörður Kristinsson, 2010). Mýrarsef er algengt 
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bæði í Svarfaðardal og í Skíðdal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands). 

Nytjar af mýrarsefi: 

Góð jurt fyrir kýrnar og talið auka nytin í þeim og er gott til að drýgja heyfeng ef illa 

hefur gengið að heyja um sumarið (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.74 Klófífa 

Klófífa ,Eriophorum angustifolium, er algeng um allt land en kjörlendi hennar eru flóar, 

mýrar og blautir tjarnarbakkar (Hörður Kristinsson, 2010). Klófífu má finna víða bæði 

í Svarfaðardal og Skíðadal (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). 

Nytjar af klófífu: 

Klófífa er mjög góð sem kveikur í kertaljós og lampa og er hún gjarnan notuð sem slík. 

Búfénaður étur klófífu meðan hún er í lóg en eftir að hún fellir þau er hún talin ónýtt 

gras og sögð spilla öðru heyi blandist jurtin saman við. Fífan var stundum spunnin sama 

við ull og var prjónað úr því bandi (Björn Halldórsson, 1983). 

3.2.75 Mýrafinnungur 

Mýrafinnungur ,Trichophoum cespitosum, er algengur meðfram ströndum landsins 

nema á Suðurlandi þar sem hann er sjaldgæfur. Kjörlendi jurtarinnar eru mýrar (Hörður 

Kristinsson, 2010). Samkvæmt Ingimar Óskarssyni (1937) og Náttúrufræðistofnun 

Íslands er mýrafinnungur algengur bæði í Svarfaðardal og í Skíðadal. 

Nytjar af mýrafinnung: 

Nytjar af mýrafinnung voru ekki miklar en jurtin þótti ekki gott hey, óhollt og kjarnlítið 

en stundum var geldfé fóðrað á þessari jurt ef illa gekk að heyja um sumarið. Jörðin þar 

sem þessi jurt vex er talin súr, seig og samdragandi, leirblönduð og óhæf til ræktunar 

(Björn Halldórsson, 1983).  

3.2.76 Tjarnarstör 

Tjarnarstör ,Carex rostrata, er nokkuð algeng hér á landi. Kjörlendið eru jaðrar 

stöðuvatna, heiðamýrar, tjarnir og tjarnavik (Hörður Kristinsson, 2010) og er tjarnastör 

víða, þó síst í framdal Svarfaðardals (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun 

Íslands) 

Nytjar af tjarnastör: 

Getur gefið bændum uppgrip í slægjum en þetta þykir gott til að drýgja heyfang. Saftin 

innan úr jurtinni var stundum sett yfir flís sem var föst í mönnum en hún átti að mýkja 

og gleyða húðina svo auðveldara var að ná flísinni út (Björn Halldórsson, 1983). 
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3.2.77 Reyrgresi 

Reyrgresi ,Hierochloe odoratum er algengt hér á landi. Kjörlendi reyrgresis eru 

gróskumiklar brekkur, grasgefnir móar og skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010). 

Ingimar Óskarsson (1937) segir reyrgresi vera á nokkrum stöðum inn til dalanna og við 

Dalvík en annars sjaldgæft. Það kemur vel saman við gagnagrunn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands þar sem reyrgresi er í Skíðadal, á Dalvík og í Hvarfinu 

en ekki í framdal Svarfaðardals. 

Nytjar af reyrgresi: 

Þurrkuð jurtin ilmar vel og var hún gjarnan notuð í hýbýlum en ef hún var soðin saman 

við feiti átti hún að lækna útbrot. (Björn Halldórsson, 1983). Reyrgresi er nýtt til 

lækninga en blöðin eru tínd fyrir blómgun. Jurtin er talin hjartastyrkjandi, 

blóðhreinsandi og þvag- og svitadrífandi. Notað við bjúg og exem. Smyrsl úr blöðunum 

verka gegn útbrotum á húð (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). 

3.3 Fjallagrös 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er samantekt frá árinu 1712 á jörðum í 

Svarfaðardal þar sem hlunnindi hverjar jarðar eru tilgreind. Að því er ég kemst næst eru 

þetta fyrstu heimildirnar þar sem nákvæmar lýsingar á búháttum og aðstæðum á hverri 

jörð eru tilgreindar. Samkvæmt Jarðabókinni voru á þessum tíma 21 jörð og eyðibýli á 

Upsaströnd, 64 jarðir og eyðibýli í Svarfaðardal og í Skíðadal voru 18 jarðir og eyðibýli. 

Af öllum þessum jörðum hafa 32 jarðir hlunnindi af grastekju, líkt og sjá má í viðauka 

II, hún er reyndar sögð lítil, mjög lítil og varla teljandi á flestum bæjum. Á fimm bæjum, 

Sauðárkoti, Böggvisstöðum, Þverá, Atlastöðum og Sælu er grastekja sögð verða 

bjargleg fyrir heimilið. Á Ytri Mástöðum í Skíðadal er grastekja sögð lítil. Stafn er fornt 

eyðibýli einnig í Skíðadal og þar er grastekja nokkur sem sveitungar nýta öðru hvoru 

með leyfi staðarhaldarans (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1987). Í Jarðabókinni er 

ekki tilgreind nákvæmlega um hverskonar gasnytjar var að ræða en líklega er átt við 

tínslu fjallagrasa. 

