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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að greina og flokka landslag í Austur-Skaftafellsýslu eftir 

sjónrænum eiginleikum landsins. Byggt var á nálgun og aðferðum Íslenska 

landslagsverkefnisins (ÍLV) en það var þróað fyrir samanburð á landsvísu. Hér var 

nálguninni í fyrsta skipti beitt á héraðsvísu, þ.e. innan einnar sýslu og með þéttara net 

skráningarstaða. Verkefnið skiptist í eftirfarandi meginþætti: 1.a) Flokka landslag í Austur-

Skaftafellssýslu með svæðum í gagnagrunni ÍLV; b) Sjá hvernig sýslan flokkast miðað við 

landið allt og hvernig hún fellur að þeim ellefu meginflokkum landslags sem þegar hafa 

verið skilgreindir; 2. Meta sérkenni og sérstöðu landslags í sýslunni og fjölbreytni 

landslagsins þar miðað við landið í heild; 3. Meta hvort í sýslunni séu svæði sem teljast vera 

einstök á landsvísu eða skera sig verulega frá öðrum svæðum; 4. Flokka landslag í sýslunni 

með náttúruperlunum úr ÍLV. Beitt var kláðugreiningu (Cluster Analysis) til að fá fram 

stigskipt flokkunartré, 1) fyrir Austur-Skaftafellssýslu (37 staðir í úrtaki) og fyrir 

kerfisbundið úrtak ÍLV (136 staðir alls, 11 flokkar) og 2) fyrir  Austur-Skaftafellssýslu, úrtak 

ÍLV og valdar náttúruperlur á landinu öllu, þ.m.t. í Austur-Skaftafellssýslu (198 staðir). Í 

seinna flokkunartrénu (2) dreifðist Austur-Skaftafellssýsla á fimm af 16 landslagsflokkum 

en langflestir staðir (23) féllu í flokkinn fjölbreytt jöklalandslag. Meginþáttagreining 

(Principal Components Analysis) var notuð til að draga fram þá sjónrænu þætti sem helst 

einkenndu hvern flokk. Niðurstöðurnar gefa til kynna að mikil sjónræn fjölbreytni einkenni 

Austur-Skaftafellssýslu. Sérkenni landslagsins eru sléttur með sjó á aðra hönd og há fjöll og 

skriðjökla á hina. Slíkt landslag er fágætt annars staðar á landinu. Almennt héldu upphaflegu 

ÍLV flokkarnir sér vel saman á milli þessara ólíku greininga en nokkuð var um að svæði 

færðu sig um flokka í báðum flokkunartrjám frá upphaflegri ÍLV flokkun. 
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Abstract 

The aim of the project was to analyse and classify the landscape of the county of Austur-

Skaftafellssýsla, southeast Iceland, based on physical and visual characteristics. I adopted 

the approach of the Icelandic Landscape Project (ILP). This was developed for a comparison 

and classification across the whole of Iceland. Here, the methods are applied for the first 

time on a regional scale and with a finer-grained sampling design. I used cluster analysis to 

produce a hierarchical dendrogram of landscape classes for 1) a systematic sample of 37 

sites in Austur Skaftafellssýsla and for the systematic sample from the ILP (136 sites, 11 

landscape classes) and 2) by adding acknowledged scenic sites to the sample, including both 

sites from across Iceland and an additional sample from Austur-Skaftafellssýsla (198 sites 

in all, 16 landscape classes). In the last dendrogram (3), sites in Austur-Skaftafellssýsla fell 

into five of the 16 classes but the over half (23 sites) were in the class diverse glacial 

landscapes. Principal Components Analysis was applied to discern the visual features 

characteristic for each class. The landscapes of Austur-Skaftafellssýsla are characterized by 

great visual diversity. Its distinguishing features are vegetated lowlands and outwash plains 

bound on one side by the sandy coast of the Atlantic ocean and on the other by high 

mountains and steep outlet glaciers of Vatnajökull. In Iceland, such landscapes are very rare 

outside the southeast region. 
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1.Inngangur 

Landslag hefur fengið aukið vægi á Íslandi á síðustu árum, meðal annars í kjölfar Hvítbókar 

um löggjöf til verndar náttúru Íslands (Umhverfisráðuneyti, 2011), nýjum lögum um 

náttúruvernd nr. 60/2013, undirritun Evrópska landslagssamningsins (Umhverfisráðuneyti, 

2012) og með samþykkt landsskipulagsstefnu (Skipulagsstofnun, 2016). Greining og 

flokkun landslags á Íslandi út frá sjónrænum einkennum var fyrst gerð í tengslum við 

rammaáætlun með Íslenska landslagsverkefninu (ÍLV), þar sem allt landið var tekið til 

greiningar (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010). Í þessu verkefni er lýst greiningu og 

flokkun á landslagi í Austur-Skaftafellssýslu en sýslumörkin eru hin sömu og mörk 

sveitarfélagsins Hornafjarðar. Stór hluti sýslunnar er innan marka suðursvæðis 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Landslagsgerðir voru flokkaðar og bornar saman við flokka ÍLV. 

Með því móti var hægt að skoða hvernig svæðið er miðað við landið allt og meta sérkenni 

þess og fjölbreytni. Valdar náttúruperlur (NP) í sýslunni voru einnig greindar og flokkaðar 

með úrtaki úr ÍLV, gögnum um landslag í Austur-Skaftafellssýslu og úr náttúruperluverkefni 

tengdu ÍLV.  

  

 Hugmyndafræðileg undirstaða 

flokkunargreininga  

Flokkun er nauðsynleg til að fá yfirlit yfir eiginleika og breytileika, ásamt því að skapa 

vettvang fyrir umræðu (Hazeu, 2011). Ekki hefur verið komið á samræmdu flokkunarkerfi 

fyrir landslag líkt og fyrir margt annað í náttúrunni (Brabyn, 2009), en margar aðferðir hafa 

verið notaðar til þess að flokka landslag. Í meðal annars Noregi, Bretlandi, Bandaríkjunum 

og Evrópu hafa verið þróaðar landslagsgreiningar en aðferðirnar eru mismunandi og 

rannsakaðar breytur eru oft ólíkar (Wascher, 2005). Þessi munur er meðal annars tilkominn 

vegna mismunandi skilnings á landslagi og ólíkra markmiða með landslagsgreiningu (Van 

Eetvelde og Antrop, 2007). 

Í Evrópska landslagssamningnum (European Landscape Convention, ELC) var landslag 

skilgreint þannig: ,,svæði sem ber það með sér í skynjun fólks að vera til orðið af náttúrunnar 

hendi og/eða með mannlegri íhlutun“ (Council of Europe, 2000c). Aðildarríkjum ELC ber 

að auðkenna landslag á yfirráðasvæði sínu og greina einkenni þess, sem og gildi í huga 



2 

 

almennings og hagsmunaaðila (sjá 6. grein)1,2 (Council of Europe, 2000a)(Council of 

Europe, 2008). Með tilkomu ELC árið 2004 hafa rannsóknir á landslagi í Evrópu aukist 

(Antrop, 2008) og hafa fjölmörg aðildarlönd unnið að kortlagningu landslags innan sinna 

marka. ELC tilgreinir þó ekki hvaða aðferðum skuli beitt og hafa komið fram margar ólíkar 

greiningar- og flokkunaraðferðir fyrir landslag í Evrópu (Van Eetvelde og Antrop, 2007).  

Landslagsflokkun er mikilvæg til að fá yfirsýn yfir þá auðlind sem landslag er (Fry, 

Puschmann og Dramstad, 1999), til að skapa umræðuvettvang fyrir rannsóknir á landslagi 

og fá yfirlit yfir helstu eiginleika landslags (Brabyn, 2009; Hazeu, 2011). Þannig væri til 

dæmis hægt að skoða staðbundið landslag í stærra samhengi við allt landið og sjá hvort svæði 

sé einstakt eða fágætt á landsvísu (Brabyn, 2009). Skilgreining og flokkun landslagsgerða 

byggir alla jafna á fyrirfram skilgreindum eiginleikum í landslagi, svo sem náttúrufarslegum, 

sjónrænum, menningarlegum eða sögulegum (Van Eetvelde og Antrop, 2007). Sumar 

flokkunaraðferðir í landslagsrannsóknum taka í senn til  eðlisrænna og huglægra þátta, líkt 

og breska Landscape Character Assesment (LCA) aðferðin (Umhverfisráðuneyti, 2011: 

208), en þar er byggt á menningarþáttum í landslagi, skynjun á landslagi sem og 

náttúrufarsþáttum (Swanwick, 2002). Í Skotlandi var framkvæmd landslagsgreining fyrir allt 

landið, en markmið hennar var meðal annars að veita upplýsingar um landslag vegna ýmis 

konar verkefna sem lúta að landslagi og landnotkun. Í framhaldinu var útbúinn gagnagrunnur 

yfir landslagsgerðir, lykileinkenni landslags á hverju svæði og með upplýsingum um helstu 

orsakir breytinga á landslagi (Swanwick, 2002). 

Rannsóknir á sjónrænum landslagsaðferðum hafa þróast á síðustu árum og einna mest 

notaðar eru áðurnefnd LCA aðferð og bandaríska Visual Resource Management (VRM) 

aðferðin (Tveit, Ode og Fry, 2006). Í ELC er lögð áhersla á lýðræði og eitt lykilatriðið þar 

er þátttaka almennings og yfirvalda á staðnum (Jones ofl., 2007). Í ELC var landslag 

skilgreint sem svæði skynjað af fólki. Þess háttar nálganir þurfa þó ekki að vera ríkjandi í 

landslagsrannsóknum, því í stjórnun landslags geta rannsóknir á skynjun verið tenging á 

milli stjórnunar landslags og landslagsflokkunar (Pedroli, Pinto-Correia og Cornish, 2006). 

Í landslagsrannsóknum eru það jafnan þessir tveir þættir sem togast á - það er skynjun fólks 

á landslagi annars vegar og eðlisræna landslagið hins vegar - og þá jafnframt hvers konar 

aðferð er mest viðeigandi til rannsókna á landslagi (Brabyn, 2009). 

Margar rannsóknir á einkennum landslags í Evrópu hafa eingöngu verið byggðar á þekkingu 

sérfræðinga en aðrar hafa leitast við að tvinna slíkt mat saman við kláðugreiningu (cluster 

                                                 

1 6. gr. C.1: Með virkri þátttöku hagsmunaðila, eins og mælst er fyrir í c-lið 5. gr.,og með það fyrir augum að auka 

þekkingu á landslagi almennt, ábyrgist hvert aðildarríki:  

a  

i að auðkenna sérhvert landslag á yfirráðasvæði sínu;  

ii að greina einkenni þess og það afl og álag sem umbreytir því;  

iii að taka mið af breytingum;  

b  

að meta hvert auðkennt landslag, með tilliti til gildis landlagsins í huga almennings og  

hagsmunaaðila í hverju tilfelli.  

2
 I.1.B. Recognise the fundamental role of knowledge: The identification, description and assessment of landscapes 

constitute the preliminary phase of any landscape policy. This involves an analysis of morphological, archaeological, 

historical, cultural and natural characteristics and their interrelations, as well as an analysis of changes. The perception of 

landscape by the public should also be analysed from the viewpoint of both its historical development and its recent 

significance. 
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analysis) (Van Eetvelde og Antrop, 2009). Flestar evrópskar landslagsflokkanir taka mið af 

landnýtingu, enda er landslag í Evrópu víðast hvar mjög mótað af manninum eftir árþúsunda 

búsetu. Landslagsflokkanir í Evrópu nota gjarnan breytur eins og gróður, jarðveg, 

hæðarmismun í landi, landnýtingu og loftslag og snúast því meira um gróður- og 

landnýtingarkort heldur en náttúrulegt landslag sem aldrei hefur verið byggt af mönnum 

(Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010)(Þóra Ellen Þórhallsdóttir, óbirt).  

Flokkun landslags er mikilvægt tæki í landslagsfræðum sem víða má nota, meðal annars til 

verndunar landslags og sem tæki til að stýra breytingum á landslagi í æskilega átt. Þar sem 

landslagsflokkun hefur þróast, hafa landslagssvæði sumstaðar verið teiknuð upp á korti, sem 

einnig getur nýst við mat og vöktun á landslagi (Antrop, 2005).  

 

 Flokkun landslags á Íslandi  

Á Íslandi hafði lítið verið unnið við landslagsrannsóknir fyrr en þróuð var landslagsgreining 

og flokkun í Íslenska landslagsverkefninu (ÍLV) í tengslum við gerð Rammaáætlunar. Í ÍLV 

var greint og flokkað landslag í úrtaki af öllu landinu (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010) 

líkt og hefur verið gert í mörgum löndum, þar á meðal Bretlandi (Swanwick, 2002), Nýja-

Sjálandi (Brabyn, 2009) og Noregi (Puschmann, 2005), þó aðferðir séu mismunandi á milli 

landa. Í ÍLV voru sjónræn einkenni greind og landslag svo flokkað eftir því. Út frá 

niðurstöðunum átti að vera hægt að meta fjölbreytni, sérstöðu og fágæti landslags á Íslandi. 

Allt landið var í úrtakinu og voru staðirnir alls 114 sem farið var á, en þeir voru fundnir með 

10x10 reitakerfi frá Náttúrufræðistofnun Íslands, þar sem þriðji hver reitur var valinn. 

Tveggja manna teymi fóru á söfnunarstaðina og söfnuðu gögnum á tímabilinu frá miðjum 

júní og fram í september, helst við kjöraðstæður veðurfarslega, heiðskírt eða fjallstoppar 

sýnilegir. Notaður var gátlisti við gagnasöfnun með 23 breytum og hverri breytu gefin 

einkunn á bilinu 0-5. Það eru svo breyturnar sjálfar á hverju svæði sem mynda flokka. 

Flokkunin er leidd fram með kláðugreiningu sem reiknar út sameiginleg einkenni út frá 

breytunum og setur í fylki þau svæði sem eru líkust. Hver flokkur er þannig myndaður af 

svæðum sem hafa flest sameiginleg landslagseinkenni. Þetta er endurtekið þar til öll svæðin 

hafa farið í útreikning. Út frá þessum fylkjum er teiknað upp skyldleikatré (e. dendrogram) 

sem teiknað er eftir því hversu mikið svæðin eiga sameiginleg einkenni. Þau svæði sem eru 

næst hvert öðru í trénu eiga flest sameiginleg landslags einkenni. 

Út úr ÍLV flokkuninni fengust alls 11 landslagsflokkar; 1. Jöklar; 2. Sandar og auðnir við 

jökla og há fjöll; 3. Öldóttar og sendnar auðnir; 4. Einsleitar, ávalar og úfnar auðnir og urðir 

með vatni; 5. Hálfgróin, grýtt og þurr öræfi; 6. Urðir og úfin hraun við sjó; 7. Firðir; 8. Flatar 

strendur og eyjar; 9. Vel gróið en einsleitt láglendi og heiðar; 10. Djúpir, vel grónir dalir; 11. 

Fjölbreytt svæði: Grónir grunnir dalir og heiðar (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010). Einnig 

var unnin sérstök greining og flokkun fyrir háhitasvæði á Íslandi samhliða ÍLV, þar sem 

meðal annars kom í ljós að mikil sjónræn fjölbreytni var á háhitasvæðunum (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir ofl., 2010).  

Í tengslum við ÍLV voru unnin tvö meistaraverkefni við Háskóla Íslands sem byggð voru á 

aðferðum ÍLV. Í öðru verkefninu voru skoðuð tengsl sjónrænna aðferða og landslagsflokka 

við jarðsögulegan aldur og berggrunn, en í ljós komu sterk tengsl þar á milli (Hlynur 

Bárðarson, 2009). Í hinu verkefninu var gerð landslagsgreining á helstu náttúruperlum 
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Íslands sem voru bornar saman við kerfisúrtak úr ÍLV. Við val á náttúruperlum var notast 

við; friðlýst svæði, svæði á náttúruminjaskrá, svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008, og 

val sérfræðingahóps ÍLV (Karen Pálsdóttir, 2009). Í rannsókn Karenar Pálsdóttur (2009) á 

náttúruperlum á Íslandi komu fram tólf flokkar: 0 og 1. Jöklar og útlagar; 2. Firðir; 3. 

Strendur; 4. Grónar og einsleitar sléttur; 5. og 6. Öldóttar auðnir og lítt grónar heiðar (og 

útlagar); 7. Þurrt og öldótt öræfi; 8. Vel grónar heiðar og grunnir dalir; 9. Vel grónir 

jökulsvorfnir dalir; 10. og 11. Fjölbreyttar náttúruperlur (og útlagi); 12. Fjölbreyttar sléttur 

með jöklum. Með ÍLV aðferðinni greindist munur á milli náttúruperla og ÍLV svæða, því 

sumar náttúruperlur mynduðu sinn eigin flokk en aðrar fóru í ÍLV flokka. Náttúruperlurnar 

fengu háar einkunnir fyrir fjölbreytni breytur. 

