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Yfirlýsing höfundar 

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

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

Reykjavík, ágúst 2015 

 

 

_______________________________ 

Jóhanna Pétursdóttir 
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Ágrip 

Aukin áhersla hefur orðið á mikilvægi þess að endurheimta staðar- eða grenndargróður á landi 

sem orðið hefur fyrir raski við gerð mannvirkja. Margar rannsóknir benda til þess að 

flutningur á gróðurtorfum geti skilað viðunandi árangri í því sambandi.  

Rannsókn mín var gerð á lagnaskurði við Hellisheiðarvirkjun í ágúst 2014 og 

jarðvegshitamæling fór fram í nóvember sama ár. Í október 2013 hafði verið grafinn skurður 

frá stöðvarhúsi að gashreinsistöð. Í janúar 2014 var gengið frá þessum skurði. Um 20° C heitt 

vatn rennur um lagnarörið á 1 m dýpi undir yfirborði skurðarins. Þrátt fyrir að við fráganginn 

hafi verið hugað að því að reyna að koma í veg fyrir að hiti leitaði upp á yfirborðið mældist 

tveggja gráðu hitamunur á milli skurðarsvæðisins og staðargróðurs. Skurðurinn var grafinn í 

gegnum gróið land og einnig land sem var raskað áður en framkvæmdir hófust. Á gróna 

svæðinu voru gróðurtorfur settar til hliðar ásamt jarðvegi og á raskaða svæðinu var 

jarðveginum komið fyrir til hliðar við skurðinn. Er lögnin var komin í skurðinn og búið að 

moka jarðvegi yfir aftur voru gróðurtorfurnar lagðar á þann hluta skurðarins sem gróinn var 

áður, gagngert til að flýta fyrir uppgræðslu. Hluti svæðisins er beitarland og hluti er 

beitarfriðað.  

Rannsóknin fólst í því að bera saman svæðið ofan á lagnaskurðinum, annars vegar land sem 

var raskað fyrir framkvæmdir og hins vegar gróið land sem raskaðist við framkvæmdirnar og 

búið var að leggja torfurnar aftur á sinn stað, saman við staðargróður. Skurðinum var skipt 

upp í sex svæði. Hvert svæði ofan á lagnaskurðinum innihélt tvö snið, þ.e. gróðurtorfusnið og 

rasksnið. Samsíða þessum sniðum voru staðargróðursnið. Alls gerðu þetta sex gróðurtorfusnið 

(G), sex staðargróðursnið (SG), sex rasksnið (R) og sex staðargróðursnið við raskið (RS). 

Hvert snið var 10 m langt og metri á breidd. Fjórir gróðurrammar voru lagðir út í hvert snið. 

Um 11,5 metrum vestan við skurðinn voru sett út samanburðarsnið fyrir staðargróður. 

Gróðurþekja var mæld, tegundafjöldi greindur og samsetning gróðurs skoðuð. Jafnframt var 

jarðvegshiti mældur á 10 cm dýpi, bæði í skurðar- og samanburðarsniðum, til að kanna hvort 

hiti frá lögn bærist upp undir yfirborð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu mikinn mun á milli sniða þar sem gróðurtorfur voru settar 

aftur á sinn stað og sniða sem röskuð voru fyrir framkvæmdir og gróðurtorfur voru ekki 

notaðar. Tegundasamsetning var á þann veg að í gróðurtorfusniðunum (G) fundust 25 

háplöntutegundir og sjö mosategundir en í staðargróðursniðunum (SG) fundust 26 

háplöntutegundir, sjö mosategundir og ein fléttutegund. Í staðargróðursniðum (SR) fundust 19 
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háplöntutegundir, sjö mosategundir og tvær fléttutegundir. Í rasksniðum fundust 13 

háplöntutegundir og sjö mosategundir (tafla 2).  

Í rasksniðum fundust aðallega rasktegundir, svo sem vegarfi og klóelfting, og var klóelfting 

með mestu meðalþekjuna þar. Vegarfi var með svipaða meðalþekju í gróðurtorfusniðum og í 

rasksniðum. Sumar mosategundir höfðu mun hærri þekju í staðargróðri en sniðum með 

gróðurtorfum. Engin mosategund náði 1% þekju í rasksniðum. Þeir gróðurhópar sem mesta 

þekju höfðu voru grös og mosar. Algengustu grastegundir sem fundust í rannsókninni voru 

túnvingull, blávingull og hálíngresi og sýndu þær allar marktækan mun á meðalþekju milli 

staðsetninga. Athygli vakti að í gróðurtorfusniðum voru örlítið fleiri gróðurtegundir en í 

staðargróðri. Gróðurtorfusniðin höfðu þó ekki enn náð staðargróðrinum í gróðurþekju. Þrátt 

fyrir að stuttur tími hafi verið frá frágangi rannsóknarsvæðisins benda niðurstöðurnar til þess 

að uppgræðsla með gróðurtorfuaðferðinni hraði gróðurframvindu. Sumar tegundir voru með 

mjög litla þekju í ákveðnum gróðurrömmum, til dæmis fannst haugarfi aðeins í einu tilteknu 

sniði, og því erfitt um vik að meta hvaða tegundir töpuðust við flutninginn á gróðurtorfunum.  

 

Lykilorð: Gróðurtorfur, rask, staðargróður, jarðvegshiti, uppgræðsla 
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1. Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur færst í aukana að endurheimta staðargróður á svæðum sem raskað er 

vegna ýmissa framkvæmda við mannvirkjagerð, svo sem við vegalagningu, við frágang á 

námum og við gerð lóna svo dæmi séu nefnd. Markmið endurheimtar er að gróður á 

röskuðum svæðum falli betur að umhverfi sínu og verði fljótari að ná fyrra gróðursamfélagi 

eða í líkingu við það (t.d. Aradottir o.fl., 2011; Aradottir & Oskardottir, 2013; Jóhannes B. 

Jónsson o.fl., 2009; Hagen & Skrindo, 2010; Guðrún Óskardóttir & Ása L. Aradóttir, 2015). 