3.3.1 Nýting fjallagrasa 

Fjallagrös ,Cetaria islandica, vaxa í mólendi og eru algeng um mest allt landið, 

sérstaklega upp til fjalla og fram til heiða. Samkvæmt gagnagrunni 

Náttúrufræðistofnunar (2016) þá má finna fjallagrös í Böggvisstaðafjalli, á Rimum og 

í Skíðadal (Náttúrufræðistofnun Íslands). Öll jurtin er nýtt. Samkvæmt Birni 

Halldórssyni hafa fjallagrös, soðin með mjólk, haldið hreysti og heilsu manna lengur 
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og betur en flestur annar matur og var grasagrautur vel soðin í hlaup með mjólk talin 

mjög nærandi, styrkjandi og lækna niðurgang. Lita má ull með fjallagrösum en hún 

verður þá gul (Björn Halldórsson, 1983). Á 18. öld var málmatur venjulegast hræringur 

úr grasagraut og súru skyri en nýju skyri á sumrin með mjólk saman við, einnig var 

mjöli eða byggi bætt saman ef það var í boði til að drýgja hann og þá voru grösin einnig 

notuð í slátur í stað mjöls eða til að drýgja mjölið og í brauð (Jónas Jónasson, 2011). 

Fjallagrös soðin í vatni þar til allt hljóp vel saman þótti harðindamatur og var þá talað 

um grasalím eða grasahlaup (Hallgerður Gísladóttir, 1999). Samkvæmt 

jurtalækningabók Arnbjargar eru fjallagrös eitt albesta lyfið við sárum og bólgu í 

meltingafærum en þau minnka ertingu frá sýrum í maga og græða sára slímhúð. Þau 

eru þá drukkin sem grasate. Fjallagrös hafa einnig góð áhrif á öndunarfærin, sérstaklega 

ef fólk þjáist af þurrum hósta. Gott er að leggja bakstra með fjallagrösum við sár og 

þurra exemhúð (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 1998). Söfnun fjallagrasa hefur hafist 

snemma en ekki orðið algeng fyrr en einokunin komst á (Jónas Jónasson, 2011). 

Fjallagrös voru nýtt í Noregi á miðöldum og því er líklegt að landnámsmenn hafi 

kunnað að nýta grösin til matar og hafi þau því verið nýtt hér á landi frá fyrstu tíð 

(Hallgerður Gísladóttir, 1999). Fjallagrösin voru alltaf tínd, hreinsuð af mosa og 

greinum, þvegin og síðan skorin með grasajárni. Mörg heimili þóttu illa búin til vetrar 

ef ekki hefði verið farið til grasa. Best var að tína fjallagrös í þoku og smá vætu en þá 

verða grösin mýkri og ljósari og breiðast meira út. Í þurrki skorpna þau saman og 

dökkna. Ef þurrkar voru var gengið til grasa á nóttunni og döggufallið nýtt. Grasaferðir 

þóttu ekki hættulausar, sérstaklega ekki ungum stúlkum en sú hætt var alltaf fyrir hendi 

að í þokunni leyndist útilegumaður sem tæki stúlku með sér á brott og því sama var 

trúað upp á huldufólkið (Jónas Jónasson, 2011). Eins og fyrr sagði töluðu allir 

viðmælendur mínir um fjallagrös og nýtingu þeirra sem var oftast í te við 

flensueinkennum eða í brauð. Guðrún sagðist muna vel eftir fjallagrösunum en sem 

krakki tíndi hún þau gjarna fyrir ömmu sína þegar farið var í göngur og fénu smalað 

heim af fjöllum. Amma Guðrúnar, Guðrún Katrín Guðmundsdóttir var fædd 1857 

(Stefán Aðalsteinsson, 1976), en hún sagði Guðrúnu oft sögur frá því þegar hún fór 

ásamt vinkonum sínum á grasafjall og fóru þær þá með stóra sekki sem þær fylltu af 

grösum. Guðrún segir að þegar amma hennar hafi verið ung hafi verið meira nýtt af 

fjallagrösum en gert var þegar hún sjálf var krakki en þau voru einnig nýtt í brauð og 

annað slíkt í staðin fyrir mjöl og korn. Það að nýtingin hafi verið meiri í upphafi 19. 

aldar en þegar Guðrún var ung kemur vel heim og saman í samanburði við söguna en 
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miklar breytingar áttu sér stað á seinnihluta 19. aldar á neysluvenjum Íslendinga er korn 

fór að verða aðgengilegra hér á landi og leysti þar með fjallagrösin af hólmi að 

einhverjum hluta (Árni Daníel Júlíusson, 2013). Anna Dóra sagði mér frá því að afi 

hennar, Kristján Halldórsson, sem var fæddur 1886, var sendur á grasafjall strax 5 eða 