Nefna má fleiri rannsóknir á íslensku landslagi, t.a.m. rannsókn Rutar Kristinsdóttur (2004), 

sem beindist að sjónrænni upplifun fólks af landslagi en þar kom m.a. fram að svæði þar sem 

vatn og gróður var í landslaginu voru yfirleitt talin hafa meira aðdráttarafl en önnur. 

Þátttakendur í rannsókn Rutar töldu íslenskt landslag einkennast af fjölbreytni, hrikaleika og 

af ósnortnu yfirbragði.   

 

 Landslag í íslenskri löggjöf  

Ísland hefur undirritað ELC (Umhverfisráðuneyti, 2012) en hafði ekki fullgilt samninginn í 

maí 2017. Verndun, stjórnun og skipulag landslags eru aðalmarkmið ELC og eiga 

aðildarþjóðir að vinna að þessum markmiðum innan sinna landamæra en einnig á 

samningurinn að auka evrópskt samstarf í málefnum landslags (Jones ofl., 2007). ELC var 

hrint af stað af Evrópuráðinu, ekki síst vegna The Dobris Assessment (1995) sem fjallaði um 

ástand umhverfis í Evrópu, en skýrslan leiddi til nýs hugsunarháttar, fleiri rannsókna og 

nýrrar stefnu í landslagsmálum í Evrópu (Antrop og Van Eetvelde, 2005). ELC tekur til alls 

landslags ekki einungis þess sem þykir fágætt eða framúrskarandi á einhvern hátt, heldur 

einnig til „venjulegs“ landslag. Þjóðir þurfa eftir undirritun samningsins að viðurkenna 

landslag í lögum, koma á stefnumörkun um verndun, stjórnun og skipulag landslags, tryggja 

þátttöku almennings í landslagsmálum og koma landslagi í aðrar fyrirliggjandi stefnumótanir 

og skipulag svæða (Council of Europe, 2000a).  

Í Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands (Umhverfisráðuneyti, 2011) er fjallað 

sérstaklega um landslag, hugtök tengd landslagi skilgreind og lagt til að landslag verði 

skilgreint í nýjum náttúruverndarlögum. Í lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 var landslag 

ekki skilgreint en í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 fékk landslag meira vægi en áður. Í 

1.gr þeirra segir: ,,Markmið laga þessa er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar 

náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags“. Í nýju 

náttúruverndarlögunum er því verið að vinna með eitt af markmiðum ELC þar sem segir að 

fjölbreytni landslags sé mikilvæg. 

Í ÍLV er farið yfir breytingar á landslagi í íslenskri lagasetningu allt til náttúruverndarlaga 

nr. 44/1999. Þar kemur fram að lýsingarorð hafi alltaf fylgt landslagshugtakinu. Þessi 

lýsingarorð voru ,,sérstætt“, ,,sérstakt“ og ,,sérkennilegt“ sem eru mjög óljós sem viðmið, 

,,...en til þess að slík megi kallast ,,viðmið“ þarf að kveða skýrt á um það hvers vegna slíkar 

aðstæður geti lagt grunn að hærra verndargildi landslags en almennt gerist og gengur“ (Þóra 

Ellen Þórhallsdóttir ofl, 2010, s. 22).  
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Í lög um náttúruvernd nr. 60/2013 er landslag skilgreint svo í 5.gr ,,Landslag: Svæði sem 

fólk skynjar að hafa ákveðin einkenni sem eru tilkomin vegna virkni eða samspils 

náttúrulegra og/eða mannlegra þátta”. Ekki eru önnur hugtök skilgreind í tengslum við 

landslag þó að minnst sé til dæmis á landslagsheild í lögunum. Þessi skilgreining á landslagi 

er tekin úr ELC en gagnrýnt hefur verið að skilgreiningin ELC á landslagi sé ekki nægilega 

vísindaleg og of óskýr (Antrop, 2008).  

 

 Landslagsvernd  

Samkvæmt ELC er landslagsvernd ,,aðgerðir til að vernda og viðhalda mikilvægum eða 

einstökum einkennum í landslagi, og sem færa má rök fyrir vegna gildis þess sem arfleifðar 

og staðsetningar í náttúrunni og/eða vegna mannlegra athafna” (Council of Europe, 2000c).   

Edda R.H. Waage og Karl Benediktsson (2010) gerðu rannsókn á hversu mikil áhrif landslag 

hafði á tilnefningu svæða á náttúruverndaráætlun 2004-2008 og rökstuðning þar fyrir 

verndun. Í ljós kom að landslag var ekki meginástæða fyrir verndun en því var hins vegar 

oft bætt við að landslag á staðnum þætti fagurt og var því einhvers konar viðbót við rök fyrir 

tilnefningu. Edda og Karl töldu einkum tvær skýringar vera á því að landslag var ekki 

tilgreint sem meginástæða fyrir tilnefningu. Í fyrsta lagi að hugtakið var of óskýrt og því 

ekki hægt að byggja upp gagnagrunn til að vinna með. Í öðru lagi að vísindalega aðferðafræði 

þarf til þess að meta landslag og að skilgreina þarf verndunar viðmið og þörfina fyrir verndun 

á landslagi (Edda R.H. Waage og Karl Benediktsson, 2010). Í Hvítbók um löggjöf til verndar 

náttúru Íslands segir að til að koma á skipulagðri verndun fyrir landslag þurfi að ljúka við 

vinnu ÍLV til að fá heildaryfirlit yfir landslag Íslands og einnig að rannsaka óhlutbundin 

verðmæti landslags á Íslandi með rannsóknum á skoðunum almennings 

(Umhverfisráðuneyti, 2011: 82).   

Alþjóðanáttúruverndarsamtökin (IUCN) hafa á síðustu árum lagt aukna áherslu á 

landslagsvernd. IUCN mótuðu verndarflokka, alls sjö talsins, sem er ætlað að leiðbeina við 

stjórnun verndaðra svæða (Dudley, 2008). Flokki V um verndað landslag/sjólag (seascape) 

var bætt við árið 1978 en sá flokkur fjallar sérstaklega um landslag og segir: ,,verndarsvæði 

þar sem gagnkvæm áhrif manns og náttúru hafa með tímanum skapað svæði með skýrum 

einkennum og mikilvægum vistfræðilegum, líffræðilegum, menningarlegum og sjónrænum 

(e. scenic) gildum: og þar sem verndun þessara samverkandi áhrifa í heild sinni er forsenda 

þess að vernda og viðhalda svæðinu og öllum þeim gildum sem því tengjast, þ.m.t. gildi 

vegna náttúruverndar ”3(Dudley, 2008).  

Misjafnt er á milli Evrópulanda hvernig tekið er á verndun landslags, það er í hvaða flokk 

IUCN löndin setja sín svæði, og ræðst þetta oft af ólíkri þjóðarmenningu. Í Noregi, Írlandi 

og Finnlandi er algengast að svæði séu sett í Flokk IV þar sem eru meiri víðerni og 

verndarákvæði eru ströng. En lönd eins og Bretland, Austurríki og Frakkland setja 

verndarsvæði frekar í Flokk V þar sem landnotkun á sér langa sögu og landslag endurspeglar 

                                                 

3 Þýðing Þorvarðar Árnasonar á ,,a protected area where the interaction of people and nature over time has produced an 

area of distinct character with significant ecological, biological, cultural and scenic value: and where safeguarding the 

integrity of this interaction is vital to protecting and sustaining the area and its associated nature conservation and other 

values” 
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því gjarnan náin tengsl menningar og náttúru  (Scott og Shannon, 2007). Á Íslandi er ekkert 

svæði í flokki V samkvæmt flokkun IUCN, enda var slíkur flokkur ekki til í eldri 

náttúruverndarlögum. Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 hafa flokkar friðlýsingar á 

Íslandi verið aðlagaðir kerfi IUCN og er landslagsverndarsvæði einn þeirra verndarflokka 

sem bættust við eftir þá breytingu. Í 50 gr. segir: ,,Friðlýsa má landsvæði til verndar landslagi 

sem: a. þykir sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis, b. talið er 

sérstætt eða fágætt á svæðis-, lands- eða heimsvísu eða c. skipar mikilvægan sess í vitund 

þjóðarinnar“.  

 

 Verndun landslags í Austur-Skaftafellssýslu 

Stór hluti sýslunnar er hluti af Vatnajökulsþjóðgarði (VJÞ) og innan Austur-Skaftafellssýslu 

eru einnig mörg svæði á náttúruminjaskrá: Ingólfshöfði, Lónsöræfi, Salthöfði og 

Salthöfðamýrar eru friðlönd. Díma í Lóni og Háalda eru náttúruvætti. Ósland er fólkvangur. 

Aðrar náttúruminjar eru: Lónsfjörður og Hvalnes, Þórisdalur, Laxárdalur, Skarðsfjörður, 

Baulutjörn, Steinadalur og Staðarfjall, Hrollaugseyjar, Breiðamerkursandur, Hamrar milli 

Gljúfursár og Salthöfða, Svínafellsslögin, Stóralda og Fjalllendið utan Skarðsdals 

(Umhverfisstofnun, án ártals).   

 Í 2.gr laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 segir að ,,markmið með stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðs sé að: 1. Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, 

jarðmyndanir og menningarminjar. 2. Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og 

sögu svæðisins“. 

Í Stjórnunar– og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs var fjallað um verndun landslags og 

jarðminja, þar segir: ,,Verndargildi samfelldra landslagsheilda verður metið með 

viðurkenndri aðferðafræði. Til að undirbyggja ákvarðanir um mögulega stækkun þarf matið 

að fylgja landslagsheildum þótt þær nái út fyrir mörk þjóðgarðsins. Landslag, 

landslagsheildir, jarðmyndanir og jarðfræðileg fjölbreytni svæðisins verði kortlögð og 

heildstætt mat lagt á verndargildi landslags og jarðfræði svæðisins” (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2013: 51). Einnig segir um stækkun þjóðgarðsins að hún ætti ,,til dæmis að byggjast á að 

þjóðgarðurinn myndi samfelldar landslagsheildir, jarðfræðiheildir og vistfræðilegar heildir” 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2013: 57). Við gerð Stjórnunar- og verndaráætlunar var unnið kort 

með grófflokkun landslags innan þjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). Ekki hefur hins 

vegar verið gerð landslagsgreining eða flokkun fyrir svæðið sem mikilvægt er að gera til að 

skoða meðal annars fjölbreytni og sérstöðu landslagsins innan þjóðgarðsins.  

Í verndarflokkun innan Vatnajökulsþjóðgarðs, sem byggð er á viðmiðum IUCN, er stærsti 

hluti þjóðgarðsins í verndarflokki II, Esjufjöll eru í flokki Ia en Hoffellssvæðið og 

Heinabergssvæðið eru í flokki VI (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). 

Samkvæmt Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar njóta tvö svæði hverfisverndar 

vegna landslags: Fjalllendi milli Lóns og Nesja og svæði á jökulaurum á ofanverðum Mýrum 

og Kolgrafardal. Hverfisverndin er ,,til að tryggja heildaryfirbragð ósnortinnar víðáttu með 

frumstæðum vegslóðum og eðlilegu náttúrulegu gróðurfari“ (Gláma-Kím og VSÓ ráðgjöf, 

2010: 80). 
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 Markmið  

Markmið þessa verkefnis er að lýsa, greina og flokka landslag í Austur-Skaftafellssýslu eftir 

sjónrænum eiginleikum. Byggt er á nálgun og aðferðafræði Íslenska landslagsverkefnisins, 

þar sem landslag var greint og flokkað eftir sjónrænum einkennum. Aðferðin var þróuð fyrir 

flokkun landslags á landsvísu en hér er í fyrsta skipti prófað að beita henni á héraðskvarða, 

þ.e. innan einnar sýslu, og jafnframt með því að nota þéttara net skráningarstaða (horfa) en 

unnt var í ÍLV. Niðurstöðurnar eru því nýtt innlegg í umræðu um verndargildi landslags í 

Austur-Skaftafellssýslu, og getur verkefnið því meðal annars nýst sveitarfélaginu Hornafirði 

við skipulagsgerð og Vatnajökulsþjóðgarði við áframhaldandi þróun stjórnunar- og 

verndaráætlunar. 

Verkefnið skiptist í eftirfarandi meginþætti: 

1. a) Flokka landslag í Austur-Skaftafellssýslu með svæðum í gagnagrunni ÍLV.  

b) Sjá hvernig sýslan flokkast miðað við landið allt og hvernig hún fellur að þeim 

ellefu meginflokkum landslags sem þegar hafa verið skilgreindir. 

2. Meta sérkenni og sérstöðu landslags í sýslunni og fjölbreytni landslagsins þar miðað 

við landið í heild. 

3. Meta hvort í sýslunni séu svæði sem teljast vera einstök á landsvísu eða skera sig 

verulega frá öðrum svæðum. 

4. Flokka landslag í sýslunni með náttúruperlunum úr ÍLV.  

2.Aðferðir 

 Val á söfnunarstöðum 

Tvær aðferðir voru notaðar við val á söfnunarstöðum. Valinn var áttundi hver reitur í 1 x 1 

km reitakerfi frá Landmælingum Íslands (Landmælingar Íslands, án ártals). Á 

rannsóknasvæðinu rísa óaðgengilegar snarbrattar fjallshlíðar og skriðjöklar víða beint upp 

af láglendinu. Því voru aðeins valin svæði <200 m.y.s. Lónsöræfi og syðri hluti 

Skeiðarársands voru einnig útilokuð vegna þess hversu erfitt aðgengi er og tímafrekt hefði 

verið að taka þau með. Í kerfisbundna reitakerfinu voru alls skilgreindir 24 söfnunarstaðir 

(1.mynd).  

Ákveðið var að bæta við völdum náttúruperlum (héðan í frá vísað til þeirra með 

skammstöfuninni NP) í Austur-Skaftafellssýslu. Þrettán staðir voru valdir í samráði við 

leiðbeinendur verkefnisins (Tafla 1). Alls voru söfnunarstaðirnir því 37 talsins (1. mynd). 

Níu af þrettán NP eru innan Vatnajökulsþjóðgarðs (Jökulsárlón nýlega komið í umsjón VJÞ). 
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Tafla 1. Náttúruperlur í Austur-Skaftafellssýslu sem bætt  

var við úrtak rannsóknarinnar, taldar frá vestri til austurs. 

Staður 

Háalda á Skeiðarársandi Jökulsárlón 

Morsárjökull Heinabergsjökull 

Skaftafellsjökull Hoffellsjökull 

Svínafellsjökull Laxárdalur 

Virkis- og Falljökull Hornsvík 

Kvíárjökull Hvalnes 

Fjallsárlón  

 

 

 

1. mynd. Söfnunarstaðir af öllu landinu, og í Austur-Skaftafellssýslu, en þeir staðir voru 

valdir voru úr 1*1 km reitakerfi Landmælinga Íslands (Mynd: Adam Hoffritz) 
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 Söfnun gagna 

Gögnum var safnað um miðjan júní og um mánaðamótin júlí-ágúst 2013. Í kerfisúrtaki var 

miðja reits valin með GPS staðsetningu en á NP svæðum var valinn sá staður sem vinsælastur 

var til myndatöku eða þar sem best útsýni fékkst. Sá staður þar sem greining var gerð kallast 

horf (e. viewshed), sem vísar til alls sem sést frá þessum stað þegar litið er í allar áttir við 

greininguna, sem sagt alls sjóndeildarhringsins (innan 20 km). Horf vísar einnig til þess að 

einhver athugandi horfir og virðir fyrir sér sjónræn einkenni landslags. 

Myndir voru teknar á stafræna Nikon D80 myndavél. Myndavélin var sett á þrífót í augnhæð. 

Teknar voru myndir í 360 samfellda hringi; fyrst einn hring þar sem sjóndeildarhringurinn 

var helmingur myndarinnar og svo annan þar sem hann var 1/3 myndarinnar, til að sýna 

forgrunninn betur. Einnig var 360 myndskeið tekið upp á JVC Everio GZ-MG255E 

stafræna videómyndavél sem var sömuleiðis fest á þrífót í augnhæð.  