Að auki er tilgangur endurheimtar að vernda og viðhalda líffræðilegri fjölbreytni vistkerfa 

(Guðrún Óskardóttir & Ása L. Aradóttir, 2015). Í gróðurtorfum varðveitast fræ og 

fjölgunareiningar sem einnig viðhalda líffræðilegri fjölbreytni (Aradóttir, 2012).  

Ekki aðeins hér á landi er meiri vakning í þessum málum. Í Noregi hefur til að mynda mikið 

gerst í uppgræðslu- og endurheimtarverkefnum. Fram kemur í skýrslu Kongsbakk & Skrindo 

(2009) um veglagningu við Lofoten að á arktískum svæðum þurfti að græða upp umtalsverða 

vegfláa. Staðargróður var notaður við uppgræðsluna og framkvæmdin unnin með þeim 

formerkjum að hafa sem minnst áhrif á umhverfið.  

Með aukinni reynslu, og þar með betri þekkingu á aðferðarfræði við endurheimt staðargróðurs 

og árangursríkari uppgræðsluaðferðum, aukast líkur á því að réttar og skilvirkar aðferðir séu 

valdar (t.d. Hagen & Skrindo, 2010; Ása L. Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 2011; 

Guðrún Óskarsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2015). Einnig er í auknum mæli farið að gera ráð 

fyrir varðveislu svarðlags og gróðurtorfa við skipulag framkvæmda. Gróðurtorfunar eru 

notaðar til uppgræðslu á því svæði sem raskað er. Á þennan hátt varðveitist líffræðileg 

fjölbreytni sem náttúrulegur staðargróður hefur að geyma (t.d. Guðrún Óskarsdóttir & Ása L. 

Aradóttir, 2015; Aradottir & Oskarsdottir, 2013; Umhverfisskýrla, 2013). 

Aðrar aðferðir við uppgræðslu eða endurheimt hafa komið vel út eins og til dæmis í Noregi 

þar sem þrjár aðferðir voru notaðar þegar 1,2 km langur vegur var fjarlægður. Jarðvegi og 

áburði var hrært saman, áburður með grasfræjum var borinn á og gróðurtorfur fluttar. Þetta 

var gert í náttúruverndarskyni og þar sem ekki var nóg af grenndargróðri til torfuflutninga. 

Þetta gekk með ágætum (Hagen & Evju, 2013). Hér á landi hafa einnig verið notaðar fleiri 

uppgræðslu- og endurheimtaraðferðir. Má þar nefna heyþakningu og fræsáðningar, hvor 

tveggja með eða án áburðar. Fræslægja (ferskt fræhey) sem dreift er á uppgræðslusvæði er 

önnur aðferð (Járngerður Grétarsdóttir, 2011). Í rannsókn þar sem mosabrotum var bætt við 

fræslægju kom í ljós að 15% af mosaþekju hafði myndast eftir eitt ár, en um 1% myndun í 
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mosaþekju án fræslægju sem hafði verið dreift yfir raskað svæði (Járngerður Grétarsdóttir & 

Ragnar Frank Kristjánsson, 2014). Dreifing með blöndu af mosabrotum og súrmjólk (Magnea 

Magnúsdóttir, 2013) hefur reynst vel í landgræðsluverk-efnum. 

Rannsóknir hafa sýnt að flutningar á gróðurtorfum af grenndarsvæðum komi gróðri til á 

skömmum tíma á viðtökusvæðum með megineinkenni gjafsvæða (Bullock ,1998; Bay & 

Ebersole 2006; Kiehl o.fl. 2010, Aradottir , 2012). Árangursríkt getur verið að nota stórar 

gróðurtorfur á röskuðum svæðum því með þeim flytjast fjölbreytt gróðursamfélög, jarðvegur 

og jarðvegsfána, auk fræja, fjölgunareininga, smádýra og örvera (Kiehl o.fl., 2010; Aradottir, 

2012; Aradottir & Oskarsdottir, 2013). Þegar notaðar eru stærri torfur en 0,5 m x 0,5 m er 

æskilegt að lágmarksdýpt sé um 0,3 m – 0,5 m (Kiehl o.fl., 2010). Þótt árangur af notkun 

stærri torfa hafi verið góður hefur einnig verið prófað að nota minni torfur, allt niður í 5 x 5 

cm (Aradottir, 2012). Samkvæmt rannsóknum Ásu L. Aradóttur (2012) skiptir gerð 

gróðurlendis sem verið er að vinna með máli upp á árangurinn. Þannig er auðvelt að flytja 

torfur úr graslendi, allt niður í 5 cm í þvermál. Mosi þolir vel að vera tættur niður. Fyrir 

lyngmóa þarf stærri torfur, a.m.k. 20 - 30 cm í þvermál. Þannig að ákjósanleg torfustærð er 

mismunandi eftir tegundahópum (Aradottir, 2012).  

Samanburður á gróðurfari vegfláa sem græddur var upp með stórum mólendistorfum úr 

aðliggjandi mólendi sýndi að flestar tegundir mólendisins viðhéldust í fláanum, en þekja 

grastegunda var þó hærri í vegfláanum en í mólendinu (Aradottir & Oskarsdottir, 2013). Í 

skýrslu Jóns Guðmundssonar (2011) þar sem markmiðið var sækja grenndargróður og setja í 

uppgræðslusvæði og að nýta sem best torfurnar á hverja flatareiningu og dreifa á stærra svæði 

en ella. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna ávinning þess að geyma og leggja gróðurtorfur 

aftur út á raskað svæði til að hraða gróðurframvindu samanborið við það að nota ekki torfur. 

Því kannaði ég hvort tegundasamsetning gróðurs og þekja væri líkari staðargróðri í sniðum 

með torfum en án þeirra. Á svæði sem var opið fyrir beit lágu kindurnar á meltunni á 

röskuðum skurðinum. Vaknaði sú spurning hvort hiti leitaði upp á yfirborðið og hvort að 

sandlag sem sett var yfir hitalögnina nái að einangra hitann þannig að hann leiti ekki upp á 

yfirborðið. Því var jarðvegshiti mældur á 10 cm dýpi.  
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2. Rannsóknarsvæði 

Rannsóknin var unnin á starfssvæði Hellisheiðarvirkjunar. Rannsóknarsvæðið er í um 260 m 

hæð yfir sjó, fyrir neðan Hellisskarð rétt vestan megin við Kolviðarhól, og um 400 m norðan 

við stöðvarhús Hellisheiðarvirkjunar (64°02`N og 21°24` V). Svæðið telst til hálendis en 

mörkin liggja í um 200 m hæð yfir sjávarmáli (Íslenska alfræðiorðabókin II, 1990). 