6 ára gamall og að það hafi mikið verið tínt af þeim í Skíðadalnum og talaði hann 

gjarnan um skæðagrös en það voru grös sem voru stór og gerðaleg. Kristján afi Önnu 

Dóru kenndi henni einnig að horfa á landið eins og klukku og ef hún tíndi fjallagrös á 

stað klukkan átta mátti hún ekki tína aftur á þeim stað fyrr en að átta árum liðnum þar 

sem fjallagrös eru svo seinsprottin.  
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4. Umræður 
 

Nokkrar jurtategundir sem eru á lista Ingimars yfir háplöntuflóru dalanna eru nefndar í 

íslenskum lækningajurtum Arnbjargar og/eða í íslenskum lækningajurtum Önnu Rósu 

en ekki í Grasnytjabók Björns Halldórssonar. Leiða má að því líkum að Björn hafi ekki 

þekkt þessar jurtir, þeim hafi verið ruglað saman við líkar jurtir eða að kraftar þeirra 

hafi ekki þekkst á 18. öld. Eftirtaldar jurtir eru á listanum: 

Skollafingur ,Huperzia selago, finnst víða um dalina samkvæmt Ingimar 

Óskarssyni (1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands) aðallega er hann notaður sem festir 

við litun ullarbands en jurtin er eitruð og ekki æskileg til lækninga (Anna Rósa 

Róberstdóttir, 2011). Ilmreyr ,Anthoxanthum odoratum, er dálítið sérstök jurt þar sem 

jurtin veldur frjókornaofnæmi en blómin geta hins vegar dregið úr frjóofnæmi í formi 

urtaveiga. (Arnbjörg L. Jóhanndsóttir, 1998). Fjallafoxgras ,Phleum alpinum, 

Jakobsfífill ,Erigeron borealis, Kattartunga ,Plantago maritima, Hárdepla ,Veronica 

officinalis. 

Garðahjálmgras ,Galeopsis tetrahit, Lófótur ,Hippuris vulgaris, Maríuvöndur 

,Gentianella campestris, Rauðsmári ,Trifolium pratense, Sóldögg ,Drosera 

rotundifolia, Köldugras ,Polypodium vulgare, Hundasúra ,Rumex acetosella. 

Dreifing þessara jurta um dalina er svipuð en þær má finna í báðum dölunum og í 

talsvert miklu magni (Ingimar Óskarsson, 1937 og Náttúrufræðistofnun Íslands). Áhrif 

þessara jurta til lækninga eru nokkuð lík en þær eru taldar styrkjandi og mýkjandi og 

góðar fyrir meltinguna og stöðva blæðingar (Arnbjörg L. Jóhanndóttir, 1998). 

 Tvær jurtir sem taldar voru upp í grasnytjum Svarfaðardals og Skíðadals, 

blóðarfi ,Polygonum aviculare, og haugarfi ,Stellaria media, taldi Ingimar að væru 

algengar í dölunum en samkvæmt útbreiðslugögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands þá 

finnast þessar tegundir bara við Böggvisstaði og í Friðlandi Svarfdæla. Ég veit ekki 

alveg hver skýringin á þessu gæti verið en það má álykta sem svo að eyður séu í 

gagnagrunninum eða þær hafi horfið á einhverjum stöðum af óþekktum orsökum.  

4.1 Nýjir landnemar 

Baldursbrá ,Tripleurospermum maritimum, er ekki á listanum frá Ingimar en hún er í 

útbreiðslugögnum frá Náttúrufræðistofnun en er einungis sögð vera á Dalvík 

(Náttúrurfræðistofnun Íslands.) Baldursbrá er að finna víða við þéttbýli á sorphaugum, 

við hlaðvarpa og önnur athafnasvæði en einnig í fjörum (Hörður Kristinsson, 2010). 
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Björn telur baldursbrá upp í Grasnytjabók sinni og því hefur hún væntanlega verið flutt 

annarsstaðar frá í Svarfaðardal þar sem hún var ekki hér í dalnum 1931 þegar Ingimar 

var á ferðinni. Björn segir baldursbrá vera bólgueyðandi en þá voru blómin marin í 

mjólk og lögð yfir bólgur. Ef jurtin var soðin í vatni og drukkin var hún talin hreinsandi 

og mýkjandi (Björn Halldórsson, 1983). Baldursbráin er náskyld kamillu sem er vel 

þekkt lækningajurt og hafa margar rannsóknir sýnt fram á lækningamátt hennar. 

Baldursbrá hefur verið notuð hér á landi í stað kamillu með góðum árangri (Anna Rósa 

Róbertsdóttir, 2011). 

Þrjár jurtir, Engjamunablóm ,Myosotis scorpioides, Húsapuntur ,Elytrigia 

repens, og skógarkerfill ,Anthriscus sylvestris, eru jurtir sem einnig er minnst á í 

jurtalækningabókum og eru nýtilkomnar inn í plöntuflóruna þar sem þær eru í 

útbreiðslugögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands en ekki á listanum frá Ingimar.  