Kjöraðstæður þurfa helst að vera við söfnun gagna og var reynt að fara í gagnasöfnun í sem 

bestu veðri um mitt sumar á meðan gróður var í mestum blóma. Til þess að landslaginu yrði 

gerð sem best skil var æskilegast að heiðskírt væri, sem gat þó reynst erfitt, en fjallstindar 

þurftu að sjást til að geta verið með í greiningunni. Einnig var unnið við gagnasöfnun yfir 

daginn meðan sól var sem hæst á himni svo að skilyrðin fyrir öll svæðin væru sambærileg.  

Við skráningu var notaður gátlisti Íslenska landslagsverkefnisins (Þóra Ellen Þórhallsdóttir 

ofl., 2010), (Tafla 2). Breytum gátlistans er nánar lýst hér: 

Grunnlögun lands var metin frá íhvolfu í flata og þaðan upp í ávala og var miðað við hvernig 

söfnunarstaðurinn liggur í landinu. 

Víðsýni var skipt í fimm flokka: 3km, 3-10km, 11-20km, 21-40km og 40km. 

Sjóndeildarhringnum var skipt í áttundaparta og metið hversu langt mætti sjá í hverjum hluta 

fyrir sig. Til að meta víðsýni var glær skífa með merktum hringum í 3 km, 10, km og 20 km 

fjarlægð lögð ofan á landakort í kvarðanum 1:200.000.  

Breytileiki í hæð var metinn innan 20 km radíusar, sem mismunur á lægsta og hæsta tindi 

sem sjáanlegur var. Notað var kort í kvarðanum 1:200.000 og glæruskífan sem lýst var hér 

fyrir ofan.  

Form í landi voru metin sem sex mismunandi breytur: Beinar línur, ávöl förm, hvöss form, 

bugður og svigður og svo fjölbreytni forma. Einnig voru endurtekin form metin. 

Gróður var metinn eftir þekju og fjölbreytni. Gróður fékk 0 ef þekja var 1%, 1 ef þekjan 

var 1-5%, svo voru flokkarnir 6-25%, 51-75% og 76-100%. Sjö ólík gróðurlendi voru lögð 

til grundvallar mati á fjölbreytni; auðnir og sandar, graslendi, ræktuð tún, votlendi, 

rústamýrar (sem ekki sáust í þessari rannsókn), mólendi, kjarr og skóglendi. Fjölbreytni var 

skráð sem fjöldi ólíkra gróðurlenda innan horfs og nægðu fimm gróðurlendi til að gefa hæstu 

einkunn.  

Litauðgi var metin, en þau svæði sem þóttu hafa mikla litauðgi fengu 5 í einkunn. 
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 Tafla 2. Gátlisti ÍLV sem notaður var við söfnun gagna. Alls voru skráðar 24 breytur sem 

lýsa einkennum landslags. Hverri breytu var gefin einkunn á bilinu 0-5; 0 ef einkennið sást 

ekki á staðnum, 1 ef mjög lítið sjáanlegt, 2 ef einkennið var lítið sjáanlegt, 3 ef miðlungs 

sjáanlegt, 4 ef nokkuð ríkjandi og 5 ef mjög ríkjandi  (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010) 

Staðsetning: GPS hnit: 

Dagsetning:  Hæð yfir sjó: 

 MÆLIKVARÐI 

BREYTA, EIGINLEIKI 
Á ekki 
við 0 

Mjög 
lítið 1 

2 
Miðlungs 
3 

4 
Mjög 
ríkjandi  
5 

Grunnlögun landsins  
Íhvolf 
(      ) 

 Flöt 
Ávöl       
(      )  

Víðsýni eða dýpt landslags  ≤ 3 km 
3-10 
km 

11-20 
km 

21-40 
km 

>40 km 

Breytileiki í hæð  
0-100 
m 

101-
300 m 

301-
600 m 

601-
1000m 

1000+ 
m 

Form í landi 

Beinar línur       

Ávalar línur / form       

Hvöss form       

Bugður, svigður       

Fjölbreytni forma       

Endurtekin form       

Gróður 
Þekja ≤1% 1-5% 6-25% 26-50% 50-75% 

75-
100% 

Fjölbreytni       

Litauðgi       

Mynstur 
Blettastærð       

Fjölbreytni       

Áferð 

Fjölbreytni       

Hrjúf áferð       

Slétt áferð       

Vatn 

Þekja       

Straumur       

Birtingarform       

Sjór Þekja       

Snjór       

Jökull       

Heildarfjölbreytni       
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Mynstur voru metin út frá blettastærð og fjölbreytni bletta. Ef blettir voru stórir og grófgerðir 

fengu þeir lágt gildi en smágert mynstur hátt. Ef blettirnir voru margir og mismunandi fengu 

þeir hátt gildi í fjölbreytni. 

Áferð var metin eftir því hversu slétt, hrjúft og fjölbreytt svæðið var. Ef lítið var um slétta 

áferð þá fékkst 1 en fyrir rennislétt fékkst 5. Ef lítið var um hrjúfa áferð þá fékkst 1 en fyrir 

mjög hrjúft yfirborð fékkst 5.  

Vatn var metið eftir vatnsþekju, straumi og hve mörg birtingarform vatns voru til staðar. Sjö 

ólíkar birtingarmyndir voru aðgreindar: Stöðuvötn, tjarnir, lindir, tærar ár, jökulár, flúðir og 

fossar. 

Vatnsstraumur var greindur í fimm flokka eftir straumþunga: Stöðuvötn (1), ár (2-3 eftir 

straumþunga), 4 (flúðir), og 5 (fossar).  

Sjór var metinn út frá þekju innan horfsins. Ef nánast enginn sjór var sjáanlegur fékk svæðið 

1, en 2 ef nokkur sjór var til staðar. Strendur og firðir fengu 3 eða 4 í einkunn eftir því hversu 

mikið sást til sjávar. Eyjur fengu 5 í einkunn. 

Snjór var metinn út frá þekju. Svæði fengu 1 ef mjög lítill snjór var sjáanlegur en til að fá 

einkunnina 5 þurftu svæðin að vera alþakin snjó.  

Jökull var einnig metinn út frá þekju innan 20 km radíusar. 

Heildarfjölbreytni var ekki reiknuð á staðnum heldur eftir á með eftirfarandi formúlu: 

Summa breytileika í hæð + fjölbreytni í formum + fjölbreytni í gróðri + litbrigði + 

blettastærð + fjölbreytni í mynstri + fjölbreytni í áferð + fjölbreytni í vatni + jökull.   

Sérhver breyta á gátlistanum, fyrir utan heildarfjölbreytni, var metin frá 1 upp í 5, en fékk 0 

ef breytan var ekki sjáanleg á staðnum. Gefin var einkunnin 1 ef breytan var lítt sjáanleg á 

staðnum en 5 ef breytan var mjög ríkjandi.  

  Úrvinnsla gagna 

Við greiningu á gögnum var notast við tölfræðiforritið R (R Foundation for Statistical 

Computing, 2012). Notaðar voru fjölþáttaaðferðirnar (e. multivariate methods) 

kláðugreining (e. Cluster Analysis) og meginþáttagreining (e. Principal Component 

Analysis). Í kláðugreiningunni í R var notast við pakkann ,,pvclust” og aðferðirnar sem 

notaðar voru í honum var fjarlægðin ómiðjuð (e. uncentered) og kláðuaðferðin var  meðallag 

(e. average) sem sagði til um hvernig flokkunartréð sem verður til við kláðugreiningu raðast 

upp, en hefur þó ekki úrslitaáhrif á hvernig svæðin raðast saman. 

Gerð var kláðugreining og meginþáttagreining fyrir kerfisvalda úrtakið úr Austur-

Skaftafellssýslu og ÍLV saman, til að sjá hvar landslag í Austur-Skaftafellssýslu lenti með 

öðru íslensku landslagi. Einnig var gerð sams konar greining fyrir það úrtak að við bættum 

náttúrperlum úr Austur-Skaftafellssýslu og horfum úr náttúruperluverkefninu. 

Ákveðið var að sleppa breytunni endurtekin form, þar sem gögnin úr fyrri greiningum þóttu 

ekki gagnast við almenna flokkun (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010). Breytunni snjór var 
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einnig sleppt við úrvinnsluna vegna þess hversu snögg breyting getur orðið á því 

landslagseinkenni. Alls voru því 22 breytur notaðar við úrvinnslu gagna. 

 

2.3.1. Kláðugreining 

Kláðugreining er meðal annars notuð af líffræðingum, vistfræðingum í flokkunarfræði 

(Quinn og Keough, 2002) auk fjölda annarra vísindagreina (Kaufman og Rousseeuw, 2005). 

Kláðugreining flokkar í pörum þar sem reiknuð eru fylki milli allra para til að fá fjarlægð á 

milli þeirra. Þær einingar sem eru líkastar raðast fyrst saman. Því næst kemur einingin sem 

var næst-líkust og svo koll af kolli, þangað til búið er að raða saman öllum svæðunum í 

svokallaða kláðu (e. Cluster) og myndast þá hópar og undirhópar af líkum svæðum. Þegar 

svæði eru orðin það ólík að þau passa ekki lengur saman í hóp þá myndast ný grein og nýr 

hópur. Úr þessu verður til greinirit (e. dendrogram) eða stigskipt flokkunartré sem 

endurspeglar hversu lík eða ólík svæði eru (Quinn og Keough, 2002; Legendre og Legendre, 

1998). Þannig fást flokkar þar sem breytileiki eininga innan hóps er lágmarkaður en munur 

á milli flokka hámarkaður (Quinn og Keough, 2002). Y-ásinn á flokkunartrénu (3.mynd og 

13.mynd) segir til um hversu mikill mismunur (e. dissimilarity) var á milli staðanna í 

flokkunartrénu; því lengri sem línurnar voru því ólíkari voru svæðin. Dregin var lína frá y-

ásnum þvert á greiniritið þar sem mesti mismunurinn var, það er þar sem flokkarnir voru 

best afmarkaðir, til þess að mynda flokka með svæðum sem voru líkust innbyrðis. Í 

flokkunartré kerfisúrtaks (3.mynd) var skurðlína dregin við 0,15 en í flokkunartré með 

náttúruperlum (13.mynd) var hún dregin við 0,13. Engar ákveðnar reglur eða fastmótaðar 

leiðbeiningar eru um hvar eigi að draga skurðlínu til að afmarka flokka, heldur er línan dregin 

þar sem greinarnar á flokkunartrénu eru orðnar stuttar og flokkar eru  sem best aðgreindir 

(Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010). 

 

2.3.2. Meginþáttagreining 

Meginþáttagreining (e. Principal Components Analysis, PCA) er ein algengasta 

fjölþáttaaðferðin. Hún fækkar upphaflegum breytum eða víddum í nýjar breytur til að vinna 

með sem lýsa samt allar upphaflegu gögnunum. Aðferðin er hentug til að greina margvíð 

gögn, þ.e. sem aðeins verður lýst með mörgum breytum,  til að sjá mynstur í gögnunum sem 

annars væri erfitt að koma auga á. Með meginþáttagreiningu er hægt að meta  hversu þungt 

hver landslagsbreyta vó til skýringar á hverjum þætti (Quinn og Keough, 2002). Einnig var 

meginþáttagreiningin teiknuð upp í tvíása mynd (e. biplot). Þar var hægt að sjá áhrif frá 

mörgum breytum í einu (Legendre og Legendre, 1998). Svæðin voru merkt sem punktar og 

landslagsbreyturnar sýndar með örvum (e. vector). Áttin sem örvarnar benda í og lengd örva 

gefa til kynna þau áhrif sem landslagsbreyturnar hafa á hvert svæði en því lengra sem örin 

var frá núlli því meiri áhrif hefur breytan á þann þátt (Quinn og Keough, 2002). Eftir því 

sem punktarnir raðast nær hver öðrum sést einnig hversu líkir þeir eru og þannig má sjá 

flokkana mynda mynstur (Legendre og Legendre, 1998).  
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3.Niðurstöður og samantekt  

 Flokkunartré kerfisúrtaks 

Flokkunartréð fyrir kerfisúrtak í Austur-Skaftafellssýslu og kerfisúrtak frá ÍLV var byggt á 

136 söfnunarstöðum (2. mynd). Alls voru horf Austur-Skaftafellssýslu 28, þar af 4 úr ÍLV. 

Svæðin í Austur-Skaftafellssýslu voru  með örnefnum staðarins eða nálægra kennileita sem 

hægt var að tengja svæðið við. Svæðin fjögur sem komu úr ÍLV voru hins vegar merkt með 

númerum: 6656 Kolgrafardalur, 6956 Gjádalur (Lóni), 5762 Skeiðarársandur við Núpsvötn 

og 6063 Skeiðarársandur (austar). 

Skurðlína var dregin við 0,15 og urðu flokkarnir þá 11 talsins (Tafla 3). Eiginleikum 

flokkanna verður nánar lýst hér fyrir neðan. 

Tafla 3. Landslagsflokkar úr flokkunartré með kerfiúrtak úr Austur-Skaftafellssýslu og ÍLV. 

Fyrri dálkur sýnir númer flokks og seinni dálkur heiti sem er lýsandi fyrir landslag hvers 

flokks. 

Númer flokks Nafn flokks 

1 Vatnajökull 

2 Auðnir með vatnsþekju við há fjöll og jökla 

3 Hálfgróin, grýtt og þurr öræfi 

4 Einsleitar, ávalar og grýttar auðnir með vatni 

5 Sendnar og oft öldóttar auðnir 

6 Urðir og úfin hraun 

7 Firðir 

8 Flatar strendur og eyjar 

9 Vel gróið, láglendi og heiðar 

10 Dalir og fjölbreytt svæði 

11 Fjölbreytt jöklalandslag 
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Landslagseinkenni á hverjum söfnunarstað réðu því hvaða svæði fóru saman í flokk; hver 

grein hafði því ákveðin sameiginleg einkenni. Flokkunartré kerfisúrtaks (3.mynd) skiptist 

fyrst í tvennt og hægra megin fóru fimm svæði sem skiptust í þrjá flokka. Þessi fimm svæði 

greindust frá því enginn sjór var þar sjáanlegur en jökull mjög áberandi. Flokkur 1 greindi 

sig frá flokkum 2 og 3 vegna meiri víðsýni og flokkar 2 og 3 aðgreindu sig svo vegna 

mismikillar fjölbreytni forma.  

Á vinstri hlið flokkunartrésins aðgreindu gróðursnauðir flokkar 4 og 5 sig frá vel grónum 

flokkum 7 – 11. Áferð aðgreindi flokka 4 (hrjúf áferð) og 5 (slétt áferð).  

Í gróðurmeiri hluta flokkunartrésins réð vatnsþekja mestu um næstu skiptingu. Lítið vatn 

einkenndi flokka 6, 7 og 8 en í flokkum 9, 10 og 11 var vatnsþekja áberandi. Flokkur 6 

einkenndist af mjög hrjúfri áferð, en flokkar 7 og 8 höfðu slétta áferð. Flokkar 7 og 8 skáru 

sig frá vegna nokkurra mismunandi breyta, m.a. var meiri breytileiki í hæð innan flokks 7, 

hvassari form og beinar línur voru meira áberandi og víðsýni var minni en í flokki 8. 

Flokkur 9 greindi sig næst frá flokkum 10 og 11 vegna minni fjölbreytni í formum, mynstri, 

áferð og breytileika í hæð. 

Loks greindust að flokkur 10 (dalir með litlu víðsýni) og flokkur 11 (flatlendari, meira 

víðsýni og jökull áberandi).  

Hér að neðan verður gerð grein fyrir svæðunum sem mynduðu einstaka flokka. 

Flokkur 1: Vatnajökull 

Vatnajökull var eina svæðið sem lenti sér í flokki. Jöklalandslag einkennir svæðið, hvítur 

jökulís, mjög mikið víðsýni, lítil fjölbreytni í formum en hvöss form og beinar línur. Gróður 

var enginn og nánast engin litauðgi. Svæðið var mjög slétt, fremur fábreytt og 

heildarfjölbreytni mjög lág.  

Flokkur 2: Auðnir með vatni við há fjöll og jökla 

Innri-Tungnárbotnar og Kverkfjöll mynduðu saman flokk. Ávöl form og svigður voru 

áberandi, þekja og fjölbreytni gróðurs engin, mikil fjölbreytni í  formum, blettastærð var 

fremur gróf og jökull mjög áberandi. 

Flokkur 3: Hálfgróin, grýtt og þurr öræfi 

Langjökull og Stórisandur norður af Baldjökli mynduðu tveggja svæða flokk. Jökull var 

minna áberandi á Stórasandi, en svæðin voru fremur hrjúf, grófgerð og fábreytt. Breytileiki 

í hæð var meiri en í hinum tveimur flokkunum á þessari grein. 