Í október árið 2013 var grafinn eins metra djúpur lagnaskurður vegna gashreinsistöðvar við 

Hellisheiðavirkjun. Skurðurinn nær frá stöðvarhúsi Hellisheiðarvirkjunar og upp fyrir 

spennistöð Landsnets, þar sem Búrfellslína 2 fer um. Við gröftinn hafði gróðurþekjan verið 

fjarlægð og torfurnar settar til hliðar við skurðinn. Þá var moldin sem kom upp úr skurðinum 

lögð til hliðar og aðskilin frá torfunum (mynd 1 og 2). Í janúar árið 2014 var gengið frá 

skurðinum með því að moka moldinni ofan í hann og setja gróðurtorfunar aftur á sinn stað 

(mynd 3 og 4). Lagnarör var sett á um eins metra dýpi og um það rennur um 20°C heitt vatn. 

Við frágang á lögninni var sandlag sett ofan á rörið (Magnea Magnúsdóttir, munnleg heimild, 

14. júní 2014). Hluti skurðarins var grafinn í gegnum gróið land og hluti gegnum raskað land, 

þar sem ekki var heil og samfelld gróðurþekja eða jafnvel engin gróðurþekja til staðar áður en 

framkvæmdir hófust.  

Þar sem gróðurtorfur voru aðeins notaðar á þann hluta skurðarins sem fór í gegnum gróið 

land, en ekki þann hluta sem búið var að raska áður, gafst gott tækifæri til að kanna gagnsemi 

gróðurtorfa. Þá var aðeins hluti landsins, við spennustöðina, sem skurðurinn fór í gegnum 

opinn fyrir sauðfjárbeit en hluti skurðarins við stöðvarhús er friðaður fyrir sauðfjárbeit. 
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Mynd 1. Skurður grafinn, október 2013. 

Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir. 

Mynd 2. Skurður grafinn, október 2013. 

Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir 

Mynd 3. Eftir frágang á skurði, apríl 2014. 

Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir. 

Mynd 4. Eftir frágang á skurði, apríl 2014. 

Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir. 

2.1. Veðurfar 

Engin veðurstöð er á rannsóknarsvæðinu og því var veðurstöð í Hellisskarði notuð til að taka 

saman upplýsingar um veðurfar (Veðurstofa Íslands, óbirt gögn). Sú veðurstöð er suðaustan 

við rannsóknarsvæðið og liggur 110 m hærra, í 370 m hæð yfir sjó. Gögn um hitastig eru ekki 

leiðrétt fyrir hæðarmun milli Hellisskarðs og rannsóknarsvæðisins en gera má ráð fyrir að 

fyrir hverja hundrað metra hækkun lækki hitastigið um 0,6 °C (Eggert Lárusson, 1989). Mynd 

5 sýnir mánaðarleg meðaltöl hitastigs á veðurstöðinni í Hellisskarði. Eins og sést skríður 

hitastigið yfirleitt upp fyrir 0° C í apríl og hækkar nokkuð ört næstu mánuði og nær hámarki í 

júlí og lækkar síðan smátt og smátt uns frysta tekur í desember en febrúar er jafnan kaldasti 

mánuður ársins. Fram til október 2014 var meðalhiti einstakra mánaða svipaður eða heldur 

hærri en meðaltal áranna 2001-2013 en gögn vantar þó fyrir júlí 2014 (mynd 5).  
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Mynd 5. Meðalhiti hvers mánaðar í Hellisskarði tímabilið 2001 - 2013 og árið 2014. (Veðurstofa 

Íslands, óbirt gögn). Vegna bilunar í mælum voru ekki til gögn yfir hitastig á þessu svæði fyrir 

júlímánuð 2014. 

Á mynd 6 kemur fram að september er að jafnaði úrkomumesti mánuðurinn en janúar og 

febrúar fylgja fast á eftir. Úrkoma er minnst í júní. Úrkoma er að jafnaði meiri á seinni hluta 

ársins en á fyrri hluta ársins. Úrkoma var mest árin 2006 og 2007 eða um 3.000 mm hvort ár 

um sig. Minnst var rigningin árið 2010 eða um 1.646 mm.  

 

 

Mynd 6. Heildarúrkoma á mánuði tímabilið 2001 – 2013. Árunum 2004 og 2014 er sleppt vegna 

stopulla mælinga og bilana í mælitækjum (Veðurstofa Íslands, óbirt gögn). 
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2.2. Jarðfræði 

Rannsóknarsvæðið neðan Hellisskarðs liggur á hraunsléttu sem er að mestu leyti undir 

malarframburði úr Hamragili og Sleggjubeinaskarði (Kristján Sæmundsson, 2003). 

Kolviðarhóll, Litla-Reykjafell og Gráuhnúkar liggja ofan á Húsmúlamisgenginu, siggengi 

sem kemur frá Sleggjubeinsdal. Svæðið í kringum Gráuhnúka og Þrengslahnúk er hluti af 

móbergsmyndun sem hefur stefnu í norð–norðaustur. Ofan á móbergi liggur brotin 

grágrýtishella en talið er að svæðið samanstandi af tveimur gosmyndunum (Kristján 

Sæmundsson, 2003). Lítið er um yfirborðsvatn á svæðinu, einn lítill lækur í Sleggjubeinsdal 

hverfur ofan í hraunið nokkrum metrum frá rannsóknarsvæðinu (Kristján Sæmundsson, 

2003). 