Engjamunablóm finnst í Svarfaðardal en ekki í Skíðadal (Náttúrufræðistofnun 

Íslands). Þessi jurt er innfluttur slæðingur og er að finna á nokkrum stöðum á 

Norðurlandi. Engjamunablóm er að finna á rökum stöðum meðfram bökkum vatna og 

áa og í mýrlendi (Hörður Kristinsson, 2010). Síróp af engjamunablómi var gjarnan gefið 

við lungnasjúkdómum og kvefi hér áður en það er ekki nýtt í dag (Anna Rósa 

Róbertsdóttir, 2011).  

Húsapuntur er sjaldgæfur í Svarfaðardal en hann er bara á Dalvík, í Syðra-Holti 

og Friðlandi Svarfdæla (Náttúrufræðistofnun Íslands) en hann er nokkuð algengur heim 

við bæi víða um land (Hörður Kristinsson, 2010). Samkvæmt Önnur Rósu 

Róbertsdóttur (2011) þá hefur húsapuntur verið notaður við alls kyns vandamálum 

tengdum þvagblöðru og nýrum með góðum árangri og er hann talinn góð lækningajurt 

gegn góðkynja stækkun blöðruhálskirtils. 

Skógarkerfill er jurt sem samkvæmt Náttúrufræðistofnun er einungis að finna á 

Dalvík (Náttúrufræðistofnun Íslands) en kerfillinn breiðist hratt út og víða er hann að 

verða að vandamáli þar sem hann kaffærir aðrar jurtir. Í Íslensku plöntuhandbókinni er 

skógarkerfill sagður slæðingur allvíða (Hörður Kristinsson, 2010). Skógarkerfill var 

talinn græðandi og góður við meltingatruflunum en hann er ekki notaður við vestrænar 

lækningar í dag (Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011).  

4.2  Ber 

Aðalbláber, bláber og krækiber eru sennilega þær jurtir sem langmest eru nýttar í dag 

en berjatínsla hefur tíðkast hér á landi í gegnum aldirnar. Að eiga aðgang að góðum 



49 

 

berjasælum löndum þótti afar gott og víða er berjalestur talinn til hlunninda í 

jarðabókum. Samkvæmt íslenskum þjóðveldislögum má tína ber upp í sig á eignarlandi 

annarra en það varðaði sektum að flytja þau öðruvísi en innvortis burtu án leyfis. Þess 

háttar berjatínslu kölluðu menn berjalestur (Hallgerður Gísladóttir, 1999). Svarfaðar- 

og Skíðdalur þykja með eindæmum berjasæl svæði og þá einkum vegna þess hversu 

snjóþung svæðin eru og að snjór liggi í dældum fram á vor þótti gott fyrir berjasprettuna 

um haustið. Lynggróðurinn gefur svæðinu fjölskrúðugan lit en á haustdögum þegar 

horft er yfir hlíðina í Böggvisstaðafjalli er hún rauð, næstum óeðlilega rauð, vegna 

aðalbláberjalyngsins (Kristmundur Bjarnason, 1978).  

Hér áður var berjaskyr algengt á berjatímanum og berjaskyrhræringur, þar sem 

hafragraut var bætt saman við skyrið og bláberin. Í gamla daga voru berjalög einnig 

lögð á milli skyrlaga í skyrsafninu sem geymt var til vetrar en það var bæði 

bragðbætandi og jók næringu skyrsins. Líkt og kom fram í yfirferðinni um jurtirnar hér 

að ofan þá voru berin oft notuð til að bragðbæta vín og drykki en í seinni tíma var farið 

að sulta, frysta og sjóða berin í saft eða hlaup (Hallgerður Gísladóttir, 1999). Á haustin 

voru berjasúpur og berjagrautar algengar máltíðir en í matreiðslubók Jónínu 

Sigurðardóttur frá árinu 1927 má finna uppskriftir bæði af bláberjagraut og 

krækiberjagraut þar sem berin eru soðin í vatni saman við sykur og kanil og eru 

grautarnir borðaðir með tvíbökum eða brúnuðu hveitibrauði (Jónína Sigurðardóttir, 

1927). 

4.3 Grasnytjar fyrri tíma 

Án efa er Ingimar Óskarsson grasafræðingur sá sem manna mest hefur rannsakað 

gróðurinn í Svarfaðardal. Hann var fæddur og uppalinn á Klængshóli í Skíðadal. 

