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Yfirlýsing 

 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

________________________________ 

                                              Ingibjörg Svavarsdóttir 
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Ágrip 

Umhirða og sláttur opinna svæða í þéttbýli getur oft verið þungur baggi fyrir 

sveitarfélög og mörgum reynist erfitt að halda niðri ágengum plöntutegundum. Víða 

erlendis er farið að nýta beitardýr á sjálfbæran og vistvænan hátt til að halda niðri 

óæskilegum gróðri með svokallaðri „þjónustubeit“ (e. prescribed grazing) á opnum 

svæðum í og við þéttbýli, á náttúruverndarsvæðum, í úthögum, á vín- og ávaxtaekrum 

o.fl., eins og til náttúruverndar, til að draga úr eldhættu, til að viðhalda 

menningarlandslagi og til að prýða umhverfið á ódýran og vistvænan hátt. 

Á Suðureyri við Súgandafjörð var gerð beitartilraun til að kanna hvort hægt væri að 

nýta sauðfé til að snyrta og hreinsa opið svæði sem var að stórum hluta þakið skógar- 

og spánarkerfli, einnig til að kanna hvort sauðfé biti þessar tegundir. Könnun var auk 

þess gerð meðal íbúa og gesta Suðureyrar til að kanna viðhorf þeirra til þessarar 

óvenjulegu þjónustu. 

Niðurstaðan var að það er vel hægt að nýta sauðfé til að halda niðri gróðri og snyrta 

svæði, sauðféð bítur skógarkerfli en lætur spánarkerfilinn að mestu vera. Viðhorf 

bæjarbúa og gesta var mjög jákvætt. 

Lykilorð: Beitartilraun, ágengar tegundir, skógarkerfill, spánarkerfill, þjónustubeit, 

prescribed grazing. 
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1. Inngangur 

Í þéttbýli eru víða opin græn svæði sem áður voru, oft á tíðum, nýtt til beitar og 

fóðuröflunar. Þessi svæði þurfa mörg umhirðu og slátt til að nýtast sem útivistarsvæði, 

bæði til ánægju og yndisauka. Mörg þessara svæða eru stór og aðstæður oft þannig að 

umhirða með hefðbundnum aðferðum sláttar er ekki auðveld. Víða erlendis er farið að 

nýta húsdýr, t.d sauðfé og geitur til að halda niðri óæskilegum gróðri í þéttbýli, einnig 

eru hross og nautgripir nýtt til beitar á náttúruverndarsvæðum (Launchbaugh og 

Walker, 2006; Van Klink o.fl., 2016). Margar hefðbundnar vistheimtaraðgerðir, 

einkum til að endurheimta líffræðilega fjölbreytni, hafa gengið út á beitarfriðun (Firn, 

Price og Whalley, 2013). Beitarfriðun hefur hins vegar sýnt sig að leiða, oftar en ekki, 

til fækkunar tegunda (Borer o.fl., 2014), auk þess að vera oft gagnslaus til að sporna 

við útbreiðslu ágengra tegunda (Gardener, Atkinson og Rentería, 2010). Því hafa 

menn farið að nota beit á nýjan hátt, – ekki til matvælaframleiðslu heldur einnig til að 

ná fram verndarmarkmiðum á náttúruverndarsvæðum (Byington, 2011), til að halda 

niðri ágengum plöntutegundum (Firn o.fl., 2013; Sheley, R.L., Sheley, J.L. og Smith, 

2015) og til að draga úr hættu á gróðureldum á þéttbýlissvæðum (Bruegger o.fl., 

2016). Einnig er farið að nota beit til þess að halda niðri samkeppnisgróðri á vín- og 

ávaxtaekrum (Burritt o.fl., 2013) 

Þessi beit þar sem búfé er notað sem stjórntæki til að varðveita landslag, gróðurfar og 

vistkerfi gengur ýmist undir enska heitinu „prescribed grazing“ (U.S. Fish and 

Wildlife Service, 2009), „target grazing“ (Beef, 2007) eða „conservation grazing“ 