2.3. Jarðvegur og gróðurfar 

Á Hengilssvæðinu er fjölbreytt gróðurlendi í kringum rannsóknarsvæðið, allt frá 

Skarðsmýrarfjalli, Skarðsmýri, Ölkelduhálsi að sunnanverðum Húsmúla og spannar 

gróðurlendið allt frá votlendi, graslendi, mosagróðri að berangursgróðri (Rannveig 

Thoroddsen, 2002). Við Kolviðarhól er slétt graslendi með einsleitu gróðurfari, þar sem grös 

eru meginuppistaðan ásamt mosum í gróðursverði auk annarra háplöntutegunda (Rannveig 

Thoroddsen, 2002; Guðmundur Guðjónsson, 2003). Einnig er gamalt tún við Kolviðarhól sem 

áður fyrr var ræktað land (Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2005). Samkvæmt jarðvegskorti er 

brúnjörð (Brown Andosol) ríkjandi jarðvegur á rannsóknarsvæðinu (Ólafur Arnalds & Hlynur 

Óskarsson, 2009). 

2.4. Saga landnýtingar 

Samkvæmt Skúla Helgasyni (1959) hófst búskapur kringum Kolviðarhól árið 1883 og fengu 

ábúendur þar frá árinu 1883 til 1906 leyfi til ýmis konar framkvæmda, svo sem til móskurðar, 

grjót- og torfristu, svo að hægt væri að nota slægjur á hagalandinu (Skúli Helgason, 1959). 

Einnig fengu þeir leyfi til uppgræðslu og sléttun túna sem voru afmörkuð með grjótgörðum 

(Skúli Helgason, 1959, Þorsteinn Bjarnason, 1936). Landið er talið gott til sumarbeitar 

(úrskurður Óbyggðanefndar mál nr. 6/2004 Ölfusi). 

Landsvæðið við Kolviðarhól einkennist af mannvirkjum Hellisheiðarvirkjunar, tengivirki og 

háspennulínum, vegslóðum, lögnum á línum auk efnistöku á svæðinu og annarra raskþátta 

(Kristján Sæmundsson, 2003; úrskurður Óbyggðanefndar mál nr. 6/2004 Ölfusi).  
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3. Aðferðir 

Rannsóknarsvæðið á lagnaskurðinum var 649 metra langt. Skurðurinn fór ýmist í gegnum 

gróið land, þar sem gróðurtorfum var komið fyrir aftur á sama stað ofan á skurðinum við 

frágang, og land sem búið var að raska áður en framkvæmdir hófust en þar voru ekki notaðar 

gróðurtorfur. Skurðinum var skipt í sex mislöng svæði, hvert svæði hafði bæði hluta af skurði 

með gróðurtorfum og hluta án gróðurtorfa (myndir 7 og 8). Helmingur svæðanna, svæði eitt 

til þrjú, voru á beitarfriðuðu landi en hinn helmingurinn, svæði fjögur til sex, var á svæði sem 

var opið fyrir sauðfjárbeit. 

 

 

Mynd 7. Staðsetning sniða liggja eftir skurðstæðinu. Skurðinum var skipt upp í sex svæði sem 

aðgreind eru hér til skiptist rauð og bleik. Snið til að mæla staðargróður eru ekki ekki sýnd hér. 

Myndin er fengin úr gagnagrunni ON, dótturfélagi Orkuveitu Reykjavíkur. 

Í byrjun ágúst 2014 voru fjögur 10 metra löng snið lögð út á ákveðinni staðsetningu til 

gróðurfarsmælinga á hverju svæði: eitt raskað snið með gróðurtorfum (G), viðmiðunarsnið 

samsíða því með staðargróðri (SG), eitt raskað snið án gróðurtorfa (R) og viðmiðunarsnið 

samsíða því (SR) (myndir 8, 9 og 10). 
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Mynd 8. Yfirlitsmynd sem sýnir öll svæðin sex. Á hverju svæði voru fjögur snið eins og (sýnt er á 

myndum 9 og 10). Ljósmynd Jóhanna Pétursdóttir. 
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Mynd 9. Lengdarsnið rannsóknarsvæðisins, sem var 649 m langt. Hvert mælingarsnið var 10 metrar að lengd. Tólf snið voru lögð á skurðinum, ýmist gróin 

(G) eða röskuð (R) og var samanlögð lengd þeirra 120 metrar, eða sem nemur 18% heildarlengdar svæðisins. Staðargróðursnið (SG og SR) voru 11,5 metrum 

vestan megin við lagnaskurðinn. SG samsíða G og SR samsíða R sniðum. 

 

G R R G G R G R G R G R

67 28 12 36 51 217 51 53 7 4 3

649 metrar

S N

Svæði 1 Svæði 2 Svæði 3 Svæði 4 Svæði 5 Svæði 6
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Mynd 10. Svæði 1 og 5 af meiri nákvæmni en fram kemur á mynd 9. Staðargróðursvæðin hægra 

megin við skurð voru ýmist gróin eða röskuð.  
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Nokkur breytileiki var á milli svæða og ramma, frá því að vera gróðursnautt í að vera algróið 

(mynd 11).  

    
Svæði 1. Gróðurtorfur 

(G) 

Svæði 1. Rask (R) Svæði 1. Staðargróður 

við gróðurtorfusnið 

(SG)  

Svæði 1. Staðargróður 

við rask (SR) 

    
Svæði 5. Gróðurtorfur 

(G) 

Svæði 5. Rask (R) Svæði 5. Staðargróður 

við gróðurtorfusnið 

(SG) 

Svæði 5. Staðargróður 

við rask (SR) 

Mynd 11. Einn rammi tekinn handahófskennt úr hverju G-, R-, SG- og SR-sniði á svæðum 1 og 5 til 

að sýna þann breytileika sem var í sumum sniðum. Ljósmynd Jóhanna Pétursdóttir. 

Snið með gróðurtorfum (G) og í raski án torfa (R) voru lögð eftir miðju skurðarins. Voru 

upphafs- og endapunktar hvers sniðs merktir með hælum og GPS hnit þeirra skráð. Sniðin 

sem lögð voru út í staðargróður voru 11,5 metrum vestan við hvert mælisnið á skurðinum 

(myndir 8 - 10). Svæðin beggja vegna skurðarins voru nokkuð röskuð, þó meira austan megin, 

en vegur liggur meðfram svæði þrjú. Moldinni, og öðrum jarðvegi sem mokað var upp úr 

skurðinum, hafði verið komið fyrir vestan megin skurðarins. Mun styttra var þó í 

staðargróðurinn þeim megin og þess vegna var sú hlið frekar fyrir valinu.  