Sumarið 1931 gerði hann athuganir á gróðrinum í Svarfaðardal og birtist ritgerð hans í 

dönsku grasafræðitímariti, Botanisk Tidsskrift árið 1937. Telur Ingimar að jurtaríki 

dalsins sé fjölskrúðugt og standi síst að baki Eyjafirðinum sjálfum. Samkvæmt 

athugunum hans eru háplöntur alls 262 sumar sjaldgæfar en þar að auki eru margir 

slæðingar sem nú eru fullgildir meðlimir jurtaríkisins (Hjörtur E. Þórarinsson o.fl., 

1973). Upphaflega ætlaði Ingimar að gera rannsókn á í hvaða hæð yfir sjávarmáli 

mismunandi plöntur þrífast í Svarfaðardal en þar sem snjólínan var svo lág sumarið 

1931 var ómögulegt fyrir hann að framkvæma slíkar athuganir. Samhliða þessari 

rannsókn ætlaði hann svo að taka saman plöntuflóru dalsins en hann hafði áður gert það 

á nokkrum svæðum víðsvegar um landið (Ingimar Óskarsson, 1937). Ef borin eru 
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saman flóra dalsins eftir grein Ingimars og nytjajurtir sem Björn Halldórsson prestur í 

Sauðlauksdal telur upp í sinni bók, Grasnytjar sem var skrifuð árið 1781 en kom fyrst 

út í Kaupmannahöfn 1783, þá eru 77 plöntutegundir í báðum ritum. Bók Björns mun 

vera fyrsta bókin sem samin er um íslenskar jurtir þar sem íslensk alþýðunöfn jurtanna 

eru heimfærð upp á ákveðnar jurtategundir og farið er yfir reynslu Íslendinga af 

eiginleikum þeirra og notkun (Björn Halldórsson, 1983). Íslenskar lækningajurtir hafa 

löngum verið nýttar til daglegrar forvarna og hressingar og má oft finna samsvörun við 

því hvernig jurt er nýtt í dag og hvernig hún var nýtt fyrir 200 árum enda byggist trúin 

og reynslan á jurtir á því hvernig vitneskjan hefur varðveist manna á milli (Anna Rósa 

Róbertsdóttir, 2011). 

Í harðindum á 17. og 18. öld neyddust menn til þess að nýta allt það sem þeim 

datt í hug til matar og komust þá upp á lag með að nota það sem landið gaf. Sumt af 

þessu er eitthvað sem engum manni dytti í huga að nýta í dag en annað er enn við líði á 

okkar dögum (Jónas Jónasson, 2011). Einhverja vitneskju um nýtingu jurta fluttu 

landnámsmenn með sér frá heimalöndum sínum en almennt er talið að ætihvönn hafi 

verið hér á landi við landnám og að landnámsmenn hafi þekkt til jurtina og mögulega 

nýtingu á henni (Guðrún Bjarnadóttir, 2014). Ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega 

uppruna íslensku plöntuflórunnar en í grein Harðar Kristinssonar sem fjallar um 

útbreiðslumynstur og aldur íslensku flórunnar kemur fram að nokkur hópur tegunda 

hafi komið inn í plöntuflóruna við flutning landnema til landsins og þá tel ég víst að 

það hafi verið jurtir sem þeir nýttu í sínu heimalandi og hafi kosið að flytja þær með sér 

til nýrra heimkyna og þær jurtir eru þá löngu farnar að teljast til íslensku plöntuflórunnar 

(Hörður Kristinsson, 2015) 

Hreindýramosi og tröllagrös voru einnig notuð en þá bara í harðindum. Í grauta 

voru geitaskóf, skarfakál, hemlunjóli, smeðjukál, súrur og ung blöð af purpurajurt 

einnig notuð. Rætur fífla voru borðaðar annað hvort hráar eða eldsteiktar og í graut. 

Harðasægjur og holtarætur voru helst seyddar í mjólk en samkvæmt gömlum talshætti 

hafa þær þótt harðindamatur: „Allt er matur sem í magann kemst nema harðasægjur og 

holtarætur“ (Jónas Jónasson, 2011, bls 40). Smáraleggir og rætur eða smærur voru 

seyddar í mjólk til matar eða borðaðar nýjar með smjöri. Hvannarætur og hvannaleggir 

eiga sér langa matarhefð og voru oft borðaðar t.d. með fiski. Leggirnir voru borðaðir 

nýir eða með súrmjólk og rjóma og þótti það hlunnindi að hafa hvannaleggjatöku á 

jörðunum (Jónas Jónasson, 2011). Hvannarætur voru einnig verðlagðar með öðrum 

matvælum í gömlum verðskrám og víða um land, þó meira á Suður- og Suðausturlandi, 
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var farið á rótarfjall eins og grasafjall og var þá hvannarótum safnað til vetrarforða 

(Hallgerður Gísladóttir, 1999). Hvannarætur voru grafnar upp með rótargrefli og voru 

þær geymdar í mold inni í bæjunum og borðaðar með harðfiski eða sölvum um veturinn 

(Jónas Jónasson, 2011). Hvannagarðar voru víða heim við bæi en íslensku 

þjóðveldislögin bönnuðu hvannatekju í landi annarra og því brugðu margir á það ráð að 

gróðursetja hana heima og má víða enn finna ummerki um slíka garða (Hallgerður 

Gísladóttir, 1999). Kornsúru var víða safnað saman hún þurrkuð eða möluð og höfð í 

brauð og mjöl var haft með til að brauðið héldist saman. Gvöndarber eru hnúðar á 

elftingarótum en þau voru stundum étin og jafnvel var ung elfting soðin með mjöli í 

saup. Í Rangárvallasýslu voru einiber höfð til matar með harðfiski og smjöri (Jónas 

Jónasson, 2011).  