Flokkur 4: Einsleitar, ávalar og grýttar auðnir með vatni 

Í flokki 4 voru níu svæði; með hrjúfu yfirborði og ávölum formum, vatn var til staðar en 

fjölbreytni þess lítil. Gróðurfjölbreytni var lág og gróðurþekja lítil en Laxárdalsheiði og 

Krafla höfðu meiri gróðurþekju. 
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Flokkur 5: Sendnar og oft öldóttar auðnir 

Tólf svæði lentu í flokki 5. Ávöl form voru áberandi, hvöss form og beinar línur voru yfirleitt 

ekki til staðar. Gróðurfjölbreytni og þekja var mjög lítil. Svæðin voru öll mjög slétt. Vatn 

var yfirleitt til staðar með hægum straum. 

Flokkur 6: Urðir og úfin hraun 

Í flokki 6 voru fjögur svæði. Hrjúf áferð var einkennandi. Fjallabak syðra var eina svæðið 

sem ekki var við sjó. 

Flokkur 7: Firðir 

 Hér voru átta svæði, tvö úr Austur-Skaftafellssýslu: Almannaskarð (4. og 5.mynd) og 

Svínhólar. Svæðin í Austur-Skaftafellssýslu áttu það sameiginlegt með hinum svæðunum í 

flokknum að sjór var talsvert áberandi og enginn jökull sýnilegur. 

Svínhólar voru næst Eyjafirði í flokkunartrénu. Einkennandi var mikill gróður en lítil 

gróðurfjölbreytni, fjölbreytni forma var miðlungs, mynsturfjölbreytni fremur lítil og svæðin 

voru mjög slétt. Vatn var ekki sýnilegt. 

Almannaskarð var næst Norðfirði. Beinar línur og svigður voru ríkjandi. Áferðin var ekki 

eins slétt og Svínhólar og Eyjafjörður.  

 

4. mynd. Almannaskarð. Horft í austur. Ljósm. Þorbjörg Ása Jónsdóttir, júlí 2013. 
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5. mynd. Almannaskarð. Horft í norðurvestur. Ljósm. Þorbjörg Ása Jónsdóttir, júlí 2013. 

 

Flokkur 8: Flatar strendur og eyjar 

Ellefu svæði fóru í flokk 8 og áttu það sameiginlegt að vera strendur eða eyjar með flata 

grunnlögun og talsverða víðsýni. Fjölbreytni forma var fremur lítil en fjölbreytni í mynstri 

og áferð nokkur. Gróður var mikill, en ekki fjölbreyttur. Sjór og slétt áferð var einkennandi.  

Flokkur 9: Vel gróið, láglendi og heiðar 

Í flokki 9 voru fjórtán svæði sem voru flöt með litlum breytileika í hæð, oftast var víðsýnt. 

Lítil fjölbreytni í formum, en ávöl form algengust. Gróðurþekja var mikil en fjölbreytni undir 

meðallagi. Blettastærð var gróf og svæðin voru mjög slétt. Í heild var fjölbreytni ekki mikil. 

Flokkur 10: Dalir og fjölbreytt svæði 

Í flokki 10 voru 48 svæði, þar af sex úr Austur-Skaftafellssýslu. Fyrst skáru sig frá þrír djúpir 

dalir með fossum en mjög takmörkuðu víðsýni. Næst komu þrír fremur grunnir dalir á 

hálendinu með slitróttri gróðurþekju. Lón og Stafafell röðuðu sér saman með meiri 

gróðurfjölbreytni en á öðrum svæðum í flokknum. Litauðgi var meiri í Lóni en á öðrum 

stöðum en Stafafell fylgdi fast á eftir.  

Því næst komu tíu svæði, þ.m.t. Kálfafellsstaður var næst Hrafnagili suður af Akureyri. 

Blettastærð var grófari en á hinum svæðunum í flokknum. Í lok þessarar greinar voru ÍLV 

svæðin Kolgrafardalur og Gjádalur. 
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Næsta grein var fjölbreytt með átta svæðum, þar af þremur úr Austur-Skaftafellssýslu: 

Hoffell við Austurfljót, Skálafell/Smyrlabjörg og Hof. Þau voru vel gróin og beinar línur 

áberandi. Hoffell og Skálafell/Smyrlabjörg skáru sig frá því þar var breytileiki í hæð mestur, 

fjölbreytni í formum og mynstri var meiri og yfirborð hrjúfara. Hof raðaði sér með 

Héraðsflóa aðallega vegna sama breytileiki í hæð. 

Hin svæðin áttu það helst sameiginlegt að gróðurþekja var mikil, vatn og svigður áberandi 

og yfirborð frekar slétt. Lítið bar á hvössum formum eða hrjúfri áferð.  

Flokkur 11: Fjölbreytt jöklalandslag 

Flokkur 11 innihélt tuttugu og fimm svæði, þar af sextán úr Austur-Skaftafellssýslu. 

Undirflokkar voru fimm. Fyrst röðuðu sér saman Skeiðarársandur 3 km frá vegi (6. og 7. 

mynd), Skeiðarársandur við Núpsvötn, Skeiðarársandur austar, Kerlingarfjöll og Rjúpnafell 

á Mýrdalssandi. Gróðurþekja var þar mun minni en í hinum undirflokkunum. Slétt áferð var 

mjög ríkjandi og jökull áberandi. 

Í öðrum undirflokki voru einungis svæði úr Austur-Skaftafellssýslu: Breiðárlón, svæði 

suðvestan við Jökulsárlón, Bæjarstaðaskógur, Svínafell/Víðihlíð og Hnappavellir. 

Straumþung fljót voru mjög áberandi og jökull vel sýnilegur. 

 

 

6. mynd. Skeiðarársandur 3 km sunnan við þjóðveg 1. Horft í austur. Ljósm. Þorbjörg Ása 

Jónsdóttir, júlí 2013. 
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7. mynd. Skeiðarársandur 3 km sunnan við þjóðveg 1. Horft í suður. Ljósm. Þorbjörg Ása 

Jónsdóttir, júlí 2013. 

 

8. mynd. Breiðabólsstaðarlón í Suðursveit. Horft í norðaustur. Ljósm. Þorbjörg Ása 

Jónsdóttir, júlí 2013. 
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9. mynd. Breiðabólsstaðarlón í Suðursveit. Horft í suður. Ljósm. Þorbjörg Ása Jónsdóttir, 

júlí 2013. 

 

Þriðji undirflokkurinn í þessum flokki taldi fimm svæði. Þrjú voru úr Austur-

Skaftafellssýslu; Skinneyjarhöfði, Hvalnesvík/skriður og Breiðabólsstaðarlón (8. og 9. 

mynd). Hin svæðin voru Snæfellsjökull (norðan megin) og Höfðaströnd í Jökulfjörðum. 

Þarna eru fremur sléttar strendur með lítilli gróðurfjölbreytni. Minna sást í jökul en hjá 

öðrum undirflokkum, en meira í sjó. Yfirleitt var sjór ekki sjáanlegur á hinum svæðunum. 

Skinneyjarhöfði raðaði sér með Snæfellsjökli (norðan megin), hjá báðum var vatnsstraumur 

fremur lítill. Hvalnesvík/skriður stóðu sér og voru eina svæðið í flokki 11 þar sem jökull sást 

ekki. Breiðabólsstaðarlón var með Höfðaströnd, Jökulfjörðum vegna áberandi beinna lína 

og gróðurþekja var örlítið meiri en hjá öðrum svæðum í þessum undirflokki. 

Það sem aðskildi þessa þrjá undirflokka frá öðrum svæðum í Austur-Skaftafellssýslu var 

helst vatnsstraumur, en í þessum flokki voru öll svæðin í sýslunni þar sem foss var sýnilegur. 

Í fjórða undirflokknum voru Skeiðarársandur 8 km frá vegi, Baulutjörn, Kvísker (10. og 11. 

mynd), Skeiðarársandur við Skeiðará, Flatey, Lækjarbakki og svæði neðan við Fláajökul. 

Breytileiki í hæð var mjög mikill, alltaf yfir 1000 m.y.s. Grunnlögun var flöt, slétt áferð var 

á bilinu meðal til frekar áberandi á svæðunum og jökull var alltaf sjáanlegur.  
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10. mynd. Kvísker. Horft í norðvestur. Ljósm. Þorbjörg Ása Jónsdóttir, júlí 2013. 

 

 

11. mynd. Kvísker. Horft í suður. Ljósm. Þorbjörg Ása Jónsdóttir, júlí 2013. 
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Fyrst röðuðu sér saman Skeiðarársandur 8 km frá vegi og Flatey sem einkenndust af 

hvassum formum en hrjúf áferð var mjög lítið einkennandi. Næst voru Baulutjörn og Kvísker 

en gróðurfjölbreytni þar var töluvert meiri en hjá öðrum svæðum í flokknum. Baulutjörn 

aðskildi sig vegna áberandi beinna lína og lítið var um ávöl form. Blettastærð var smágerðust 

á Kvískerjum. Skeiðarársandur við Skeiðará var næst einn, sökum minni gróðurþekju. Svo 

komu Lækjarbakki og svæðið neðan við Fláajökul sem voru einu svæðin þar sem 

vatnsstraumur fékk 2 í einkunn. 

Það sem aðskildi þessi svæði frá öðrum svæðum í Austur-Skaftafellsssýslu í 

landslagsgreiningunni var að gróðurþekja var mikil nema á Skeiðarársandi við Skeiðará, en 

gróðurfjölbreytni var minni á þessum gróðurmeiri svæðum.  

Í fimmta og síðasta undirflokknum voru Hamragarðsheiði (vestan Eyjafjallajökuls), 

Hlöðufell sunnan Langjökuls og Fljótsoddi við Lakagíga. Gróðurþekja var mun minni á 

Hlöðufelli en á hinum svæðunum. Gróðurfjölbreytni mjög lítil. Ekki var víðsýnt á 

Hamragarðsheiði, Hlöðufelli og Fljótsodda, en víðsýnna var á Austur-Skaftafellssýslu 

svæðunum.  

Alls greindist flokkunartré kerfisúrtaks (3.mynd) í 11 flokka sem voru misstórir, allt frá því 

að geyma 1 og upp í 48 svæði. Stærri flokkarnir höfðu almennt fjölbreytilegri 

landslagseinkenni og fengu hærri einkunnir fyrir fleiri landslagsbreytur. Minnstu flokkarnir 

þrír, flokkar 1, 2 og 3 voru allir staðsettir á hálendinu. Stærri flokkarnir voru dreifðari en 

yfirleitt voru svæðin í stærstu flokkum, 10 og 11, örlítið inn til landsins. 

  

 Flokkunartré með náttúruperlum 

Náttúruperluflokkunartréð var byggt á kerfisúrtaki úr Austur-Skaftafellssýslu, kerfisúrtaki 

frá ÍLV, náttúruperlum í Austur-Skaftafellssýslu og náttúruperlum úr verkefni tengdu ÍLV 

og samanstóð af 198 stöðum (12. mynd). Náttúruperlur úr Austur-Skaftafellssýslu voru 13 

talsins og náttúruperluúrtak af öllu Íslandi var alls 49. Í upphaflega náttúruperluverkefninu 

voru fjórir staðir úr Austur-Skaftafellssýslu; Sjónarsker í Skaftafelli, Jökulsárlón, Öræfi frá 

Skeiðarársandi og Hvalnes/Lónsfjörður. Með þessari viðbót voru því horf í Austur-

Skaftafellssýslu orðin 45 talsins. 

Skurðlína var sett við 0,13 og urðu flokkarnir því 16 (Tafla 4) og verður þeim nánar lýst hér 

fyrir neðan.  
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Tafla 4. Landslagsflokkar úr flokkunartré með kerfisúrtaki og náttúruperlum úr Austur-

Skaftafellssýslu og ÍLV. Fyrri dálkur sýnir númer flokks og seinni dálkur heiti.  

Númer flokks Nafn flokks 

1 Vatnajökull 

2 Auðnir með vatnsþekju við há fjöll og jökla 

3 Hálfgróin, grýtt og þurr öræfi 

4 Einsleitar ávalar og grýttar auðnir 

5 Sendnar og oft öldóttar auðnir 

6 Úfnar heiðar og hraun 

7 Firðir og strendur við há fjöll 

8 Flatar strendur og eyjar 

9 Vel gróið en láglendi og heiðar 

10 Dalir og fjölbreytt svæði 

11 Fjölbreytt jöklalandslag 

12 Fjölbreytt hálendissvæði 

13 Gróðurlausar, sendnar og öldóttar auðnir 

14 Skeiðarársandur 

15 Grýttar auðnir með stórum jökulám 

16 Dynjandisheiði 
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Vatnajökull (flokkur 1) skar sig fyrst frá enda eina jöklalandið í úrtakinu. Flokkar 3 og 16 

klufu sig næst frá öðrum flokkum vegna einsleitni (13.mynd). Flokkar 2, 4, 5, 13, 14 og 15 

aðskildu sig frá vegna minni gróðurs. Flokkur 14 skar sig því næst frá flokkum 2 og 15, því 

svæðin í  flokki 14 voru sléttari og höfðu minna vatn en flokkar 2 og 15, sem voru ávalari 

og hrjúfari. Svæðin í flokki 15 höfðu meira víðsýni en í flokki 2 sem höfðu meiri svigður og 

fjölbreytni í formum og áferð. 

Í flokki 5 var meira um svigður, vatnsþekju, straum og fjölbreytni vatns en í flokkum 4 og 

13, þar sem fjölbreytni forma var þó meiri. Svæðin í flokki 13 voru með sléttari áferð og 

mjög grófa blettastærð en flokkur 4 hrjúfari en með meiri fjölbreytni í áferð. 

Gróðurmeiri hluti flokkunartrésins skiptist næst eftir litauðgi þar sem meiri litauðgi 

einkenndi svæðin í flokkum 10, 11 og 12 en í flokkum 6, 7, 8 og 9. Flokkar 6 og 9 greindust 

frá flokkum 7 og 8 vegna meiri fjölbreytni forma. Svæðin í flokki 6 voru hrjúf og með 

fjölbreyttari mynstur en í flokki 9 (slétt áferð og fábreyttara mynstur). Flokkur 7 skar sig frá 

flokki 8 vegna svæða með meiri breytileika í hæð og beinar línur, ávöl og hvöss form voru 

frekar ríkjandi en í flokki 8 sem höfðu minni breytileika í hæð og meiri víðsýni. 

Flokkur 10 skar sig frá flokkum 11 og 12 með minni fjölbreytni í formum en meiri í gróðri. 

Svæðin í flokki 12 voru með íhvolfari grunnlögun, áberandi svigður en minni gróðurþekju 

en í flokki 11 þar sem var víðsýnna, töluverður breytileiki í hæð, meiri gróðurþekju og jökull 

var einstaklega áberandi. 

 

Flokkur 1: Vatnajökull 

Vatnajökull skar sig frá öðrum svæðum í flokkunartrénu og myndar því einn flokk. Sem fyrr 

einkenndi svæðið fyrst og fremst jökulís, ásamt mjög miklu víðsýni, ekki mikil fjölbreytni í 

formum en hvöss form og beinar línur töluvert sjáanleg. Gróður var ekki til staðar og nánast 

engin litbrigði. Svæðið var mjög slétt og fremur fábreytt og heildarfjölbreytni mjög lág. 

Flokkur 2: Auðnir með vatni við há fjöll og jökla 

Innri-Tungnárbotnar og Kverkfjöll mynduðu saman lítinn flokk. Ávöl form og svigður voru 

áberandi, þekja og fjölbreytni gróðurs var engin, fjöldi forma var mikill, blettastærð var 

fremur gróf og jökull mjög sýnilegur. 

Flokkur 3: Hálfgróin, grýtt og þurr öræfi 

Langjökull og Stórisandur norður af Baldjökli röðuðu sér aftur saman í tveggja svæða flokk. 

Jökull var meira áberandi hjá Langjökli. Svæðin voru fremur hrjúf, grófgerð og fábreytt. 

Breytileiki í hæð var meiri en í hinum tveimur flokkunum á þessari grein. 

Flokkur 4: Einsleitar ávalar og grýttar auðnir  

Sjö svæði mynduðu flokk 4, þar af tvær náttúruperlur; Krepputungu og Víkursandi. 

Einkennandi voru auðnir með mjög lítilli gróðurfjölbreytni. Ávalar línur voru mjög áberandi, 

en önnur form voru lítt sýnileg. Grunnlögun var flöt eða ávöl. Svæðin höfðu bæði hrjúfa og 

slétta áferð. Blettastærð var fremur gróf og mynsturfjölbreytni lág. 
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Frá fyrra flokkunartré án náttúruperla færðust um flokk fjögur svæði, tvö í flokk 6 og tvö 

mynduðu nýjan flokk 15. 