Fjórir 50 x 50 cm gróðurmælingarrammar voru lagðir út á hverju sniði. Staðsetning 

rammanna á sniðinu og hvort þeir voru lagðir út hægra eða vinstra megin við málbandið var 

ákveðið með tilviljanatölum. Alls voru lögð út 24 snið með samtals 96 römmum og lenti 

helmingur sniðanna í beitarfriðuðu landi og hinn helmingurinn í landi sem var opið fyrir beit. 

Þekja einstakra háplöntutegunda var metin auk þekju mosa og fléttna. Við þekjumat gróðurs 

var notaður eftirfarandi kvarði 1: <1%; 2: 1-5%; 3: 6-10; 4: 11-15%; 5:16-25%; 6; 26-50%; 

7:51-75%; 8:76-95%; 9: 96-100%. Að auki voru skráðar aðrar tegundir sem komu fyrir á 50 
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cm breiðu belti, sínu hvoru megin í hverju sniði við málbandið. Við tegundagreiningu var 

stuðst við Íslensku plöntuhandbókina - blómplöntur og byrkninga (Hörður Kristinsson, 2012). 

Til að ganga úr skugga um hvort hiti frá hitalögninni leitaði upp á yfirborðið var sex jarðvegs-

hitamælum komið fyrir á um 10 cm dýpi. Sjálfvirk mæling var gerð á klukkutíma fresti á 

tímabilinu 1. - 25. nóvember 2014. Tveir mælar voru settir í gróðurtorfusnið (G), tveir í 

röskuð snið (R) og tveir í viðmiðunarsnið staðargróðurs.  

Við úrvinnslu þekjumælinga var tölugildi þekjuskalans skipt út fyrir miðgildi hvers þekjubils 

og það notað til að reikna út meðalþekju viðkomandi tegundar í hverju sniði. Tegundir voru 

flokkaðar niður í tegundahópa og þekja tegunda í hverjum hópi þeirra lögð saman. 

Fervikagreining var notuð til að kanna áhrif staðsetningar sniða (G, R, SG og SR) á 

heildarþekju og þekju einstakra tegundahópa. Tukey‘s HSD próf (α=0,05) var notað til að 

bera saman einstök meðaltöl. ANOVA greining var notuð til að bera saman jarðvegshita undir 

mismunandi sniðum. SAS Enterprise Guide 6,1 (SAS Institute Inc.) var notað við 

úrvinnsluna. 

 

4. Niðurstöður 

Marktækt meiri gróðurþekja (mynd 12, tafla 1) var í sniðum með gróðurtorfum (G) en sniðum 

án gróðurtorfa (R), en gróðurtorfusniðin höfðu þó ekki enn náð staðargróðrinum (SG). Þetta 

mynstur endurspeglar þekju þeirra gróðurflokka sem mesta þekju höfðu, grasa og mosa 

(mynd 12). 

Algengustu grastegundir sem fundust í tilraunareitunum voru túnvingull, blávingull og 

hálíngresi (tafla 2) og sýndu þær allar marktækan mun á meðalþekju milli staðsetninga 

(túnvingull: F =4,5; P =0,015), blávingull: F =4,9; P=0,014) og hálíngresi: F =6,1; P =0,006).  

Ekki var marktækur munur á þekju byrkninga, hálfgrasa, tvíkímblaða blómjurta, smárunna og 

fléttna á milli sniða (tafla 1). Ef skoðaðar eru einstakar tegundir fannst aðeins marktækur 

munur hjá gulmöðru sem var með mestu þekju í SG sniðum (F =3,7; P=0,035).  

Mosar höfðu mun hærri þekju í staðargróðri en sniðum með gróðurtorfum og engin 

mosategund náði 1% þekju í rasksniðum (tafla 2). Aðeins var marktækur munur á meðalþekju 

milli staðsetninga hjá einni mosategund, þ.e. engjaskrauti (F =6,3 og P 

=0,006)
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Mynd 12. Meðalþekja gróins yfirborðs, sinu, grasa og mosa á mismunandi staðsetningu. G stendur 

fyrir gróðurtorfur, R fyrir rask (án gróðurtorfa), SG fyrir staðargóður við hvert G-snið og SR 

staðargróður við hvert rasksnið. Ekki er marktækur munur á meðaltölum sem merkt eru með sama 

bókstaf. 

Fleiri tegundir æðplantna, mosa og fléttna voru í G-sniði en í SG-sniðum og fleiri tegundir 

voru í G en R og SR (mynd 13). Sömuleiðis var fjöldi tegunda í sniði einnig mestur í G-

sniðum.  
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Mynd 13. Meðalfjöldi tegunda, æðplantna, mosa og fléttna í gróðurramma (0,25m
2
) og fjöldi tegunda í 

sniði (m
2
). 

 

Tafla 1. Niðurstöður úr fervikagreiningu fyrir samanburð á mismunandi sniðum G, SG, R og 

SR og svæðum (1-6). ***P < 0,001; **P <0,01; *P <0,05); em stendur fyrir ekki marktækt. 

  Snið Svæði 
 

Snið*svæði 

  F gildi F gildi Samspil 

Þekja einstakra tegundahópa       

Gróið yfirborð 15,8
**

 1,5
em

 em 

Sina 7,2
**

 2,1
em

 em 

Byrkningar    -    - - 

Grös 14,9
***

 4,5
**

 em 

Hálfgrös (starir,sef, hærur) 1,6
em

 0,9
em

 em 

Háplöntur 12,9
***

 1,4
em

 em 

Blómjurtir 1,6
em

 0,96
em

 em 

Smárunnar 2,3
em

 1,2
em

 em 

Mosar 5,5
***

 0,8
em

 em 

Fléttur 2,5
em

 0,9
em

 em 

Fjöldi tegunda í ramma 6
**

 0,7
em

 em 

Fjöldi tegunda í sniði 11,1
***

 2,7
em

 em 
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Tafla 2. Meðalþekja einstakra tegunda eftir sniðum. G stendur fyrir snið með gróðurtorfum, R 

fyrir snið sem röskuð voru fyrir framkvæmdir (svæði án gróðurtorfa), SG fyrir 

staðargróðurssnið við gróðurtorfur og SR fyrir staðargóður við R sniðin. 