4.4 Grasnytjar í dag 

Nýting á villtum jurtum hefur fylgt Íslendingum allt frá landnámi. Þrátt fyrir 

stórkostlegar framfarir í öllu sem við kemur okkar daglega lífi, heilsu og aðbúnaði þá 

hefur sú þekking og trú sem forfeður okkar höfðu á íslenskum jurtum lítið breyst og 

hefur jafnvel aukist þar sem tækniframfarir og rannsóknir hafa sýnt að mikill kraftur 

býr í íslenskri náttúru. Við sjáum þetta t.d. í auknu framboði á snyrtivörum, lyfjum og 

matvælum en einnig í jurtalituðum lopa og í bókaútgáfu.  

Dæmi um snyrtivörur úr íslenskum jurtum eru vörur frá Sóley húðsnyrtivörum 

en á bak við þær stendur Sóley Elíasdóttir sem tók upp þráðinn frá ömmu sinni, Þórunni 

Gísladóttur (Grasaþórunn) sem þekkt var fyrir grasalækningar. Framleiðsla Sóleyjar 

byggir á aldagamalli uppskrift frá ömmu hennar en uppistaðan í græðismyrslunum eru 

handtínt birki og vallhumall og mynda þessar jurtir grunnin í snyrtivörulínu Sóleyjar 

sem í dag er seld um allan heim (Soleyorganics.com, á.á.). Urtasmiðjan á 

Svalbarðsströnd er annað dæmi um framleiðslu á húð- og snyrtivörum sem unnar eru 

úr íslenskum náttúrulegum hráefnum og byggir sú framleiðsla á gamalli hefðbundinni 

notkun jurtanna ásamt nútíma þekkingu og rannsóknum á hollustu og heilsubætandi 

áhrifum þeirra (Urtasmiðjan á.á.). Mörg önnur fyrirtæki eru að framleiða spennandi 

vörur úr íslenskum jurtum en einnig hefur lyfjaiðnaðurinn sýnt villtum jurtum áhuga og 

eru stundaðar rannsóknir m.a. á ætihvönn og hafa niðurstöður úr rannsóknum sem 

Sigmundur Guðbjarnason prófessor og Steinþór Sigurðsson lífefnafræðingur sýnt að í 

ætihvönn eru efni sem hægt er að vinna og hafa áhrif á veirur og bakteríur á 

ónæmiskerfið og krabbameinsfrumur (Ásdís Helga Bjarnadóttir, 2001). Þeir félagar 
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Sigmundur og Steinþór stofnuðu fyrirtækið SagaMedica sem á rætur að rekja til 

rannsóknastarfs þeirra á íslenskum lækningajurtum sem hafa verið  vinsælar í gegnum 

aldirnar. Fyrirtækið framleiðir ýmsar vörur sem hafa heilsufarslega þýðingu og þykja 

mjög áhrifaríkar (SagaMedica á.á.).  

Á síðustu árum hefur tíðarandinn í þjóðfélaginu breyst og fólk er farið að vera 

meðvitaðra um umhverfið og þau gæði sem finna má í náttúrunni. Ég hef það eftir Önnu 

Dóru Hermannsdóttur að eftir 2008 jókst verulega eftirspurn eftir námskeiðum í 

jurtatínslu. Hún hefur því haldið mörg jurtanámskeið þar sem hún kennir fólki að þekkja 

lækningajurtir og áhrif þeirra en einnig kennir hún fólki grunndvallaratriðin í að tína 

jurtir, greina þær, þurrka og geyma en það er alls ekki sama hvernig það er gert. Umfram 

allt leggur hún mikla áherslu á að umgangast jurtirnar og landið okkar af virðingu. 

4.5 Samantekt 

Eftir að hafa unnið úr þeim gögnum sem mér bárust og ég varð mér út um þá má álykta 

sem svo að almenningur í Svarfaðardal hafi mjög líklega ekki verið að nýta allar þær 

jurtir sem mögulega voru til staðar og samkvæmt Birni teljast til grasnytja. Niðurstöður 

úr litlu rannsókninni sýndu að nýtingin hefur náð til þessara jurta sem eru hvað 

þekktastar sem nytjajurtir eins og vallhumall, blóðberg, krækiber, aðalbláber og bláber. 

Eflaust hafa menn nýtt fleiri jurtir og hefði verið mjög áhugavert ef það hefði gefist 

tækifæri til að skoða hvaða jurtir t.d. smáskammtalæknar og hómópatar hafa notast við. 

Samkvæmt samanburði á útbreiðslu tegundanna til forna og stöðu þeirra í dag þá er 

auðljóst að grasnytjategundum hefur ekki fækkað heldur hefur þeim fjölgað. Í því 

sambandi má nefna minna beitarálag og breytta landnýtingu og því eru möguleikarnir 

á nýtingu jurtanna í dag meiri og þekking og rannsóknir á eiginleikum þeirra 

aðgengilegri.  