(GAP, 2009) og vafalaust eru fleiri orð notuð. Þar sem þessi hugmyndafræði hefur 

lítið rutt sér til rúms hérlendis er ekki til nein þýðing sem nær yfir beit sem nýtt er 

með þessum hætti. Ég hef valið að nota íslenska orðið „þjónustubeit“ um þessa beit og 

er það orð notað í þessu verkefni  

Kostnaður við slátt í þéttbýli getur oft verið þungur baggi fyrir sveitarfélög og mjög 

breytilegur eftir árferði. Í Reykjavík var síðastliðið sumar gert ráð fyrir að slegið yrði 

meðfram þjóðvegum fjórum sinnum yfir sumarið og allt að því vikulega í 

almenningsgörðum (Ernir Eyjólfsson, 2016, 25. maí). Mörgum sveitarfélögum hefur 

auk þess reynst erfitt að halda aftur af gróðri, einkum ágengum tegundum (Menja von 

Schmalensee og Róber Arnar Stefánsson, 2009; Náttúrufræðistofnun Íslands og 



2 

 

Landgræðsla ríkisins, 2010; Hulda B. Albertsdóttir og Sigurður F. Friðriksson, 2014). 

Til að halda gróðri í skefjum og draga úr kostnað við slátt er því víða erlendis farið að 

nota þjónustubeit í þéttbýli (Malewitz, 2014) Sauðfjárbeit hefur löngum haft misjafnt 

orð á sér á Íslandi og af mörgum talin frekar til skaða en bóta. Með hliðsjón af 

framansögðu er hins vegar spurning hvort við getum nýtt sauðkindina til 

þjónustubeitar á opnum svæðum í þéttbýli og til að halda niðri ágengum tegundum 

eins og t.d. kerfli? Með tilvísan í hið misjafna orðspor sauðkindarinnar, hvert væri 

viðhorf fólks til slíkrar þjónustu? Um 50% svarenda við könnun Líf- og 

umhverfisvísindastofnunnar um viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum, 

óbyggðum og miðhálendi Íslands, fannst beit viðeigandi á víðernum og í óbyggðum 

(Rannveig Ólafsdóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, Helgi Guðmundsson, Jonathan Huck 

og Micael Runnström, 2016) en hvað með beit í þéttbýli? 

1.1. Markmið verkefnisins 

Markmið rannsóknarinnar var að gera forkönnun á notkun „þjónustubeitar“ með 

sauðfé á Íslandi. Meginmarkmið tilraunarinnar fólst í því að fylgjast með árangri 

sauðfjárins við „vinnuna“ og kanna hvernig sú vinna var metin af heimamönnum og 

gestum. Þær spurningar sem meðal annars voru settar fram í upphafi voru:  

1. Er hægt að nýta íslensku sauðkindina til að „hirða og hreinsa“ 

almenningssvæði í þéttbýli? 

2. Er möguleiki að nýta sauðkindina til að halda niðri skógarkerfli og 

spánarkerfli?  

 Étur hún kerfilinn nægjanlega? 

3. Er þjónustubeitin kostnaðarminni en sláttur fyrir sveitarfélagið? 

4. Hver eru viðhorf heimamanna og gesta?  

 Er umhirða og sláttur almenningssvæða í þéttbýli mikilvæg og skiptir 

kostnaður máli? 

 Er kerfill og aðrar ágengar plöntur vandamál á opnum svæðum? 

 Kindur í þéttbýli, er það jákvætt eða valda þær óþægindum og 

áhyggjum. 

 Finnst fólki líklegt að þessi tilraun skili árangri. 
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2. Hugmyndafræðin 

2.1. Beit 

Útbreiddasta landnotkun í heiminum er beit búfjár og villtra hóf- og klaufdýra 

(FAOSTAT, 2014). Áður fyrr voru það stórar hjarðir villtra grasbíta sem viðhéldu 

graslendinu, en nú eru þær víða horfnar og búpeningur tekin við (Zimov, 2005). 