Flokkur 5: Sendnar og oft öldóttar auðnir 

Í flokki 5 voru átta svæði sem voru auðnir með einkennandi svigðum og ávölum formum. 

Áferð var mjög slétt og vatn til staðar sem stöðuvötn eða straumlitlar ár. 

Fjögur svæði færðust um flokk frá flokkunartré án náttúruperla, þrjú fóru í nýjan flokk 13. 

Fjórða svæðið var svæði sunnan Kjalvegar sem fór í flokk 12. 

Flokkur 6: Úfin hraun og heiðar 

Flokkur 6 innihélt fjögur svæði sem einkenndust af hrjúfleika, víðsýni, mjög lítilli fjölbreytni 

í formum, nokkuð smágerðri blettastærð og mynsturfjölbreytni var í meðallagi. 

Frá fyrra flokkunartré án náttúruperla missti flokkurinn tvö svæði en bætti við sig  

Kollafjarðarheiði og Laxárdalsheiði. Flokkurinn hafði því svæði sem ekki voru eins hrjúf 

og í fyrra flokkunartré, blettastærð var fíngerðari, formin fábreyttari en vatnsþekjan meiri. 

Flokkur 7: Firðir og strendur við há fjöll 

Flokkur 7 innihélt tuttugu og sex svæði, þar af átta NP ÍLV, fimm svæði úr Austur-

Skaftafellssýslu og eitt NP AS svæði. Einkennandi var mjög áberandi sjór, hvöss form og 

beinar línur. Breytileiki í hæð var frekar mikill. 

Frá fyrra flokkunartré án náttúruperla bætti flokkur 7 við sig átján svæðum; átta NP ÍLV, 

einu úr flokki 6, fimm úr flokki 11, þremur úr flokki 10 og einni NP í Austur-

Skaftafellssýslu. Eftir að NP var bætt við innihélt flokkur 7 því fleiri svæði en einungis firði 

því við bættust strendur og þá sérstaklega úr NP og Austur-Skaftafellssýslu.  

Hvalnes NP ÍLV og Hvalnes NP AS röðuðu sér hér með öðrum sjávar- og strandsvæðum í 

Austur-Skaftafellssýslu. Sjór var sjáanlegur, mynsturfjölbreytni var töluverð, mikil litbrigði, 

nokkuð grófgerð áferð og fjölbreytni forma var í meðallagi.  

Hraunsvík úr flokki 6 bættist hér við vegna áberandi sjávar en hjá öðrum svæðum í flokki 6 

í flokkunartré kerfisúrtaks.  

Flokkur 8: Flatar strendur og eyjar 

Ellefu svæði fóru í flokk 8 sem áttu það sameiginlegt að vera strendur eða eyjar með flata 

grunnlögun og nokkuð mikla víðsýni. Fjölbreytni forma var fremur lítil, fjölbreytni mynsturs 

og í áferð var nokkur. Gróður var mikill en ekki fjölbreyttur. Sjór og slétt áferð var alltaf 

einkennandi. 

Flokkur 9: Vel gróið láglendi og heiðar 

Tuttugu svæði voru í flokki 9, þar af tvö úr Austur-Skaftafellssýslu; Skálafell/Smyrlabjörg 

og Hof. Svæðin voru öll á láglendi eða á vel grónum heiðum. Fjölbreytni forma var lítil, 

gróður þéttur en gróðurfjölbreytni yfirleitt ekki áberandi. Fjölbreytni í mynstri og áferð var 

ekki mikil, svæðin voru mjög slétt en hrjúf aðferð var þó sjáanleg. 
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Flokkurinn bætti við sig sex svæðum sem öll voru í flokki 10 í flokkunartré án náttúruperla.  

Flokkur 10: Dalir og fjölbreytt svæði 

Í flokki 10 voru alls 49 svæði, þar með talið tólf NP ÍLV, fjórar NP úr Austur-

Skaftafellssýslu; Laxárdalur, Virkis- og Falljökull, Morsárjökull og Hornsvík, auk sex 

svæða úr Austur-Skaftafellssýslu; Kálfafellsstaður, Hoffell við Austurfljót, Kolgrafardalur, 

Gjádalur, Lón og Stafafell.   

Flokkur 10 var stór og nokkuð fjölbreyttur, en svæðin voru með íhvolfa eða flata grunnlögun 

og ekki var víðsýnt. Fjölbreytni forma var töluverð en nokkuð breytileg. Gróðurþekja var 

mikil og litauðgi oft meiri en í öðrum flokkum. Blettastærð var fremur smágerð, fjölbreytni 

í mynstri nokkuð mikil, fjölbreytni í áferð var almennt mikil og svæðin voru bæði hrjúf og 

slétt. Vatn var sjáanlegt en straumur og fjölbreytni vatns var mismunandi. Sjór og jökull voru 

sjaldan til staðar. 

Af náttúruperlum í Austur-Skaftafellssýslu hafði Hornsvík flötustu grunnlögunina og mesta 

víðsýnið, en hin svæðin voru mjög íhvolf og ekki var víðsýnt. Morsárjökull og Virkis- og 

Falljökull skáru sig úr því jökull var áberandi en flest hin svæðin í flokknum höfðu ekki 

sýnilegan jökul.  

Flokkur 11: Fjölbreytt jöklalandslag  

Í flokki 11 voru 32 svæði sem gerði hann að næststærsta flokknum. Tuttugu og þrjú svæði 

voru úr Austur-Skaftafellssýslu, þar af ellefu náttúruperlur. Þetta var því sá flokkur sem 

innihélt flest svæði úr Austur-Skaftafellssýslu. Einkennandi var fjalllendi með miklum 

breytileika í hæð. Jökull var alltaf sjáanlegur og stundum mjög áberandi. Annars var 

flokkurinn töluvert fjölbreyttur. Fjölbreytni forma og gróðurþekja var umtalsverð. Litbrigði 

voru meiri á svæðunum hér en í flestum öðrum flokkum. Blettastærð, fjölbreytni mynsturs 

og fjölbreytni í áferð var frekar áberandi. Svæðin höfðu öll bæði slétta og hrjúfa áferð. 

Flokkur 12: Fjölbreytt hálendissvæði 

Flokkur 12 geymdi átján svæði, þar af fjórtán náttúruperlur. Öll voru svæðin á hálendi og 

áttu  sameiginlegt að grunnlögun var íhvolf og víðsýn var í eða undir meðallagi. Fjölbreytni 

forma var nokkur en beinar línur síst áberandi. Gróður og gróðurfjölbreytni voru lítil. 

Litbrigði voru töluvert mikil. Vatn var til staðar en mismikið. 

Frá fyrra flokkunartré komu þrjú svæði úr flokki 10; Markarfljót (Fjallabaksleið syðri), 

Reykholt og Hrauneyjar. Fjórða svæðið kom úr flokki 5, það er svæði sunnan Kjalvegar. 

Flokkur 13: Gróðurlausar, sendnar og öldóttar auðnir 

Þrjú svæði voru í flokki 13; Sandur við Vaðöldu og Dyngjuvatn, Sandur nærri Veiðivötnum 

og Fagradalsfjall, Krepputungu. Gróður var ekki til staðar, blettastærð var mjög grófgerð 

og svæðin afar slétt. Heildarfjölbreytni var afar lág og raunar lægst af öllum flokkunum. 

Svæðin komu öll úr flokki 5 og skáru sig úr þaðan því hér var þekja og fjölbreytni gróðurs 

engin og blettastærð mjög grófgerð. 
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Flokkur 14: Skeiðarársandur 

Flokkur 14 innihélt þrjú svæði, öll á Skeiðarársandi. Einkennandi voru sléttir sandar, víðsýnt 

og há fjöll við sjóndeildarhring. Jökull var alltaf sjáanlegur og nokkuð áberandi í landslaginu. 

Gróður var mjög slitróttur. Fjölbreytni í formum var nokkuð breytileg og blettastærð var 

fremur grófgerð. Fjölbreytni í mynstri og áferð var frekar lítil. Vatn var alltaf til staðar í 

mismunandi formum en lítil fjölbreytni. 

Öll voru þessi svæði í flokki 11 í flokkunartré án náttúruperla.  

Flokkur 15: Grýttar auðnir með stórum jökulám 

Tvö svæði lentu í þessum flokki og komu bæði úr flokki 4 í fyrra flokkunartrénu; Jökulsá á 

Fjöllum við Herðubreið og Jökulsá á Fjöllum við Króksdal. Þar var nokkuð mikið víðsýnt, 

fjölbreytni forma fremur lág, gróður slitróttur eða enginn og fjölbreytni gróðurs afar lítil. 

Svæðin voru frekar grófgerð og hrjúf. Vatn var sjáanlegt með fremur miklum straumi en eitt 

form af vatni var sjáanlegt á hvorum stað, sem voru jökulár. 

Flokkur 16: Dynjandisheiði 

Dynjandisheiði myndaði sinn eigin flokk. Svæðið hafði ávala grunnlögun og þar var nokkuð 

víðsýnt. Fjölbreytni forma var fremur lág, fjölbreytni í mynstri og áferð var mjög lítil, svæðið 

því frekar grófgert. Gróður var lítt sjáanlegur en litbrigði nokkur. Hrjúf áferð var 

einkennandi. Sjór var töluvert áberandi. 

Dynjandisheiði var áður með þremur öðrum svæðum í flokki 6 í flokkunartré án náttúruperla. 

Skar sig frá vegna lítillar fjölbreytni í áferð þar sem hrjúf áferð var mjög áberandi. Einnig 

var fjölbreytni í mynstri lægri, auk þess sem grunnlögun var íhvolfari, svigður ekki til staðar, 

litbrigði meiri og blettastærð grófari. 

 

Sextán flokkar mynduðust í flokkunartré með náttúruperlum, eða fimm flokkum fleiri en í 

fyrra flokkunartrénu án náttúruperla. Svæðin voru jafnvel betur aðgreind í flokkunartré með 

náttúruperlum en fyrra flokkunartrénu. Fleiri smáir flokkar mynduðust; tveir flokkar geymdu 

aðeins eitt svæði, þrír flokkar höfðu tvö, tveir flokkar höfðu þrjú og einn flokkur var með 

fjögur svæði. Hins vegar var flokkur 10 afgerandi stór með 49 svæði og næststærstur var 

flokkur 11 með 32 svæði.  

Allir minni flokkarnir eiga það sameiginlegt að vera auðnir eða með mjög litla gróðurþekju. 

Staðsetningar svæðanna í minni flokkunum voru mjög svipaðar innan hvers flokks, þannig 

voru flokkar 1, 2, 3, 13, 15 og 16 allir á miðhálendinu. Svæðin í flokki 14 voru öll á 

Skeiðarársandi. Stærri flokkarnir höfðu að geyma almennt meiri fjölbreytileika og 

heildarfjölbreytni var þar hærri en í minni flokkunum. 
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 Meginþáttagreining kerfisúrtaks í Austur-

Skaftafellssýslu og ÍLV. 

Meginþáttagreiningu (Principal Component Analysis) var beitt á úrtakið með og án 

náttúruperla.  

 

Tafla 5. Samanlögð eigingildi fyrir horf í Austur-Skaftafellssýslu og úr ÍLV, frá 

meginþáttagreiningu með öllum 22 landslagsbreytunum. Fyrsti þáttur skýrir hlutfallslega 

mest af breytileikanum en sá síðasti minnst, en saman skýra breyturnar 22 allan 

breytileikann. 

Þáttur 1 

24.2% 

Þáttur 2 

38.5% 

Þáttur 3 

50.3% 

Þáttur 4 

58.2% 

Þáttur 5 

65.6% 

Þáttur 6 

71.1% 

Þáttur 7 

76.3% 

Þáttur 8 

80.4% 

Þáttur 9 

83.9% 

Þáttur 10 

86.6% 

Þáttur 11 

89.1% 

Þáttur 12 

91.1% 

Þáttur 13 

92.9% 

Þáttur 14 

94.2% 

Þáttur 15 

95.3% 

Þáttur 16 

96.3% 

Þáttur 17 

97.1% 

Þáttur 18 

97.9% 

Þáttur 19 

98.6% 

Þáttur 20 

99.2% 

Þáttur 21 

99.7% 

Þáttur 22 

100% 

 

Meginþáttagreiningin sýndi að marga þætti þarf til að útskýra sjónrænan breytileika í 

landslagi. Fyrstu þrír þættirnir útskýrðu samanlagt um helming breytileikans (Tafla 5).  

Svæðin í Austur-Skaftafellssýslu voru skoðuð sérstaklega í tvíása myndum úr 

meginþáttagreiningunni. Í dreifingu svæðanna fyrir 1. og 2. meginþátt (14. mynd) raðaðist 

flokkur 7 ofarlega hægra megin þar sem sjór og gróðurþekja höfðu mikil áhrif. Flokkur 10 

og 11 blönduðust nokkuð saman en voru fyrir miðju og meira hægra megin þar sem mikill 

fjöldi örva hafði áhrif, sem þýddi að þar lýsa mörg einkenni landslaginu. Það sem helst hefur 

áhrif hjá flokki 10 var beinar línur, hvöss form, breytileiki í hæð og fjöldi forma. Í flokki 11 

höfðu jökull og straumur mest áhrif auk fjölda annarra þátta. Flokkurinn dreifði sér 

sérstaklega mikið um myndina sem sýndi hve fjölbreyttur hann var. Flestar breyturnar bentu 

til hægri, í sömu átt og fyrrnefndir flokkar voru í, sem sýndi að þessir flokkar voru í raun 

með mjög fjölbreytt landslagseinkenni og höfðu einnig sameiginleg einkenni. 
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14. mynd. Niðurstöður meginþáttagreiningar á sjónrænum eiginleikum landslags í Austur- 

Skaftafellssýslu, teiknuð fyrir meginþætti 1 og 2. Hver flokkur hefur sinn lit. Flokkarnir með 

svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu voru 7 ( fjólublár),  10 (dökkgrænn) og  11 (vínrauður). 

Rauðu örvarnar tákna hverja landslagsbreytu. Lengd þeirra gefur vægið til kynna og átt 

þeirra segir til um tengsl við meginþáttinn, svo þær benda í áttina sem helst passar við hvern 

flokk, en hinumegin á myndinni er það sem á síst við. 
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15. mynd. Niðurstöður meginþáttagreiningar á sjónrænum eiginleikum landslags í Austur 

Skaftafellssýslu, teiknuð fyrir meginþætti 1 og 3.Hver flokkur hefur sinn lit. Flokkarnir með 

svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu voru 7 ( fjólublár),  10 (dökkgrænn) og  11 ( vínrauður). 

Rauðu örvarnar tákna hverja landslagsbreytu. Lengd þeirra gaf vægið til kynna og átt þeirra 

segir til um tengsl við meginþáttinn, svo þær benda í áttina sem helst passar við hvern flokk, 

en hinumegin á myndinni er það sem á síst við. 



34 

 

 

16. mynd. Niðurstöður meginþáttagreiningar á sjónrænum eiginleikum landslags í Austur 

Skaftafellssýslu, teiknuð fyrir meginþætti 2 og 3.Hver flokkur hefur sinn lit. Flokkarnir með 

svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu voru 7 ( fjólublár),  10 (dökkgrænn) og  11 (vínrauður). 

Rauðu örvarnar tákna hverja landslagsbreytu. Lengd þeirra gaf vægið til kynna og átt þeirra 

segir til um tengsl við meginþáttinn, svo þær benda í áttina sem helst passar við hvern flokk, 

en hinumegin á myndinni er það sem á síst við. 
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Dreifing svæðanna fyrir 1. og 3. meginþátt (15. mynd) aðskildi vel flokka 10 og 11 sem 

höfðu blandast á 14. mynd. Nú blönduðust hins vegar flokkur 7 og flokkur 11 meira saman. 

Örvarnar teygðu sig nú flestar lengra út. 

Á 16. mynd (meginþættir 2 og 3) færði flokkur 11 sig enn lengra til vinstri, flokkur 10 var 

ennþá ofarlega en nær miðju og flokkur 7 var kominn lengra til hægri. Afgerandi fáar örvar 

teygðu sig nú fram, hjá flokki 10 var það gróðurþekja en einnig vatnsþekja. Hjá flokki 7 var 

sjór mest áberandi og hjá flokki 11 var það jökull en einnig hvöss form og breytileiki í hæð. 

 

 Meginþáttagreining með náttúruperlum 

Gerð var meginþáttagreining með kerfispunktum úr ÍLV og Austur-Skaftafellssýslu, ásamt 

náttúruperlum tengdum ÍLV og náttúruperlum úr Austur-Skaftafellssýslu. 