 Fjallagrösin hafa líklega verið nýtt mun meira til forna en nú til dags og þar 

hefur skortur á aðföngum haft mest að segja. Þegar neysluvenjur Íslendinga breytast fer 

nýting á fjallagrösum að tengjast meira heilsubót og möguleikum til lækninga og því 

þörf á miklu magni ekki eins mikil eins og þegar þau voru nýtt til matargerðar. Ég tel 

það samt líklegt að aukning eigi eftir að verða í nýtingu fjallagrasa þar sem kraftar þeirra 

og áhrif eru rómuð og þau seld sem munaðarvara. 
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5. Ályktanir / lokaorð 
 

Þegar ég fór af stað með þetta verkefni, að skoða útbreiðslu grasnytja í Svarfaðardal og 

Skíðadal með skírskotun í söguna þá taldi ég mig vita nokkurn vegin fyrirfram hvers 

konar niðurstöður ég fengi við rannsóknarspurningunum. Niðurstöðurnar sýna að 

grasnytjar eru mjög útbreiddar í Svarfaðardal og Skíðadal. Í gönguferðum um dalina og 

með söfnun jurta hafði ég kynnt mér lítillega jurtaflóru þeirra og vissi að möguleikar til 

grasnytja væru miklir. Því hefði ég álitið að nýting á jurtum hefði verið meiri en hún í 

raun og veru var samkvæmt niðurstöðum úr minni litlu rannsókn. Hvort hún er minni 

eða bara svipuð og gengur og gerist á landinu væri hægt að skoða með annarri og 

yfirgripsmeiri rannsókn. Þessi litla rannsókn mín á nýtingu jurta gæti kallað á enn 

frekari rannsóknir á grasnytjum í Svarfaðardal og Skíðadal. Ég fór ekki heim að 

hverjum bæ til að spyrjast fyrir um nýtingu jurta heldur talaði við nokkra einstaklinga 

sem bentu mér á aðra viðmælendur og þannig komst ég að því að margir sem ég hélt að 

hefðu stundað jurtatínslu í einhverju mæli gerðu það ekki og því þynntist hópurinn mjög 

fljótt. Mjög líklega eru einhverjir einstaklingar sem búa yfir frekari vitneskju um 

grasnytjar sem mér gafst ekki tækifæri til að hitta. Það væri einnig áhugavert að kanna 

kynjaskiptingu í nýtingu jurta en mín tilfinning er sú að konur hafi verið við tínslu villtra 

jurta á meðan tínsla fjallagrasa hafi kannski verið meira bæði karlar og konur. Það væri 

líka áhugavert að gera nýja greiningu á útbreiðslugöngum Náttúrufræðistofnunar 

Íslands með því að búa til nýjan sambærilegan lista yfir háplöntuflóru dalanna og lista 

Ingimars Óskarssonar. Útbreiðslugögn Náttúrufræðistofnunar Íslands fyrir þetta svæði 

byggja að miklu leiti á grein Ingimars þó að einhverjar viðbætur séu komnar inn.  Það 

gæti verið hugmynd að enn stærra verkefni að búa til samanburðalista og draga 

ályktanir út frá þeim með hvaða hætti útbreiðslan og tegundaflóran hefur breyst. 

Í Svarfaðardal og Skíðadal er mikl og áhugaverð nytjaplöntuflóra. Ekki er 

ólíklegt að nýting plantnanna muni aukast á næstu árum þar sem áhugi ungs fólks 

beinist nú í auknum mæli að nýtingu náttúrugæða sem byggist á gamalli þekkingu og 

reynslu. Á þetta einkum við um matargerð og til heilsueflingar og nýtingu jurta til 

litunar á bandi og textil.  

Í inngangi segir Kristján Eldjárn sem fæddur var og uppalinn í Svarfaðardal að hann sé 

fögur sveit grösug og búsældarleg og þar hafa maður og náttúra lifað saman allt frá 

landnámi við misjöfn kjör, harðindi og góðæri. Fegurð dalsins hefur orðið mörgum 
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innblástur og yrkisefni og því er vel við hæfi að enda á ljóði Hugrúnar skáldkonu, 

Filippíu Kristjánsdóttur frá Brautarhóli í Svarfaðardal, sveitunga Kristjáns Eldjárns.  

 

Hann er töfrandi höll, 

hann á tignarleg fjöll. 

Þar í laufbrekkum lækirnir hjala. 

Mér er kliður sá kær, 

eg vil koma honum nær. 

Hann er öndvegi íslenskra dala. 

            Hugrún skáldkona  
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7. Viðaukar 
 

Viðauki I – Spurningalisti fyrir viðmælendur 

 

 Þekkir þú til sögu grasnytja í dalnum? 

 

Voru margar jurtategundir nytjaðar? 

 

 Hvaða jurtir voru helst notaðar? 