Reglubundnir gróðureldar hafa verið bældir niður og stórum beitar- og rándýrum 

útrýmt, þannig að mikilvæg næringarefni og fæðuvefir hverfa úr vistkerfinu (Freilich, 

Emlen, Duda, Freeman og Cafaro, 2003) og að öllum líkindum dregið úr fjölbreytni 

plantna (Bakker, Ritchie, Olff, Milchunas og Knops, 2006). Landnýting er rask sem 

breytir líffræðilegum ferlum, landslagi, næringarefnum í jarðvegi, samsetningu og 

uppbyggingu plöntutegunda og líffræðilegri fjölbreytni (Matson, Parton, Power og 

Swift, 1997). Jarðrækt hefur leitt til taps á graslendi og þeirri líffræðilegu fjölbreytni 

sem því fylgir. Í Evrópu, sem dæmi, er lítið eftir af „náttúrulegum“ svæðum og þó 

menningarlandslag í Evrópu sé fjölbreytt þá er búsetulandslag og hálfnáttúrulegt 

graslendi víða á undanhaldi í dag, einkum í Norður- og Mið-Evrópu, vegna minnkandi 

landnýtingar (Pullin o.fl., 2009). 

Beit er landnýting og vegna ofbeitar á sumum svæðum landsins hefur beit búfjár 

löngum verið talin aðalorsök landhnignunar hér á landi (Brown o.fl., 2012), en til að 

viðhalda opnu landslagi þarf beit eða slátt en sláttur er dýr og tímafrekur. Það er því 

nauðsynlegt að þekkja þá ferla sem beit og beitarfriðun hefur áhrif á. 

2.1.1. Áhrif beitar á vistfræðilega ferla 

Beit er flókið vistfræðilegt ferli (Svejcar o.fl., 2014). Beitardýr, einkum hóf- og 

klaufdýr hafa mótað náttúruleg beitarvistkerfi frá upphafi um allan heim og samhliða 

þróun plantna og grasbíta við mismunandi umhverfisaðstæður hefur leitt til mjög 

þolinna vistkerfa (Frank, McNaughton og Tracy, 1998). Beit hefur áhrif á 

lífjarðefnafræðilega (e. biogeochemical) ferla í vistkerfum. Hún leiðir til breytinga á 

hringrás næringarefna í jarðvegi sem síðan hefur áhrif á frumframleiðsluna (Huntly, 

1991, Medina-Roldán og Bardgett, 2011). Grasbítar eru því mikilvægir í hringrás 

vistkerfa því með stöðugri endurgjöf stuðla þeir að vexti plantna (Frank o.fl., 1998), 

því beitardýr breyta plöntum í mykju, þvag og önnur úrgangsefni sem síðan verður 
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aukin næring fyrir plönturnar (Huntly, 1991). Með hreyfingum sínum og saurblettum 

geta beitardýrin haft staðbundin áhrif á dreifingu næringarefna innan vistkerfa, sem 

aftur á móti hefur svo áhrif á gróðurmynstur (Medina-Roldán og Bardgett, 2011). 

Beit hefur ekki aðeins áhrif á ofanjarðarhluta vistkerfa heldur líka á neðanjarðarhluta 

þeirra (Wardle, Bardgett, Klironomos, Setälä, van der Putten og Wall, 2004; Medina-

Roldán og Bardgett, 2011), því beit getur haft keðjuverkandi áhrif á 

neðanjarðarfæðukeðjur, breytt bæði virkni og gnægð örvera og þeirra lífvera sem á 

þeim lifa (Medina-Roldán, Paz-Ferreiro og Bardgett, 2012). Lífmassi róta er meiri í 

beittu en óbeittu landi (Veen, de Vries, Bakker, van der Putten og Olff, 2014), en of 

mikil beit getur þó dregið bæði úr lífmassa róta og rótardreifingu (Medina-Roldán og 

Bardgett, 2011). 