 

Tafla 6. Samanlögð eigingildi fyrir kerfishorf í Austur-Skaftafellssýslu og ÍLV, ásamt 

náttúruperlum af öllu landinu og náttúruperlum í Austur-Skaftafellssýslu, reiknað með 

meginþáttagreiningu með öllum 22 landslagsbreytunum. Fyrsti þáttur skýrir hlutfallslega 

mest af breytileikanum en sá síðasti minnst, en saman skýra breyturnar 22 allan 

breytileikann. 

Þáttur 1 

26% 

Þáttur 2 

39.7% 

Þáttur 3 

51.8% 

Þáttur 4 

59.4% 

Þáttur 5 

65.9% 

Þáttur 6 

71.3% 

Þáttur 7 

76.4% 

Þáttur 8 

79.8% 

Þáttur 9 

82.9% 

Þáttur 10 

85.6% 

Þáttur 11 

88% 

Þáttur 12 

90.1% 

Þáttur 13 

92% 

Þáttur 14 

93.5% 

Þáttur 15 

94.7% 

Þáttur 16 

95.9% 

Þáttur 17 

96.8% 

Þáttur 18 

97.6% 

Þáttur 19 

98.4% 

Þáttur 20 

99.1% 

Þáttur 21 

99.7% 

Þáttur 22 

100% 

 

Meginþáttagreiningin sýndi að marga þætti þarf til að útskýra breytileikann í landslagi. Hér 

útskýrði fyrsti þáttur 26% breytileikans, fyrstu tveir útskýrðu til samans 39,7% og fyrstu þrír 

um 51,8%. Fyrstu þrír þættirnir útskýrðu því einir og sér rúmlega helming breytileikans. 

Þegar svæðin í Austur-Skaftafellssýslu voru skoðuð sérstaklega í meginþáttagreiningunni 

með náttúruperlum kom í ljós að flokkur 7 var neðarlega fyrir miðju þar sem sjór, 

gróðurþekja og gróðurfjölbreytni var, á mynd með þáttum 1 og 2 (17. mynd). Flokkur 9 
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raðaði sér vinstra megin fyrir miðju þar sem grunnlögun, víðsýni og slétt voru mest ráðandi, 

líkt og var í kláðugreiningunni fyrir flokk 9. Flokkar 10 og 11 blönduðust nokkuð saman líkt 

og í fyrri PCA án náttúruperla. Hjá flokkum 10 og 11 höfðu margar landslagsbreytur áhrif. 

Flokkur 14 var vinstra megin ofarlega þangað sem engar örvar bentu beint, nálægar örvar 

voru slétt áferð og víðsýni en einnig ávöl form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mynd. Niðurstöður meginþáttagreiningar á sjónrænum eiginleikum landslags í Austur-

Skaftafellssýslu með náttúruperlum, teiknuð fyrir meginþætti 1 og 2.Hver flokkur hefur sinn 

lit. Flokkarnir með svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu voru 7 (fjólublár), 9 (appelsínugulur), 

10 (dökkgrænn), 11 (vínrauður) og 14 (dökkblár). 
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18. mynd. Niðurstöður meginþáttagreiningar á sjónrænum eiginleikum í Austur-

Skaftafellssýslu með náttúruperlum, teiknuð fyrir meginþætti 1 og 3.Hver flokkur hefur sinn 

lit. Flokkarnir með svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu voru 7 (fjólublár), 9 (appelsínugulur), 

10 (dökkgrænn), 11 (vínrauður) og 14 (dökkblár). 
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19. mynd. Niðurstöður meginþáttagreiningar á sjónrænum eiginleikum landslags í Austur-

Skaftafellssýslu með náttúruperlum, teiknuð fyrir meginþætti 2 og 3.Hver flokkur hefur sinn 

lit. Flokkarnir með svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu voru 7 (fjólublár), 9 (appelsínugulur), 

10 (dökkgrænn), 11 (vínrauður) og 14 (dökkblár). 
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Á 18. mynd með þáttum 1 og 3 var flokkur 7 neðarlega fyrir miðju en þar hafði helst áhrif 

núna sjór líkt og áður. Fáar örvar bentu þangað sem flokkur 9 var, helst þá slétt áferð. Í flokki 

10 höfðu gróðurþekja, vatnsbreyturnar þrjár og svigður mest áhrif. Flokkur 11 var mjög 

dreifður og fjölbreyttur, helst höfðu þar áhrif jökull, hvöss form og fjölbreytni forma, ásamt 

fleiri breytum. Flokkur 14 færði sig nær flokki 7 og hafa þar nú helst áhrif grunnlögun og 

víðsýni. 

Flokkur 7 færði sig örlítið til vinstri frá fyrri tvíása myndum og voru það enn sömu breytur 

sem móta þann flokk. Flokkur 9 færði sig nær miðjupunktinum og voru það gróðurbreytur, 

vatnsbreytur og svigður sem höfðu þar áhrif. Flokkur 10 þjappaðist einnig meira saman og 

var nær miðju ofarlega, á sama svæði og flokkur 9 og hafa sömu landslagsbreyturnar þar 

áhrif. Flokkur 11 er nú hægra megin fyrir neðan miðju og benda þangað helst 

landslagsbreyturnar jökull og ávöl form en einnig aðrar smærri örvar. Flokkur 14 var nú 

mjög nálægur flokki 11. 

4.Umræður og ályktanir 

 Aðferðafræði og nálgun 

ÍLV aðferðin felur í sér mat á sjónrænum einkennum í landslagi en nær ekki til 

menningarlegra þátta, skynjunar né fagurfræðilegrar reynslu af landslagi sem allt eru ekki 

síður mikilvægir þættir í upplifun og greiningu landslags. Vissulega væri hægt að bæta 

þessum þáttum við síðar og gæti þessi greining og flokkun stutt við slíkar rannsóknir.  

Í ÍLV var ávallt tveggja manna teymi sem fór á vettvang og gerði landslagsgreiningu á 

ákveðnum fyrirframgefnum stað (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl., 2010). Í 

landslagsgreiningunni í Austur-Skaftafellssýslu byggðu gögnin hins vegar á greiningu eins 

rannsakanda á vettvangi. Þessi munur gæti að einhverju leyti haft áhrif á greininguna þar 

sem fjögur augu sjá betur en tvö. Brown og Brabyn (2012) hafa kallað eftir meiri stöðlun í 

aðferðafræði landslagsrannsókna. Til að staðla matið betur fóru rannsakandi og annar 

leiðbeinandanna yfir greininguna með myndirnar til hliðsjónar. Ekki reyndist vera mikill 

munur á mati þessara aðila. 

ÍLV tók til alls landsins, bæði hálendis og láglendis, en í greiningunni í Austur-

Skaftafellsssýslu var úrtakið takmarkað  við <200 m.y.s. aðallega sökum þess hversu bratt 

og erfitt yfirferðar mikið af fjalllendinu þar er, en einnig vegna þess tímaramma sem 

gagnasöfnuninni var skammtaður. Með stærra úrtaki hefðu fleiri svæði að öllum líkindum 

lent með staka Vatnajökulshorfinu þar sem jökull og ávalar línur eru áberandi. Jökulár hefðu 

sést betur ef horfin hefðu legið hærra í landslaginu og einkunnir fyrir vatnsbreytur því orðið 

hærri, og svigður orðið meira áberandi. Enn fremur væri líklegt að fleiri svæði hefðu lent í 

fjallshlíðum dala og þá farið í flokk 10.  

Í landslagsgreiningunni í Austur-Skaftafellssýslu var safnað mun þéttar en í ÍLV, eða áttunda 

hverjum reit í 1 x 1 km reitakerfi í staðinn fyrir þriðja hverjum reit í 10 x 10 km reitakerfi. 

Mikilvægt er að geta rannsakað landslag á mismunandi kvarða líkt og til dæmis í ensku 

landslagsgreiningunni (LCA) þar sem hægt er að þysja inn að einstökum svæðum og fá alltaf 

nákvæmari mynd af svæðinu eftir því sem meira var þysjað að. Þannig hægt væri að nota 

greininguna á mismunandi skölum: Fyrir allt landið, landshluta, sýslur eða hreppa, eða 

jafnvel mjög staðbundið, til dæmis á einstakar landareignir (Swanwick, 2002). Í þessari 
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rannsókn var fleiri horfum bætt við fyrir þéttari útkomu og þar með nákvæmari greiningu 

fyrir þennan tiltekna landshluta en mögulegt var að gera í ÍLV. Flokkarnir sem greindust 

héldu sér nokkuð vel. Nokkur svæði hoppuðu þó á milli flokka (kafli 4.2.). Ef unnt væri að 

greina landið allt með svo nákvæmum hætti má ætla að fleiri flokkar eða undirflokkar 

landslags myndu greinast, líkt og raunin varð í þessu verkefni. 

Notkun á reitakerfi til vals á kerfisbundnu úrtaki getur haft þann annmarka að ná ekki 

nægilega vel yfir allar gerðir af landslagi innan rannsóknarsvæðisins. Í þessu verkefni má 

helst nefna að stóru jökulárnar virðast ekki hafa nást nægilega vel í greiningunni. Nokkrar 

ár náðust ágætlega í NP horfunum við skriðjöklana, en annars var það helst við Hoffell og í 

Lóni sem stórar ár voru sýnilegar. Miðað við fjölda dala í sýslunni hefði einnig mátt búast 

við því að fleiri slíkir lentu í kerfisúrtakinu. 

Reynslan af notkun ÍLV aðferðarinnar á þeim þrengri og nákvæmari skala sem hér var beitt 

gefur tilefni til að endurskoða vissa þætti í henni. Eins og nefnt var hér að ofan, komu jökulár 

ekki eins skýrt fram og ætla mætti. Í aðferðafræði ÍLV eru vatnsbreyturnar þrjár en þyrftu 

að vera fleiri til að ná yfir allar birtingarmyndir þess. Hafa þyrfti sérstaka breyta fyrir hvert 

afbrigði af vatni; eina fyrir kyrrt vatn og aðra fyrir vatn á hreyfingu (Þóra Ellen Þórhallsdóttir 

o.fl., 2010) og að auki mætti jafnvel bæta við sérstakri breytu fyrir fossa (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, óbirt). Endurbætt aðferð með þessum viðbótarbreytum hefði líklega gefið 

nákvæmari og betri greiningar fyrir landslag í Austur-Skaftafellssýslu þar sem oft voru fleiri 

en eitt birtingarform af vatni innan hvers horfs. 

Dreifni á víðsýni er önnur viðbótarbreyta sem æskilegt væri að meta (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir ofl., 2010) . Sú breyta hefði til dæmis að öllum líkindum skipt töluverðu máli 

fyrir landslagsgreininga í Austur-Skaftafellssýslu þar sem aðstæður eru þannig að há fjöll 

voru að jafnaði í hluta útsýnisins en í hina áttina var víðsýni ótakmarkað, þessi munur innan 

einstakra horfa hefði því komið skýrar fram ef dreifni væri metin til viðbótar við víðsýni.  

Breytileiki í hæð og jökull voru metin innan 20 km radíusar. Hins vegar sáust fjöll og jökull 

mun lengra að en innan 20 km radíus í Austur-Skaftafellssýslu, þar á meðal Öræfajökull 

(hæsta fjall landsins) sem setur mikinn svip á landslag á stóru svæði innan sýslunnar. Því 

gæti verið hentugt að meta breytileiki í hæð og jökul einnig utan 20 km radíusar. Útfæra 

mætti ný-sjálensku aðferðina fyrir íslenska landslagsgreiningu, en þar er gerður 

greinarmunar á nálægu og fjarlægu landslagi vegna þess að fjarlægt landslag getur haft sterk 

sjónræn áhrif á annan hátt en nálægt landslag þrátt fyrir að ekki sjáist vel til nákvæmra 

landslagseinkenna, í slíkum tilfellum væru það til dæmis háir fjallstindar sem mest hefðu 

áhrif (Brabyn, 2009). 

Endurtekin form voru metin sem landslagsbreyta á vettvangi, en ákveðið var að nota hana 

ekki í þessu verkefni þar sem hún var ekki notuð í endanlegri úrvinnslu í ÍLV. Þessi breyta 

var metin á ólíkan hátt af rannsakendum í ÍLV (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2010). Notkun 

þessarar breytu gæti þó mögulega hafa breytt niðurstöðum greiningarinnar í Austur-

Skaftafellssýslu þar sem á nokkrum stöðum eru áberandi skriðjöklar sem hefðu talist sem 

endurtekin form. Einnig hefðu jakar á jökullónum talist sem endurtekin form og sömuleiðis 

gætu klettaborgir sem eru áberandi á nokkrum stöðum í sýslunni haft nokkur áhrif á 

flokkunina. 

Aðferðafræði ÍLV miðast fyrst og fremst við náttúrulegt landslag, það er landslag sem 

einkennist af náttúrulegum ferlum frekar en athöfnum mannsins. ELC nær til alls landslags, 
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bæði náttúrulegs og menningarlegs, og til landslags sem er venjulegt jafnt sem sérstætt eða 

stórbrotið (Council of Europe, 2000a). Til þess að gera öllu landslagi viðeigandi skil á Íslandi 

þarf því einnig að leggja áherslu á þróun fleiri tegunda landslagsrannsókna hérlendis sem 

gætu þá haft stuðning af aðferðafræði ÍLV a.m.k. hvað mat á sjónrænum þáttum varðar. Í 

LCA eru bæði rannsakaðir náttúrufarsþættir og menningar- og félagsþættir í landslagi; þar 

er meðal annars horft til landnotkunar, búsetumynsturs og sögu landslags. Ofangreindir 

þættir í LCA eru þó ekki metnir með sjónrænum hætti, líkt og í ÍLV, heldur út frá kortum 

(Swanwick, 2002).  

  

 Næmni og festa aðferðarinnar: samanburður 

á niðurstöðum flokkunar með ólíkt úrtak   

Í flokkun líkt og þessari getur næmni og festa aðferðarinnar verið viðkvæm vegna þess 

hversu breytileiki í landslagi getur verið samfelldur og engin mörk eru sjáanleg. Gott er að 

bera saman gagnasett til að sjá hversu áreiðanleg gögnin eru (Hazeu, 2011). Hér er þetta gert 

að nokkru leyti og þá með því að nota gögn frá ÍLV, ný gögn úr Austur-Skaftafellssýslu og 

náttúruperluverkefninu og búa til þannig til misstór úrtök (3. mynd og 13. mynd), þannig að 

hægt væri að sjá hvort flokkarnir sem greindust innan rannsóknarsvæðisins héldu sér eins 

eða breyttust þegar úrtakinu var breytt. 

Í ÍLV voru landslagsflokkarnir alls 11 talsins. Í fyrra flokkunartré innan Austur-

Skaftafellssýslu urðu flokkarnir einnig 11, en nokkur svæði í upphaflega ÍLV úrtakinu 

fluttust á milli flokka. Skoðað var hvernig svæðin færðust á milli flokka frá ÍLV flokkunum 

eftir að nýjum svæðum úr Austur-Skaftafellssýslu var bætt við, bæði án (Tafla 7) og með 

náttúruperlum (Tafla 8). Nokkuð var um að svæði færðu sig um flokka í báðum 

flokkunartrjám en almennt héldu upphaflegu ÍLV flokkarnir sér samt vel saman á milli 

þessara ólíku greininga.  

Tafla 7. Svæði sem færðu sig um flokk frá upphaflegri niðurstöðu ÍLV (þ.e. flokkunartré án 

náttúruperla). Skýringar á dálkaheitum (frá vinstri): 1) flokkur í ÍLV, 2) númer svæðis og 3) 

örnefni til auðkenningar. Síðasti dálkurinn (4) vísar til stöðu í flokkunartré án náttúruperla 

þessa verkefnis (3.mynd). Flokkar 11 og 3 voru hér nýir flokkar. Flokkur 5 hér er flokkur 3 

úr ÍLV. Flokkur 10 án náttúruperla var myndaður af svæðum úr F10ÍLV og F11ÍLV. Alls 

færðu sig um flokk 23 svæði.  