    Gróðurtorfur Rask Staðargróður 

  

     Gróðurtorfur  Rask 

  

G R SG SR 

Íslensk heiti Latnesk heiti         

Byrkningar 
     

Klóelfting Equisetum arvense 1,5 10,3 4,2 6 

Grastegundir 

     Túnvingull Festuca richardsonii 1,0 0 20,2 11,1 

Blávingull Festuca vivipara 12,2 0,4 31,6 30,2 

Blásveifgras Poa glauca 0,8 0 0 0 

Bugðupuntur Avenella flexuosa 5,0 0 2,3 0,3 

Snarrótarpuntur Deschampsia cespitosa 3,3 0,8 8,1 4,2 

Vallarsveifgras Poa pratensis 0,8 0 3,8 1,6 

Hálíngresi Agrostis capillaris 30 1,4 33,4 40,7 

Týtulingresi Agrostis vinealis 1,6 0,4 2,9 4,0 

Skriðlingresi Agrostis stolonifera 3,3 1,3 4,3 0,1 

Hálfgrös 

     Axhæra Luzula spicata 0,9 0 0,1 0,9 

Vallhæra Luzula multiflora 3,1 0,1 3,7 2,2 

Stinnastör Carex bigelowii 5,1 0,1 13,8 10,3 

Móasef Juncus trifidus 0 0 0,1 0 

Blómjurtir 

     Haugarfi Stellaria media  0 0,8 0 0 

Vegarfi  Cerastium fontanum 1,2 1,1 0,3 0,5 

Músareyra Cerastium alpinum 0,04 0 0,06 0 

Brjóstagras Thalictrum alpinum 0,04 0 2,1 0 

Kornsúra Bistorta vivipara 0,2 0 4,0 3,5 

Gulmaðra Galium verum 0,5 0,1 2,0 0,02 

Hvítmaðra Galium normanii 0,5 0 3,3 0,1 

Túnsúra Rumex acetosa 0 0 0 0,3 

Naflagras  Koenigia islandica 0 0 0 0,8 

Hundasúra Rumex acetosella 0,2 0 0 0 

Mýrfjóla Viola palustris 0,2 0,1 0,7 0,04 

Lambagras Silene acaulis 0,02 0 0 0 

Lyfjagras Pinguicula vulgaris 0 0 0,2 0 

Skarfífill Leontodon autumnale 0 0 0,02 0 

Hrafnaklukka Cardamine nymanii 0 0 0,3 0 
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Smárunnar 

     Blóðberg Thymus praecox subsp. Arc 0,1 0 2,6 0 

Krækilyng Empetrum nigrum 0,1 0 0,8 0 

Grasvíðir Salix herbacea 0,1 0 3,7 0 

Loðvíðir Salix lanata 0 0 0 0 

Gulvíðir Salix phylicifolia 0 0 0 0 

Mosar 

     Engjaskraut Rhytidiadelphus squarrosus 14,7 0,5 52,8 40,7 

Tildurmosi Hylocomnium splendens 5,7 0,2 27,6 22 

Melagambri  Racomitrium ericoides 10,1 0,2 12,8 1,6 

Hraungambri Racomitrium lanuginosum 8,7 0,08 9,0 2,1 

Móasigð Sanionia uncinata 0,3 0,04 0,2 0,3 

Haddmosi Polytrichum. sp. 0,4 0,02 0,6 0,3 

Aðrir mosar 

 

4,3 0,06 1,1 1,0 

Fléttur 

     Skófir Peltigera. sp. 0 0 0,8 0,3 

Hreindýrakrókar Cladonia arbuscula 0 0 0 0,1 

 

Ekki var marktækur munur á milli sniða á lagnaskurðinum, hvort heldur um var að ræða 

gróðurtorfusnið (G) eða röskuð snið (R) en hins vegar var marktækur munur á milli 

lagnaskurðar og staðargróðursniða (SG og SR). Hitamunurinn var tvær gráður (mynd 14).  

 

Mynd 14. Meðaltal jarðvegshita fyrir gróðurtorfusnið (G), rasksnið (R) og staðargróðursnið samsett 

breyta (SG og SR).  
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5. Umræður 

Rannsóknin leiddi í ljós mun á þekju og tegundaauðgi gróðurs eftir staðsetningu (mynd 12 og 

13, tafla 2). Það kom á óvart að í gróðurtorfusniðunum voru örlítið fleiri gróðurtegundir en í 

staðargróðursniðunum (tafla 1). Í gróðurtorfusniðunum var minni þekja en í 

staðargróðursniðunum. Mikill munur var á þekju og tegundaauðgi á milli gróðurtorfusniða og 

rasksniða þar sem þekjan var minnst í rasksniðunum og tegundaauðgi lítil sem engin.  

Samkvæmt fyrri rannsóknum jókst meðalþekja í gróðurtorfum með tíma þó fyrst og fremst 

grastegunda (Aradottir, 2012) og má búast við sambærilegri þróun á mínu rannsóknarsvæði. Í 

rannsókn við Hellisheiðarvirkjun voru ferskar gróðurtorfur fluttar í vegfláa sem hafði minni 

þekju en sjálft viðmiðið, mólendið. Að loknum tveimur árum var heildarþekjan 65% og að 

fimm árum liðnum 93% og höfðu flestar tegundir staðargróðurs skilað sér í vegfláann 

(Aradottir & Oskarsdottir, 2013). Þetta staðfestir að hægt sé að nota gróðurtorfur til að flýta 

fyrir uppgræðslu/endurheimt á staðargróðri. Rannsókn mín takmarkast við þann stutta tíma 

sem leið frá frágangi á raskinu og þar til rannsóknin var framkvæmd. 

Marktækur munur var á þekju tiltekinna gróðurhópa. Heldur minni þekja var af mosa í 

gróðurtorfusniðunum en í staðargróðri. Þetta eru svipaðar niðurstöður og í rannsókn Ásu L. 