Grasbítar stýra samsetningu plöntusamfélaga, virkni og fjölbreytni í 

þurrlendisvistkerfum (Borer o.fl., 2014; Veen o.fl, 2014). Tegund beitardýra og 

breytingar á beitarþunga, tímalengd og tímasetningu hefur mikil áhrif á samsetningu 

gróðurs í graslendi (Critchley, Burke og Stevens, 2003). Plöntusamfélög eru stöðugri í 

beittu en óbeittu landslagi (Veen o.fl, 2014). Beit stöðvar framvindu á ákveðnu stigi, 

því við beitarfriðun eykst hlutur hávaxinna grastegunda og viðarkenndra plantna 

(Cingolani o.fl., 2014) og að lokum tekur skógurinn yfir (Strazdiņa, Madžule og 

Brūmelis, 2011). Plöntusamfélög eru því stöðugri í beittu en óbeittu landslagi (Veen 

o.fl, 2014). 

2.1.2. Áhrif beitar á plöntur 

Beitardýr hafa áhrif á vaxtargetu, nýliðun og dánartíðni plantna (Huntly, 1991), 

plöntusamfélög eru því stöðugt að breytast. Plöntutegundir bregðast misjafnlega við 

beit, einkum alvarleika blaðskerðingarinnar, en of mikil blaðskerðing dregur úr 

ljóstillífunargetu (Medina-Roldán og Bardgett, 2011). Því þola lægri plöntur beit betur 

en hávaxnari þar sem blaðskerðingin er hlutfallslega minni á lægri plöntum (Cingolani 

o.fl., 2014). Beit eykur köfnunarefnisframboð í jarðvegi (Medina-Roldán og Bardgett, 

2011) og hefur áhrif á virkni örvera og breytir þannig óbeint samkeppnishæfni milli 

plantna (Medina-Roldán o.fl., 2012). 

Það sem hefur mest áhrif á hvort planta er bitin eða ekki er efnainnihald hennar og þá 

frekar beitarletjandi aukaefni en næringarinnihald (Anna G. Þórhallsdóttir, 1989). 



5 

 

Þannig lágmarka plöntutegundir líkurnar á því að verða bitnar (Brisk og Heitschmidt, 

1993) Almennt þola einkímblöðungar beit stórra grasbíta betur en tvíkímblöðungar 

(Díaz o.fl., 2007) þar sem vaxtarbroddur þeirra er staðsettur við jörð en hjá 

tvíkímblöðungum er vaxtarbroddur ofarlega á sprotum og því auðveld bráð grasbíta 

(Brisk og Heitschmidt, 1993). Plöntur auka líka hraða nýmyndunnar blaða í stað 

þeirra sem eru bitin (Brisk og Heitschmidt, 1993) því beit fjarlægir eldri plöntuhluta 

og hleypir ljósi að yngri og virkari vefjum sem eykur ljóstillífun (Frank o.fl., 1998). 

Vöxtur og æxlun eru þær leiðir sem plöntur hafa í samskiptum við dýr og umhverfi, 

með upptöku næringarefna, frævun, dreifingu á fræjum og notkun á rými. Plöntur 

vaxa þannig að þær bæta stöðugt við einingum, eins og greinum, laufi og blómum, 

sem gerir þær sveigjanlegar í vexti og gerir þeim kleift að bregðast við ýmsum 

umhverfisþáttum (Gurevitch, Scheiner og Fox, 2006). Því eru tegundir sem fjölga sér 

með kynlausri æxlun, hliðarsprotum og renglum líklegri til að þola beit en plöntur 

sem fjölga sér með fræjum (Benot, Mony, Lepš, Penet og Bonis, 2013). 