 

 Voru þær notaðar af því að fólk þekkti lækningamátt þeirra?  
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Viðauki II – Grasnytjar sem hlunnindi í Svarfaðardal og Skíðadal 
 

 

 

Jarðabók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalíns 1712  

 

Grasnytjar sem hlunnindi á bæjum í 

Svarfaðardal og Skíðadal  

   

   

Mýindi Eyðibýli  

Geitavellir sennilega aldrei byggð   

Helgastaðir sennilega aldrei byggð   

Sauðárkot Í eyði 

Grastekja bjargleg fyrir 

heimilið.  

  

Hvanntekja lítil í ógöngum, 

sem ekki 

   verður brúkuð. 

Sauðanes   Grastekja lítil 

Sauðaneskot Hjáleiga   

Karlsá   Grastekja lítil 

Karlsákot Eyðihjáleiga byggt á fjárhúsasstæði 

Karlsárbúð Þurrabúð   

Hóll   Grastekja lítil 

Hólskot Eyðibýli byggt á fjárhúsastæði 

Upsar   Grastekja lítil 

Neðra Upsakot Hjáleiga í heimatúni   

Efra Upsakot Önnur hjáleiga   

Lækjabakki/Neðstakot Eyðihjáleiga   

Brimnes     

Brimneskot Tómt hús   

Böggvisstaðir   

Grastekja bjargleg fyrir 

heimilið 

Árgerði Hjáleiga   

Hrafnstaðir     

Aragerði Eyðihjáleiga   

Ytra Holt   Grastekja lítil 

Syðra Holt   Grastekja lítil 

Holtskot Afbýli af jörðinni   

Ingvarir     

Tjörn     

Tjarnarkot Eyðihjáleiga   

Gullbringa forn eyðihjáleiga   

Lúsakot Hjáleigunefna   

Tjarnargarðshorn   Grastekja lítil 

Jarðbrú   

Grastekja lítil og varla 

teljandi 

Brekkukot     
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Brekka     

Grund   Grastekja varla teljandi 

Blakksgerði Tóftarúst   

Grundargarðshorn     

Syðra Garðshorn     

Bakki   Grastekja varla teljandi 

Bakkakot Eyðihjáleiga   

Steindyr   

Grastekja mjög lítil. 

Krækiberjalyngrif  

  lítið til eldiviðarstyrks. 

Þverá   

Grastekja bjargleg fyrir 

heimilið 

Þverárgerði Fornt eyðiból   

Hreiðastaðir     

Hreiðastaðakot     

Skröflustaðir Eyðibýli   

Urðir     

Gróugerði Eyðihjáleiga   

Þorleifsstaðir Eyðihjáleiga   

Hóll     

Auðnir   Grastekja mjög lítil  

  hefur áður verið betri 

Klaufabrekknakot     

Klaufabrekkur     

Göngustaðakot     

Göngustaðir   Grastekja mjög lítil 

Sandá   Grastekja lítil 

Þorsteinsstaðir     

Atlastaðir   

Grastekja bjargleg fyrir 

heimilið 

Kot   Grastekja lítil 

Skeið   Grastekja lítil 

Hæringsstaðir     

Búrfell     

Melar     

Tungufell     

Krákustaðir Fornt eyðiból   

Tungukot Fornt eyðiból   

Dæli     

Geitagerði/geldingatófti

r Tóftrústir   

Mástaðir Eyðilagðist í snjóflóði   

Ytri Mástaðir/Syðri Mástaðir 

Grastekja lítil. Torf fengið af 

ýmsum 

  

 jörðum í skiptum fyrir 

beitilyng 

Skíðastaðir Fornt eyðiból   

Þverá (Í Skíðadal)   Grastekja varla teljandi 
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Þverárkot Eyðibýli   

Kóngsstaðir   Grastekja lítil 

Hverhóll     

Krosshóll     

Sveinsstaðir   Grastekja í betra lagi 

Stafn Fornt eyðiból Grastekja er hér nokkur sem  

  

sveitamenn brúka öðru 

hvoru 

   eftir leyfi staðarhaldarans 

Gljúfurárkot Eyðibýli Grastekja í betra lagi 

Holá   Grastekja lítil 

Klængshóll   Grastekja lítil 

Hnjúkur   Grastekja varla teljandi 

Sandgerði Fornt eyðiból   

Sæla   

Grastekja bjargleg fyrir 

heimilið 

Hjaltastaðir     

Syðra Hvarf     

Ytra Hvarf     

Skriðukot Partur af Ytra Hvarfi   

Hofsárkot     

Skeggstaðir Fornt eyðiból   

Hofsá     

Kringlugerði Tóftrústir   

Hof     

Brautarhóll     

Vellir     

Garðakot Hjáleiga   

Uppsalir     

Hánefsstaðir     

Skáldalækur     

Hamar     

Hrísar     

Háls   Grastekja lítil 

Sakka   Grastekja mjög lítil 

Ölduhryggur Eyðihjáleiga   

Saurbæjarkot Forn eyðihjáleiga   

 

 