Aradóttur og Guðrúnar Óskarsdóttur (2013) þar sem minni þekja var í vegfláanum eftir tvö ár 

og að fimm árum liðnum hafði mosaþekjan ekki enn náð samanburðarsvæðinu, mólendinu. 

Meðalþekjan var þó mismikil eftir mosategundum, til að mynda var meðalþekja engjaskrauts 

og tildurmosa minni í gróðurtorfusniðunum en í staðargróðursniðunum. Aftur á móti var 

meðalþekja hraungambra og melagambra svipuð í gróðurtorfusniðunum og í 

staðargróðursniðunum, þ.e. samsíða gróðurtorfusniðunum (SG) en töluvert minni þekja í 

staðargróðrinum samsíða rasksniðunum (SR). Mjög lítil mosaþekja var yfir höfuð í 

rasksniðum (R) (tafla 2). Mosar þola flutning nokkuð vel og jafnvel þótt gróðurtorfurnar sem 

fluttar eru séu sundurtættar (Aradottir, 2012; Aradottir & Oskarsdottir, 2013).  

Rannsóknir sýna að grös þola einnig flutning vel (t.d. Aradottir, 2012; Bay & Ebersole 2006) 

en í rannsókn minni höfðu einstaka tegundir grasa mismikla meðalþekju og 

gróðursamsetningu. Algengustu grastegundirnar sem fundust í rannsóknarreitunum voru 

túnvingull, blávingull og hálíngresi (tafla 2). Marktækur munur reyndist vera á meðalþekju 

þessara grastegunda eftir staðsetningu. Meðalþekja blávinguls var heldur minni í 

gróðurtorfusniðunum en staðargróðursniðunum og var mjög lítil í rasksniðum. Í 
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gróðurtorfusniðunum var meðalþekja túnvinguls lítil og mun minni, en í 

staðargróðursniðunum. Eins og með blávingulinn mældist hann vart í rasksniðum. 

Meðalþekja hálíngresis var svipuð í öllum sniðunum nema í rasksniðunum þar sem hún var 

mjög lítil. Meðalþekja grasa í gróðurtorfusniðum var minni en í staðargróðri en mun meiri en 

í rasksniðum. Eins og fyrr hefur verið nefnt hér þá leiddi endurmæling á rannsókn Ásu L. 

Aradóttur og Guðrúnar Óskarsdóttur í ljós að grasþekja jókst aðeins í vegfláanum í 

samanburði við móann eftir tvö ár og að fimm árum liðnum hafði hún aukist mjög mikið 

(Aradottir & Oskarsdottir, 2013). Af þessu að dæma má búast við að grasþekjan á 

rannsóknarsvæðinu í minni rannsókn komi til með að aukast aðeins fyrstu árin og halda síðan 

áfram að aukast, að minnsta kosti fimm ár á eftir.  

Hálfgrös, eins og axhæra og voru með svipaða meðalþekju í öllum sniðunum sem eru álíka 

niðurstöður og í rannsókn Aradottir (2012), þar sem vallhæra kom greinilega upp af fræi 

(Aradottir, 2012). Meðalþekja vallhærunnar var mjög lítil í rasksniðum. Stinnastör, sem 

dreifist aðallega með jarðstönglum og virðist þola torfuflutning frekar illa (Aradottir, 2012), 

hafði minni meðalþekju í gróðurtorfusniðunum en í staðargróðursniðunum og með mjög litla 

þekju í rasksniðum (tafla 2, mynd 12). 

Ekki var marktækur munur á meðalþekju tegundahópanna byrkninga, hálfgrasa, blómjurta, 

smárunna og fléttna eftir staðsetningu. Marktækur munur var hins vegar á meðalþekju 

gulmöðru sem var minni í gróðurtorfusniðunum en í staðargróðri (tafla 2) og var reyndar 

mjög lítil í rasksniðunum, sem bendir til að hún þolir torfuflutning ekki vel. Gróðurtorfusnið 

voru mun nær staðargróðri en röskuðu sniðin hvað varðar gróðurþekju og samsetningu 

tegunda en voru með örlítið fleiri gróðurtegundir. Röskuðu sniðin innihéldu frekar tegundir 

sem skilgreindar eru sem rasktegundir, t.d. klóelftingu og vegarfa (t.d. Grime o.fl. 2007, 

Aradottir, 2012). Langmest var af vegarfa bæði í rask- og gróðurtorfusniðunum. Klóeflting 

var minnst í gróðurtorfusniðunum en langmest í rasksniðunum, sem reyndar var mesta þekja 

allra tegunda sem mældist í rasksniðunum (tafla 2).  

Lítil meðalþekja mældist meðal smárunna, s.s. blóðbergs, krækilyngs og grasvíðis, í öllum 

sniðum, en þó eilítið meiri í staðargróðursniðinu SG. Þekjan mældist hvorki í 

staðargróðursniði SR né í rasksniðum.  

Gróðurtegundir og tegundahópar bregðast mismunandi við torfuflutningum, bæði hvað varðar 

vaxtarform og möguleika á fjölgun tegunda.Til að tilætlaður árangur náist þurfa 

gróðurtorfurnar að vera í tiltekinni stærð. Krækilyng er með djúpstæðar rætur og til að það 
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komist á legg þurfa gróðurtorfurnar til að mynda að vera eigi minni en 30 x 30 cm og 10 cm 

þykkar og jafnvel þykkari (Aradottir, 2012). Krækilyng fannst í örlitlu mæli í gróðurtorfum 

og aðeins meira af því í staðargróðri.  

Gróðurtorfurnar voru misstórar og í mismunandi ástandi. Vinnuvél var notuð við flutninginn á 

gróðurtorfunum í janúar 2014 og því voru sumar gróðurtorfur á hvolfi og aðrar beyglaðar og 

óvíst hvort gróður hafi allur verið lifandi. Þetta getur vissulega hafa haft áhrif á útkomuna.  

Hagen og Evju (2013) fundu að torfuflutningar hafa áhrif á dánartíðni ungplatna í torfunum. 