2.1.3. Áhrif plöntuvals grasbíta 

Beitardýr hafa vissa meðfædda hegðunartilhneigingu, líkamleg einkenni og 

líffræðilegt kerfi sem hefur áhrif á m.a. hvert á að fara til að leita fæðu, drekka, hvílast 

og jórtra (Launchbaugh og Howery, 2005). Meltingarkerfi jórturdýra er aðlagað að 

þeirri fæðu sem þau lifa á, hvort þau eru laufætur, gras- og gróffóðurætur eða mitt á 

milli. Aðlögun kemur líka fram í gerð tanna og stærð og hreyfanleika munnops, 

munnvatnskirtlum og beitarvenjum, eins og tíma á beit og tíma til jórtrunar 

(Hofmann, 1989). Beitardýr gera því mjög mismunandi kröfur og velja eða hafna 

ákveðnum plöntutegundum og plöntuhlutum og hafa þannig áhrif á 

tegundasamsetningu og uppbyggingu plöntusamfélaga (Putman, Pratt, Ekins og 

Edwards, 1987; Anna G. Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993; Launchbaugh 

og Howery, 2005). Sauðfé er t.d. frekar smávaxið beitardýr og munnlítið sem gerir því 

kleift að bíta mjög nálægt jörðu og það velur alltaf plöntur með hærra næringargildi, 

sem eru oft frekar lægri plöntur en hærri (Cingolani, Posse og Collantes, 2005). 

Rás beitardýra er mikilvægur hluti af fæðuleit stórra grasbíta. Að þekkja muninn á 

fæðuleitarhegðun sem á sér stað eftir umhverfi og tíma er mikilægt til að skilja það 

kerfi sem leiðir til mismunandi beitarmynsturs (Bailey og Provenza, 2008). Það eru 

einkum þrír þættir sem hafa áhrif á plöntuval beitardýra; í fyrsta lagi 
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gróðursamsamsetning í sverði, en þar skiptir máli magn og þekja plöntutegundar, hæð 

og þéttleiki, í öðru lagi eðlisbygging gróðurs, grösin verða lágvaxnari við bit og 

jarðlægari og því minni líkur á að þau verði bitin aftur og í þriðja lagi efnainnihald 

hans, hér skiptir máli næringargildi og ekki síst beitarletjandi aukaefni. (Anna G. 

Þórhallsdóttir, 1989), því plöntuvarnarefni hafa mikil áhrif á beitardýr (Huntly, 1991). 

Ólífrænir þættir eins og vatnsframboð og veður, lífrænir þættir eins og fæðuframboð 

og gæði fæðunnar hefur áhrif á dreifingu stórra grasbíta (Teague, Provenza, Kreuter, 

Steffens og Barnes, 2013). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að stórir grasbítar verja 

yfirleitt þeim tíma á svæði sem passar við magn og gæði fóðurs sem þar er að finna 

(Bailey og Provenza, 2008). Það hefur líka verið sýnt fram á getu nokkurra 

dýrategunda til að nota staðbundið minni við fæðuleit, þar á meðal búfé (Bailey og 

Provenza, 2008). Ungir grasbítar læra svo á umhverfi sitt og safna vitneskju um gæði 

búsvæða í gegnum eigin reynslu, frá móður og öðrum meðlimum hjarðarinnar 

(Launchbaugh og Howery, 2005). 

2.1.4. Ágengar tegundir 

Aukning á útbreiðslu framandi tegunda telst ein helsta ógnin við líffræðilega 

fjölbreytni í heiminum (Frost og Launchbaugh, 2003; Náttúrufræðistofnun Íslands og 

Landgræðsla ríkisins, 2011; Sundseth, 2014). Framandi tegund er skilgreind sú tegund 

sem flutt hefur verið út fyrir náttúruleg heimkynni sín af manna völdum (Menja von 

Schmalensee, 2010). Plöntutegundir sem eru að fikra sig inn í íslenska náttúru kallast 

gjarnan slæðingar. Ef þær ná að mynda hér stofn til langframa kallast þær ílendar 