  
Fór úr  

ÍLV flokki: Svæði nr Örnefni Fór í flokk: 

9  3947 Laxárdalsheiði 4 

4 4556 Svæði sunnan Kjalvegar 5 

5u 4562 Fjallabak syðra 6 

7 3941 Bjarnarnes 6 

      (Framhald) 
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7 3050 Kolgrafarfjörður 10 

9 3953 Hálsasveit 10 

9 7244 Flatafjall 10 

9 7241 Héraðsflói 10 

7 6941 Vopnafjörður 10 

7 4244 Borgvirki 10 

7 3656 Lambhagi 10 

9 5738 Kaldbakur, Húsavík 10 

2 5762 Skeiðarársandur við Núpsvötn 11 

2 6062 Skeiðarársandur 11 

2 4853 Kerlingarfjöll (við Gýgjarfoss) 11 

2 5165 Rjúpnafell 11 

7 2750 Snæfellsjökull (norðan megin) 11 

7 3335 Höfðaströnd 11 

5 4565 Hamragarðsheiði 11 

5 4256 Hlöðufell (Langjökull) 11 

5 5459 Inn af Lakagígum 11 

5u 4253 Langjökull 3 

5u 4550 Stórisandur, norður af Baldjökli 3 

 

Þegar náttúruperlunum úr ÍLV var bætt við úrtakið urðu nokkrar breytingar; nokkur svæði í 

Austur-Skaftafellssýslu færðust á milli flokka (Tafla 8), auk fleiri ÍLV svæða. Þá fóru nokkur 

svæði aftur í sinn upprunalega ÍLV flokk. Alls fluttust 25 svæði um flokk á milli 

flokkunartrés með og án NP, þar af 8 svæði aftur í sinn upprunalega ÍLV flokk, eftir að hafa 

færst þegar flokkunartré án náttúruperla var gert.  

Í landslagsverkefni tengdu þriðja áfanga rammaáætlunar, þar sem úrtakið var sérvalið á 

mögulegum virkjunarsvæðum, færðu sig einnig nokkur svæði líkt og hér (Adam Hoffritz, 

David Ostman og Þorvarður Árnason, 2016). Hlutfallslega eru svæðin ekki mörg sem fara á 

milli. En mögulega hefur áhrif að úrtakið hér er ekki eins og í ÍLV, þ.e. ekki sama fjarlægð 

í reitakerfi. 
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Tafla 8. Svæði sem fluttu sig um flokk á milli flokkunartrés úr ÍLV og flokkunartrés með 

náttúruperlum. Skýringar á dálkaheitum (frá vinstri): 1) flokkur í flokkunartré án 

náttúruperla, 2) flokkur í ÍLV, 3) númer svæðis og 4) örnefni til auðkenningar. Síðasti 

dálkurinn (5) vísar til stöðu í flokkunartré með náttúruperlum (13.mynd). Flokkar 12-16 eru 

nýir flokkar í flokkunartré með NP. Flokkur 5 er F3 í ÍLV. 

Fór úr 

flokki: 

Fór úr  

ÍLV 

flokki: Svæði Örnefni 

Fór í 

flokk: 

6 6 3041 Dynjandisheiði 16 

5 5 4556 Sunnan Kjalvegar 12 

10 10 4862 Markarfljót (Fjallabaksleið syðri) 12 

10 10 4559 Reykholt 12 

10 10 4859 Hrauneyjar 12 

6 6 3362 Hraunsvík 7 

11 7 2750 Snæfellsjökull (norðan megin) 7 

11 7 3335 Höfðaströnd, Jökulfjörðum 7 

10 7 6941 Vopnafjörður 7 

10 7 4244 Borgarvirki (Húnafirði) 7 

10 7 3656 Lambhagi (norðan Hvalfjarðar) 7 

                  (Framhald)  

4 4 3341 Kollafjarðarheiði 6 

4 9 3947  Laxárdalsheiði 6 

6 5 4562 Fjallabaksleið syðri 6 

6 7 3941   Bjarnarnes (Vestfirðir) 9 

10 9 3953 Hálsasveit, Reykholtsdal 9 

10 9 7244 Flatafjall (nærri Eiðum) 9 

10 9 7241 Héraðsflói 9 

10 N/A Hof Austur-Skaftafellssýsla 9 

10 11 4850 Guðlaugstungur 9 
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5 3 6050 Sandur við Vaðöldu og Dyngjuvatn 13 

5 3 5159 Sandur nærri Veiðivötnum 13 

5 3 6350 Fagradalsfjall, Krepputungu 13 

4 4 6347 Jökulsá á Fjöllum við Herðubreið 15 

4 4 6344 Jökulsá á Fjöllum við Króksdal 15 

 

 Flokkun landslags í Austur-Skaftafellssýslu 

Í fyrstu greiningunni fóru landslagssvæði í Austur-Skaftafellssýslu (24) í þrjá af ellefu 

flokkum sem skilgreindir voru í flokkunartrénu (Tafla 9).  

 

Tafla 9. Flokkar úr flokkunartré kerfisúrtaks með svæðum í Austur-Skaftafellssýslu. Tvö 

svæði voru í flokki 7, átta svæði í flokki 10 og átján svæði í flokki 11. 

Flokkur Svæði 

Flokkur 7: Firðir Svínhólar 

 Almannaskarð 

                    (Framhald) 

 

  

Flokkur 10: Dalir og fjölbreytt svæði Lón 

 Stafafell 

 Kálfafellsstaður 

 6656 Kolgrafardalur 

 6956 Gjádalur 

 Hoffell við Austurfljót 

 Skálafell/Smyrlabjörg 

 Hof 
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Flokkur 11: Fjölbreytt jöklalandslag Skeiðarársandur 3 km frá vegi 

 5762 Skeiðarársandur við Núpsvötn 

 6062 Skeiðarársandur austar 

 Breiðárlón 

 Suðvestan við Jökulsárlón 

 Sunnan við Bæjarstaðaskóg 

 Svínafell/Víðihlíð 

 Hnappavellir 

 Skinneyjarhöfði 

 Hvalnesvík/skriður 

 Breiðabólsstaðarlón 

 Skeiðarársandur 8 km frá vegi 

 Flatey 

 Baulutjörn 

 Kvísker 

 Skeiðarársandur við Skeiðará 

 Lækjarbakki 

 Neðan við Fláajökul 

 

Nýr flokkur (11) myndaðist sem að mestu innihélt svæði í Austur-Skaftafellssýslu. Landslag 

í Austur-Skaftafellssýslu er fjölbreytilegt en mest áberandi, og um leið einkennandi fyrir 

sýsluna, eru sléttur stutt frá sjó og nálægir háir fjallstindar með áberandi jökli. Landslag í 

Austur-Skaftafellssýslu myndaði því í raun einn afmarkaðan flokk sem flest svæðin féllu í 

og lýstu vel þessu landslagi.    

Víðsýni er mismikið í sýslunni sem einnig er þekkt fyrir mikla dali, þetta einkenni kom skýrt 

fram í flokki 10. Sums staðar voru víðir dalir, oft við fjöll sem ekki voru mjög há. Það voru 

helst vel grónir dalir og opnari svæði sem voru í flokki 10. Landslag austast í sýslunni minnir 

á hinn bóginn meira á firði og eru Almannaskarð og Svínhólar dæmi um slíkt landslag. Þar 

sem einungis voru notaðir kerfispunktar undir 200 m.y.s. var meiri hætta á að grunnlögunin 

innan rannsóknarsvæðisins væri metin flatari en almennt er, því auðvitað eru mjög há fjöll á 

svæðinu og einnig miklir dalir sem ná upp fyrir 200 m hæðarlínuna. Fjögur svæði í 

kerfisúrtakinu voru með grunnlögun sem fékk 2 í einkunn. Hin höfðu grunnlögun sem var 
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metin með einkunnina 3. Enginn staðanna fékk því 4 eða 5 í einkunn fyrir grunnlögun. Í öllu 

ÍLV úrtakinu fengu 10 staðir einkunnina 4 fyrir grunnlögun, allt langir og djúpir jökulsorfnir 

dalir.  

Svæðin í flokki 11, önnur en þau sem voru í Austur-Skaftafellssýslu, voru öll á hálendi. Þau 

eru því á mun fáfarnari og afskekktari stöðum en Austur-Skaftafellssýslu svæðin, sem öll 

eru á láglendi. Vísbending er því um að landslagið í Austur-Skaftafellssýslu sé sérstakt, þar 

sem leitun er að byggð þar sem skriðjöklar eru jafn áberandi og jafnframt svo gott útsýni til 

sjávar.  

 

 Landslagsflokkar í Austur-Skaftafellssýslu 

með náttúruperlum 

Í flokkunartré með náttúruperlum fóru landslagssvæði í Austur-Skaftafellssýslu (37 horf) í 

fimm af sextán flokkum (Tafla 10). 

Tafla 10. Flokkar úr flokkunartré með náttúruperlunum og þau svæði í Austur-

Skaftafellssýslu sem tilheyra þeim. Sjö svæði voru í flokki 7, tvö svæði voru í flokki 9, tíu 

svæði í flokki 10, tuttugu og þrjú svæði í flokki 11 og þrjú svæði í flokki 14. 

Flokkur Svæði 

Flokkur 7: Firðir og strendur við há fjöll Hvalnes / Lónsfirði NP ÍLV 

 Skinneyjarhöfði 

 Hvalnesvík/skriður 

 Breiðabólsstaðarlón 

 Hvalnes NP 

 Svínhólar 

 Almannaskarð 

Flokkur 9: Vel gróið láglendi og heiðar Skálafell/Smyrlabjörg 

 Hof 

Flokkur 10: Dalir og fjölbreytt svæði Kálfafellsstaður 

 Laxárdalur NP 

 Hoffell við Austurfljót 

 6056 Kolgrafardalur 

     (Framhald)
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Frh Flokkur 10: Dalir og fjölbreytt 

svæði 

 6656 Gjádalur 

 Virkis- og Falljökull NP 

 Morsárjökull NP 

 Hornsvík NP 

 Lón 

       Stafefell      

Flokkur 11: Fjölbreytt jöklalandslag   Skeiðarársandur 8 km frá vegi 

 Flatey 

 Skeiðarársandur við Skeiðará 

 Baulutjörn 

 Lækjarbakki 

 Neðan við Fláajökul 

 Skaftafell/Sjónarsker NP 

 Jökulsárlón NP ÍLV 

 Öræfi Skeiðarársandi NP ÍLV 

 Hoffellsjökull NP 

 Fjallsárlón NP 

 Heinabergsjökull NP 

 Skaftafellsjökull NP 

 Svínafellsjökull NP 

 Kvísker 

 Kvíárjökull NP 

 Sunnan við Bæjarstaðaskóg 

  (Framhald) 
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Frh Flokkur 11:Fjölbreytt jöklalandslag Svínafell/Víðihlíð 

 Hnappavellir 

 Suðvestan við Jökulsárlón 

 Háalda á Skeiðarársandi NP 

 Breiðárlón 

 Jökulsárlón NP 

Flokkur 14: Skeiðarársandur  Skeiðarársandur 3 km frá vegi 

 5762 Skeiðarársandur við Núpsvötn 

 6062 Skeiðarársandur austar 

 

Augljóst var að landslag í Austur-Skaftafellssýslu skar sig oft frá öðrum svæðum á Íslandi. 

Einkum var þessi sérstaða áberandi þegar náttúruperlur voru teknar með. Svæði úr eldri 

úrtökum sem lentu í flokki með flestum Austur-Skaftafellssýslu svæðum voru einnig við 

jaðar jökla, sem gáfu skýr og afgerandi sjónræn einkenni í landslagi. 

Athyglisvert er að ekki lentu öll horf á Skeiðarársandi saman. Í flokkunartré með 

náttúruperlum voru alls sjö horf á Skeiðarársandi; tvö komu úr ÍLV, eitt var kerfisúrtak úr 

Austur-Skaftafellsssýslu greiningunni, tvö voru í úrtaki þessa verkefnis, eitt horfið var NP 

Háalda á Skeiðarársandi og eitt var NP ÍLV, Öræfi á Skeiðarársandi. Í flokkunartré án NP 

lentu öll þessi svæði saman í flokki, þó þau röðuðu sér ekki öll saman í greiningunnni. Hins 

vegar í flokkunartré með NP skiptu svæðin sér í tvo flokka: Flokk 11 og flokk 14. Líklega 

vó mismikil gróðurþekja þar þyngst - mun meiri gróðuþekja er neðst á sandinum og svo næst 

Skeiðarárjökli en þar á milli, um meginhluta sandsins, er auðara svæði þar sem gróðurþekja 

er <5% (Kofler, 2004). 

 

 Sérstaða landslags í Austur-Skaftafellssýslu 

á landsvísu 

Niðurstöður þessarar flokkunar gefa vísbendingu um að stór hluti landslags í Austur-

Skaftafellssýslu sé fágætt á landsvísu, þrátt fyrir að vera algengt í sýslunni. Þau svæði úr 

öðrum úrtökum sem falla með Austur-Skaftafellsýslu svæðunum í flokka eru öll á 

miðhálendinu.  

 

4.5.1. Tíðnidreifing fyrir landslagsbreytur  

Í rannsókn Rutar Kristinsdóttur (2004) á viðhorfum fólks til landslags kom fram að einkenni 
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sem fólki fannst eftirsóknarverð í landslagi voru fjölbreytileiki, vatn, nálægur til miðlungs 

fjarlægur sjóndeildarhringur og gróður. Ekki var þó einhugur meðal þátttakenda um hvort 

grónu svæðin þættu eftirsóknarverðari en auðnir. Í landslagsgreiningu Karenar Pálsdóttur 

(2009) á íslenskum náttúruperlum kom í ljós að gróðurþekja og gróðurfjölbreytni var mjög 

mismunandi á milli svæða. Sumar náttúruperlur höfðu mikla gróðurþekju og fjölbreytta, en 

meðan önnur litla sem enga gróðurþekju eða gróðurfjölbreytni. Á Nýja Sjálandi var hönnuð 

aðferð til greiningar og flokkunar á landslagi (Brabyn, 2009) og hún síðan þróuð frekar til 

að gefa almenningi færi á þátttöku í mati á gildi landslags. Þátttökuaðferðin leiddi í ljós að 

vatn þótti eftirsóknarvert í landslagi, og einnig að nýsjálenskur almenningur gaf 

fjallasvæðum almennt háa matseinkunn, ekki síst háum fjallatindum með jökli eða fjöllum 

með náttúrulegum gróðri og landbúnaðarland til fjalla með lágu ræktunarstigi. Almennt fékk 

náttúrulegt landslag því háa matseinkunn hjá þátttakendum (Brown og Brabyn, 2012).  

Tíðnidreifing var gerð til að greina betur hlutfallslega dreifingu einkunna hjá kerfisvöldu 

horfunum í ÍLV, Austur-Skaftafellssýslu (AS) og náttúruperlunum til að sjá mögulega 

sérstöðu landslags í Austur-Skaftafellsýslu. Tíðnidreifingin (20. mynd) var unnin fyrir tíu 

breytur: Gróðurþekju, gróðurfjölbreytni, litauðgi, fjölbreytni forma, mynstur fjölbreytni, 

fjölbreytni í áferð, vatnsþekju, vatnsfjölbreytni, sjó, jökul og heildarfjölbreytni.   

Tíðnidreifing fyrir breytur sem lúta að fjölbreytni sýna að meiri fjölbreytni er á NP svæðum, 

bæði í Austur-Skaftafellssýslu og ÍLV, en á svæðum í landsúrtakinu. Algengast var að svæði 

í kerfisúrtakinu fengju 2 í einkunn fyrir fjölbreytni breytur. 

Í fjölbreytni forma fengu NP-ÍLV frekar háar einkunnir, AS og NP-AS voru nokkuð lík nema 

engin svæði með 5 í einkunn hjá AS. Mikil dreifni var í gróðurþekju hjá ÍLV og NP-ÍLV, 

NP-AS og AS skáru sig úr því lítil gróðurþekja hjá NP-AS en meiri hjá AS. Í 

gróðurfjölbreytni skar AS sig úr því mikil gróðurfjölbreytni. En ÍLV og NP-ÍLV höfðu 

nokkuð svipaða dreifni í gróðurfjölbreytni. 

AS og NP-AS voru mjög lík hvað litauðgi varðar, og var hún mun meiri en hjá ÍLV svæðum. 

Flest ÍLV og AS svæðin fengu 2 í einkunn fyrir mynstur fjölbreytni. Hærri einkunnir voru 

þar hjá NP-AS og NP-ÍLV. Í fjölbreytni í áferð var algengast að ÍLV svæði fengju 2 í einkunn, 

AS fengju 3 og NP-AS fengi 4, en ÍLV og AS fylgdust nokkuð að og einnig NP-ÍLV og NP-

AS. 

Töluverð dreifing var á vatnsþekju-breytunni, en AS skar sig mikið frá því langflest svæðin í 

Austur-Skaftafellssýslu fengu þar 1 í einkunn. Fyrir vatnsfjölbreytni var mest dreifing hjá 

NP-ÍLV svæðum og aðeins minni hjá NP-AS. Bæði hjá ÍLV og AS var lægri vatnsfjölbreytni. 

Algengast var að svæðin hjá ÍLV, AS og NP-AS fengju lága einkunn fyrir vatnsfjölbreytni. 