Vegna smæðar ungplantnanna og hægs vaxtar þeirra sem er á hálendissvæðum má ætla að 

nokkru eftir torfuflutninga deyi frekar ungplönturnar í torfunum, en með tímanum má ætla að 

þær plöntur og plöntustofnar sem fyrir eru í torfunum (Hagen & Evju, 2013) fjölgi sér 

kynlaust út frá jöðrunum, fræjum og fjölgunareiningum (Aradottir, 2012). Æskilegt væri að 

gera frekari rannsóknir á lifun gróðurs í torfum sem eru beyglaðar og á hvolfi eftir flutning. 

Við flutning á gróðurtorfum verður gjarnan ójafnt bil á milli torfanna sem getur aukið 

framboð á næringarefnum vegna umsetningar og vöxtur grasa sem fyrir eru á svæðinu eykst 

(Aradottir, 2012). Veðurfar og hæð yfir sjávarmáli skipta einnig máli hvað varðar 

vaxtarskilyrði. Nærumhverfi og frjósemi jarðvegs hafa líka áhrif. Jafnframt skiptir máli hvaða 

jarðvegsgerð er á viðtökustað (Skrindo & Pedersen 2004). Á rannsóknarsvæðinu við 

Hellisheiðarvirkjun, í um 260 m hæð yfir sjávarmáli, valda hæðin og tiltölulega lágur hiti 

hægum plöntuvexti og gróður fer einnig seinna af stað (Bay & Ebersole 2006; Ása L. 

Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 2011; Hagen & Evju, 2103). 

Gróðurtorfur innihalda fræ og fjölgunareiningar og þannig varðveitist ákveðinn staðbundinn 

líffræðilegur fjölbreytileiki (Aradottir, 2012). Notkun á gróðurtorfum bendir til að uppgræðsla 

geti flýtt fyrir endurheimt staðargróðurs, sem er í samræmi við fyrri niðurstöður og einnig 

skiptir máli hvaða plöntutegundir er verið að flytja (t.d. Aradottir, 2012; Aradottir & 

Oskarsdottir, 2013; Kiehl, 2010; Bay, & Ebersole 2006). Þar sem sumar háplöntutegundir 

fundust bara í ákveðinni staðsetningu, eins og til dæmis haugarfi sem fannst aðeins á 

beitarsvæðinu í einu sniði, í einum ramma, þá er að svo stöddu ekki ráðlagt að meta hvort eða 

hvaða plöntutegundir hafa tapast úr gróðurtorfunum nema með frekari vöktun á 

rannsóknarsvæðinu. 

Tegundasamsetning grasa var svipuð í gróðurtorfunum og í staðargróðri en þekjan var þó 

mismikil eftir tegundum. Miklu færri tegundir fundust í rasksniðum. Tegundasamsetning 

blómjurta var nokkuð svipuð í gróðurtorfum og í staðargróðri þó ekki væri marktækur munur 
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milli gróðurtorfa og staðargróðurs þar sem sumar tegundir fundust bara á fáum stöðum jafnvel 

í einstaka ramma. Tegundasamsetning mosa var svipuð milli gróðurtorfa og staðargróðurs og 

einnig í röskuðu sniðunum, nema þar var þekjan miklu minni. Fléttur vaxa hægt og hafa lágt 

hlutfall í endurheimt gróðurs (Hagen & Evju, 2013) og minni rannsókn fundust fléttur aðeins í 

staðargróðri. Það kemur bersýnilega fram að gróðurtorfuflutningar flýta fyrir framvindu 

gróðurs, bæði hvað varðar þekju, fjölda og tegundaauðgi.Gróðurtorfur eru mun nær 

staðargróðri í gróðurframvindu.  

Hitinn frá lagnarörinu í rannsókn minni leitaði upp á yfirborð jarðar og var tveimur gráðum 

hærri hiti í jarðvegi yfir skurðinum en jarðvegi undir staðargróðri. Í gróðursamfélögum þar 

sem hiti er í jarðvegi er tegundasamsetningin oft önnur en á köldum svæðum og þar má finna 

jarðhitaþolnar plöntur (Eyþór Einarsson, 2005). 

Munur getur verið á gróðri milli lághita og háhita vegna mismunandi aðstæðna og til að 

mynda vegna mismunandi hæðar yfir sjávarmáli svo eitthvað sé nefnt (Eyþór Einarsson, 

2005). Í rannsókn Lieven (2014) kom fram að gróðurtegundir í graslendi þola jarðvegshita 

misvel. Sumar plöntur hafa aðlagað sig að hækkuðum jarðvegshita á meðan aðrar hafa horfið 

(Lieven, 2014). Hlutfall lágplantna í graslendi jókst af sömu orsökum í rannsókn Elínar 

Guðmundsdóttur o.fl. (2014). Jarðvegshiti hefur áhrif á umfang plantna og samkeppni milli 

þeirra um pláss og ljós, og hefur þannig áhrif á þróun gróðursamsetningar á hverjum stað fyrir 

sig (Jonsdottir o.fl., 2005). Á rannsóknarsvæðinu við Hellisheiðarvirkjun fundust tegundir á 

borð við blóðberg, skriðlíngresi og skarifífil sem samkvæmt Eyþóri Einarssyni (2005) eru 

taldar geta lifað við jarðhita. En að svo stöddu er ekki hægt að segja til um hvort aukinn hiti 

yfir lagnarörinu hafi haft áhrif á þessar tegundir (tafla 2). Áhugavert væri að gera 

langtímarannsókn til að kanna hvort, og þá hvernig, þróun á gróðursamfélaginu breytist með 

hækkuðum jarðvegshita. 
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6. Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa fyrstu vísbendingar um gildi gróðurtorfuflutninga. 

Ávinningur getur falist í tiltölulega skjótri uppgræðslu raskaðra svæða, varðveislu 

líffræðilegrar fjölbreytni og endurheimt staðargróðurs á sömu svæðum. Niðurstöðurnar eru 

samhljóða mörgum fyrri rannsóknum er hafa sýnt að æskilegt sé að nota gróðurtorfur og 

annan grenndargróður til endurheimta vistkerfa og uppgræðslu við frágang eftir framkvæmdir 

við mannvirkjagerð. Til að geta metið áhrif af flutningi gróðurtorfa á endurheimt 

staðargróðurs og uppgræðslu þyrfti að vakta svæðið með áframhaldandi endurmælingum á 

gróðursniðum. 
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