Mikil dreifing var hjá NP svæðunum en minni hjá NP-AS. 

Í tíðnidreifingu fyrir jökul var helst afgerandi að jökull var sjaldnast sýnilegur. En þó voru 

allar einkunnir gefnar. Sama á við um NP-ÍLV. Hjá NP-AS var jökull annað hvort ekki 

sjáanlegur eða töluvert mikið. Meiri dreifni var hjá AS svæðunum. 

ÍLV svæðin voru með lægstu heildarfjölbreytni. Algengast var að AS, NP-AS og NP-ÍLV 

fengu 3 í heildarfjölbreytni. Einungis svæði í NP-AS fékk 5 í einkunn. 
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20.mynd. Tíðnidreifing fyrir valdar landslagsbreytur í ferns konar ólíku úrtaki íslensks 

landslags: 1) kerfisbundið úrtak af öllu landinu, ÍLV (bláar súlur), 2) láglendi Austur-

Skaftafellssýslu (AS, rauðar súlur), 3) náttúruperlur í Austur-Skaftafellssýslu (NP AS, gular 

súlur) og 4) náttúruperlur ÍLV sem dreifast um land allt (NP, grænar súlur). Einkunn vísar 

til mats á sýnileika viðkomandi breytu í landslagi á kvarðanum frá 0 eða 1 og upp í 5. 

 

4.5.2. Fjölbreytni 

Fjölbreytni er eitt af mikilvægustu hugtökum í verndun, skipulagi og mati á landslagi 

(Krause, 2001)(Antrop, 2008). Fjölbreytni, landslagsgerðir og einkenni eru þrjú af 

lykilhugtökum í ELC (Council of Europe, 2000a). Landslag í Evrópu er sífellt að verða 

einsleitara, það er að missa fjölbreytni sína, og eru breytingar miklar og hraðar. Þetta er talið 

vera ógn við landslag, því er mikilvægt að rannsaka landslag og fylgjast með slíkum 

breytingum (Antrop, 2008)(Antrop og Van Eetvelde, 2005). Þarna hefur ekki síst áhrif 

þaulræktað land. Einnig hafa samgöngukerfi, hreyfanleiki (mobility), þéttbýlismyndun og 

hnattvæðing mikil áhrif. Úr verður tap á fjölbreytni og sérkennum landslags. Þessi mikli 

hraði breytinga veldur vandræðum fyrir stefnumótun, rannsóknir og stjórnun landslags 

(Antrop, 2006). 

Í rannsókn Rutar Kristinsdóttur (2004) kom fram að fjölbreytni þótti vera eitt af sérkennum 

landslags á Ísland og eitt meginmarkmið náttúruverndarlaga nr. 60/2013 er verndun 

fjölbreytni landslags (Umhverfisráðuneyti, 2011). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til 

kynna að landslag í Austur-Skaftafellssýslu sé með mikla sjónræna fjölbreytni. Í 

landslagsgreiningunni í Austur-Skaftafellssýslu voru oft margar landslagsbreytur mikið 

áberandi á einum og sama staðnum, líkt og sást vel á flokkunartrénu og í PCA greiningunni, 

einkum þá í flokki 11 í flokkunartré með náttúruperlum. Þetta bendir því til töluverðar 

fjölbreytni innan hvers horfs, sem endurspeglast svo í heildarfjölbreytni.   

 

4.5.3. Heildarfjölbreytni 

Heildarfjölbreytni er samsett úr átta breytum (breytileika í hæð, fjölbreytni í formum, 

gróðurfjölbreytni, litauðgi, fjölbreytni í mynstri, fjölbreytni í áferð, fjölbreytni í vatni og 

jökulþekju). Þessari samsettu breytu var ætlað að endurspegla sjónræna fjölbreytni landslags 

í heild innan tiltekins horfs. Hæsta mögulega gildi er 5. Ekkert svæði í upphaflega 

kerfisúrtaki ÍLV fékk yfir 3 í einkunn fyrir heildarfjölbreytni. Alls voru 37 svæði metin með 

gildi 3 og af þeim voru 12, þ.e. tæpur þriðjungur, í Austur-Skaftafellssýslu: Lón, Kvísker, 

Almannaskarð, Bæjarstaðaskógur, Baulutjörn, Svínafell/Víðihlíð, Hnappavellir, Skálafell/ 

Smyrlabjörg, Stafafell, Lækjarbakki, Kolgrafardalur og Gjádalur. 

Þegar einkunnir fyrir heildarfjölbreytni úr flokkunartré með náttúruperlum voru skoðaðar, 

kom í ljós að náttúruperlurnar voru með hæstu einkunnirnar (Tafla 11). Eitt svæði í því úrtaki 

fékk 5 í einkunn en það var Morsárdalur. Fimm staðir í Austur-Skaftafellssýslu fengu 

einkunnina 4, þar af einn úr NP-ÍLV og fjórir úr NP-AS. Einn staður úr Austur-

Skaftafellssýslu fékk 4 í einkunn, hæsta einkunn sem gefin var hjá NP-ÍLV, en það var 
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Sjónarsker í Skaftafelli. Alls fengu 19 staðir 4 í einkunn fyrir heildarfjölbreytni, þar af voru 

4 svæði í Austur-Skaftafellssýslu. 

 

Tafla 11. Hæstu einkunnir fyrir heildarfjölbreytni úr ÍLV og NP.  

Staður Einkunn 

Morsárjökull 5 

Virkis- og Falljökull 4 

Jökulsárlón 4 

Kvíárjökull 4 

Skaftafellsjökull 4 

Dyrfjöll – Stóraurð niðri  4 

Hólmatungur – Katlar  4 

Kaldaklof  4 

Kerlingarfjöll – Hveradalir 4  4 

Kerlingarfjöll – Reykjadalur  4 

Kverkfjöll – Hveradalur  4 

Landmannalaugar – ofan Brennisteinsöldu  4 

Ljósártungur  4 

Seltún 2  4 

Skaftafell, Sjónarsker  4 

Svörtuloft, Öndverðanes  4 

Vonarskarð  4 

Þeistareykir  4 

Þjórsárver – Arnarfellsmúlar  4 

Þórsmörk Valahnjúkur  4 
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 Landslag á suðursvæði 

Vatnajökulsþjóðgarðs  

Stórbrotið, sérstakt eða fagurt landslag getur verið meginástæða fyrir stofnun þjóðgarðs (Lög 

um náttúruvernd nr. 60/2013). Í landslagsflokkuninni sem hér var lýst voru margir staðir 

innan eða rétt við jaðar þjóðgarðs eða friðlýsts svæðis. Tvö horf lentu innan suðursvæðis 

Vatnajökulsþjóðgarðs (VJÞ); Bæjarstaðarskógur og Morsárjökull. Fyrrnefnda horfið var þó 

eilítið fyrir utan sjálfan skóginn. Eitt NP-ÍLV horf, Sjónarsker í Skaftafelli, var einnig innan 

þjóðgarðsins. Hins vegar voru níu NP horf alveg við jaðar VJÞ: Virkis- og Falljökull, Háalda 

á Skeiðarársandi, Kvíárjökull, Hoffellsjökull, Fjallsárlón, Heinabergsjökull, 

Skaftafellsjökull, Svínafellsjökull og Jökulsárlón (sem er komið í umsjón VJÞ). Stór hluti 

þess landslags sem greint var innan horfsins var því innan marka VJÞ þó sjálfur 

mælipunkturinn væri utan hans. Öll þessi svæði nema Morsárjökull og Virkis- og Falljökull 

lentu í sama flokki (11) þegar NP var bætt við flokkunartréð. Helsta einkennið á þessum 

svæðum var áberandi jökull, mikil fjölbreytni í formum og áferð sem og heildarfjölbreytni, 

ásamt háum fjöllum. Vatn var yfirleitt til staðar, á NP stöðunum var alltaf lón til staðar, og 

sumstaðar fossar sem komu frá jökli og féllu niður í mikilli hæð. Við Bæjarstaðarskóg sást 

ekki í lón en þar sást í litla fossa.  

Náttúruperlur í Austur-Skaftafellssýslu eru margar við jaðar skriðjökla. Í stjórnunar- og 

verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013) var fjallað um dreifð 

verndarsvæði sem geta verið á mörgum stöðum innan þjóðgarðsins. Undir slík svæði falla 

,,jaðra[r] skriðjökla” en um þá segir: ,,Við jaðra skriðjökla má finna margvíslegar 

jökulminjar sem vitna um rof og setframburð jökla og jökulvatna og hop og framrás jökla 

vegna loftslagsbreytinga eða framhlaupa. Meðal slíkra minja eru jökulgarðar, jökulsandar, 

jökulker, malarásar, hvalbök, jökulrákir og jökulgarðar.” (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013: 68) 

og er það eitt af markmiðunum áætlunarinnar að vernda þessar minjar. Hins vegar ná mörk 

Vatnajökulsþjóðgarðs ekki alltaf yfir þessar minjar þar sem þau eru víða dregin við jaðar 

jökulsins eins og hann var árið 1998. Þetta á einmitt við um marga skriðjökla sunnan 

Vatnajökuls. Þeir skriðjöklar sem hafa jaðarsvæði sín innan Vatnajökulsþjóðgarðs eru: 

Skeiðarárjökull, Morsárjökull, Skaftafellsjökull og Heinabergsjökull.  

Landslag í Austur-Skaftafellssýslu hefur breyst mikið á síðustu árum og á eftir að breytast 

enn meira á komandi áratugum. Vatnajökull og skriðjöklar hans setja mikinn svip á svæðið 

en skriðjöklarnir bráðna nú hratt vegna hnattrænna loftslagsbreytinga. Skriðjöklar í Austur-

Skaftafellssýslu hafa hopað mikið á síðustu árum og samhliða því myndast lón framan við 

marga þeirra (Umhverfisráðuneytið, 2011: 63). Búist er við að einungis hæstu tindar verði 

huldir jöklum eftir 200 ár. Jökulhörfuninni fylgja breytingar á ám. Með aukinni bráðnun 

munu árnar vaxa en með tímanum dregur úr afrennsli hjá minni jöklum og líklega munu 

einhverjar þeirra alveg hverfa á endanum (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, 2008). Líklegt 

að gróðurframvindan verði hröð, því þar sem jökull hefur áður verið nema lífverur fljótt land 

(Umhverfisráðuneyti, 2011: 81).  

Það verður mikil áskorun í framtíðinni að bæta og vernda landslag og sérkenni þess. 

Landslag er ekki stöðugt og því er mikilvægt að rannsaka hvernig landslag hefur verið og 

hvernig það er því það getur sagt til um hvernig landslagið mun verða (Gustavsson, 1999). 

Það er ekki síður mikilvægt að fræða fólk um og vernda landslag. Í ELC kemur fram að 

vekja þarf upp áhuga og skilning almennings á landslagi og á öllu því sem landslagi 

viðkemur, ekki síst margvíslegu gildi þess, hlutverkum og þeim breytingum sem á því eru 
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að verða. Brýnt er að auka almenna fræðslu en einnig þjálfun og menntun á sviði 

landslagsfræða. Bera þarf kennsl á og meta landslag en í því felst að greina einkenni þess, 

breytingar og þau ferli eða krafta sem breyta landslagi. Jafnframt þarf að meta landslag út 

frá gildi þess fyrir almenning eða aðra sem landslag varðar. Þróa þarf verkfæri til þess að 

vernda, stjórna og skipuleggja landslag (Council of Europe, 2000a). Einungis var unnið hér 

með u.þ.b. fjórðung VJÞ, þ.e. suðursvæði hans, en rannsóknin gefur fordæmi fyrir stærra 

verkefni þar sem landslag í öllum þjóðgarðinum væri greint og flokkað með sjónrænum 

einkennum, eins og kveðið er á um í stjórnunar- og verndaráætlun VJÞ. Sú rannsókn myndi 

án efa leiða í ljós mikinn fjölbreytileika landslags innan þjóðgarðsins og einnig draga fram 

sérstöðu þess á landsvísu. 

 

 Samantekt 

Í þessari rannsókn var landslag í Austur-Skaftafellssýslu greint og flokkað eftir sjónrænum 

eiginleikum. Byggt var á nálgun og aðferðafræði ÍLV sem beitt var á úrtak af öllu landinu, 

en hér var í fyrsta skipti prófað að beita henni innan einnar sýslu með því að nota þéttara net 

skráningarstaða. Almennt héldu upphaflegu ÍLV flokkarnir sér vel saman á milli þessara 

ólíku greininga. Nokkur svæði færðust þó á milli flokka. Ef unnt væri að greina landið allt 

með svo nákvæmum hætti má jafnvel ætla að fleiri flokkar eða undirflokkar landslags myndu 

greinast, líkt og raunin varð í þessu verkefni.  

Reynslan af notkun ÍLV aðferðarinnar á þeim þrengri og nákvæmari skala sem hér var beitt 

gefur tilefni til að endurskoða vissa þætti í henni. Endurbætt aðferð með viðbótarbreytum 

fyrir breytileika í hæð, jökul og vatn hefði líklega gefið nákvæmari og betri greiningar fyrir 

landslag í Austur-Skaftafellssýslu.  

Stór hluti svæðanna í Austur-Skaftafellssýslu myndaði sér flokk miðað við upphaflegu ÍLV 

greininguna. Landslagið er fjölbreytilegt þó svo að það sem er mest áberandi þar og um leið 

einkennandi fyrir sýsluna séu sléttur stutt frá sjó og nálægir háir fjallstindar með áberandi 

jökli. Landslag í Austur-Skaftafellssýslu myndaði því í raun einn afmarkaðan flokk sem flest 

svæðin í úrtakinu féllu í og lýstu vel þessu landslagi. Einkenni dala kom líka skýrt fram. 

Sums staðar voru víðir dalir, oft við fjöll sem ekki voru mjög há en einnig vel grónir dalir 

og opnari svæði. Landslag austast í sýslunni minnir á hinn bóginn meira á firði. 

Svæðin í flokki 11, önnur en þau sem voru í Austur-Skaftafellssýslu, voru öll á hálendinu. 

Þau eru því á mun fáfarnari og afskekktari stöðum en Austur-Skaftafellssýslu svæðin, sem 

öll eru á láglendi, auk þess að ekki sést til sjávar frá hálendissvæðunum. Að þessu leyti má 

segja að landslagið í Austur-Skaftafellssýslu sé sérstakt, þar sem leitun er að byggð þar sem 

jöklar eru jafn áberandi í landslagi og jafnframt svo gott útsýni til sjávar.  

Tíðnidreifingin sýndi að svæðin í Austur-Skaftafellssýslu fengu hærri einkunnir fyrir 

fjölbreytni breytur en kerfisúrtakið í ÍLV, sem gefur til kynna að svæðin hafi töluverða 

sjónræna fjölbreytni. 

Einungis var unnið hér með hluta Vatnajökulsþjóðgarðs, en rannsóknin gefur fordæmi fyrir 

stærra verkefni þar sem allur þjóðgarðurinn væri greindur og flokkaður með sjónrænum 

einkennum. Sú rannsókn gæti leitt í ljós hver sérstöða þess er bæði á lands- og heimsvísu.  
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Hér á landi hefur hugtakið „landslag“ loks verið skilgreint í nýju náttúruverndarlögunum, en 

mörg önnur hugtök í landslagsfræðum eru þar enn ekki skilgreind, m.a. hugtakið 

„landslagsheild“. Ísland skrifaði undir Evrópska landslagssamninginn fyrir um u.þ.b. fimm 

árum (Umhverfisráðuneyti, 2012, 2.júlí) en hefur þó ekki enn fullgillt samninginn. Ef 

samningurinn yrði fullgilltur af hálfu Íslands má reikna með verulegum framförum bæði í 

mati á landslagi og verndun landslags hér á landi á allra næstu árum, þar sem kröfurnar væru 

orðnar meiri um skýrari og faglegri vinnubrögð. Þetta myndi jafnframt þrýsta á frekari 

rannsóknir í landslagsfræðum og rannsóknaþjálfun á Íslandi. 

Samkvæmt Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands þarf að huga betur að því þegar 

svæði eru friðlýst að öll landslagsheildin sé friðuð en ekki einungis hluti heildarinnar, eins 

og hefur jafnan verið reyndin á Íslandi (Umhverfisráðuneytið, 2011: 81-82), líkt og til dæmis 

við jaðra skriðjökla Vatnajökuls. Því er mikilvægt að rannsaka betur landslag og 

landslagsheildir á Íslandi. Hægt væri einnig að nota landslagsgreiningu og -flokkun í meira 

mæli í skipulagi hér á landi, meðal annars til að greina hvort svæði sé fágætt eða sérstakt á 

landsvísu.  
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