(Hörður Kristinsson, 2012) eða með bólfestu (Menja von Schmalensee, 2010). Vegna 

aukins innflutnings plantna og annars varnings hefur framandi tegundum fjölgað hér á 

landi og vegna hlýnandi loftslags má gera ráð fyrir að hegðun þessara framandi 

tegunda geti breyst og þær jafnvel orðið ágengar (Náttúrufræðistofnun Íslands og 

Landgræðsla ríkisins, 2011). Talið er að 10% framandi tegunda nái að mynda 

lífvænlegan stofn á nýju svæði og að 10% þessara stofna verði ágengur. Framandi 

tegund er talin ágeng í viðkomandi vistkerfi ef hún getur af eigin rammleik sýnt mikla 

eða hraða aukningu á útbreiðslu eða er talin líkleg til að ógna líffræðilegri fjölbreytni, 

valdi umhverfislegu eða efnahagslegu tjóni eða er skaðleg heilsu manna (Menja von 

Schmalensee, 2010). Því ágengar framandi plöntutegundir breyta samsetningu svæða, 

uppbyggingu eða vistfræðilegum ferlum, sem leiðir til aukinnar jarðvegseyðingar, 
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dregur úr líffræðilegri fjölbreytni, veldur fábreyttara dýralífi og minni burðargetu 

svæðis (Frost og Launchbaugh, 2003). 

Stofnar ágengra tegunda eiga það sameiginlegt að þegar tegundirnar nema ný svæði, 

þá ganga þeir í gegnum þrjú mislöng skeið eða fasa: 

1. Tregðufasa sem er innflutningur og bólfesta, margir stofnar deyja á þessu stigi. 

2. Vaxtarfasa þar sem einstaklingum fjölgar og útbreiðsla eykst. 

3. Mettunarfasa sem er lokaskeiðið og tegundin hefur náð þeim þéttleika og 

þeirri útbreiðslu sem umhverfisaðstæður leyfa. 

Það er líka sameiginlegt með ágengum tegundum að erfitt, jafnvel ómögulegt, getur 

verið að uppræta þær eftir að þær eru komnar upp úr tregðufasanum. (Menja von 

Schmalensee, 2010). Á Íslandi teljast tvær háplöntutegundir vera ágengar tegundir; 

skógarkerfill (Anthriscus sylvaticus) og alaskalúpína (Lupinus nootkatensis Donn ex 

Sims) (Náttúrufræðistofnun Íslands og Landgræðsla ríkisins, 2011). Báðar þessar 

tegundir eru hávaxnar og skyggja á annan gróður. Þær verða ríkjandi í vistkerfinu, 

tegundum fækkar, fjölbreytni minnkar og land verður erfitt yfirferðar (Landgræðsla 

ríkisins, 2013). 

2.1.5. Skógarkerfill (Anthriscus sylvaticus) 

Skógarkerfill er upprunninn í Evrópu og tempraða hluta Asíu. Hann er þó ekki 

innlendur í Færeyjum, Íslandi og Grænlandi og er sjaldgæfur á Miðjarðarhafssvæðinu. 

Skógarkerfillinn hefur aukist í náttúrulegum heimkynnum sínum og breiðst út víða um 

heim. Hann finnst t.d. allvíða í Bandaríkjunum og Kanada og á suðurhveli m.a. í 

Afríku og á Nýja-Sjálandi (Sigurður H. Magnússon, 2011) og er víða talinn til 

illgresis. Til Íslands kom skógarkerfill líklega snemma á síðustu öld sem skrautjurt, en 

hann var fyrst skráður á Akureyri árið 1927. Þó skógarkerfillinn eigi sér stutta sögu á 

Íslandi er hann á síðustu árum farinn að breiðast út og myndar víða þéttar breiður, 

einkum í næringarríkum, rökum og röskuðum jarðvegi (Sigurður H. Magnússon, 

Ingvar Björnsson og Bjarni E. Guðleifsson, 2006). 

Skógarkerfill er hávaxin (0,3-1,5m) planta af sveipjurtaætt. Hann er ýmist ein-, tví- 

eða fjölær. Blómstrar oftast einu sinni en getur blómstrað oftar. Skógarkerfillinn hefur 

stólparót sem getur orðið allt að 2m löng og með holan gáraðan stöngull. Blöðin eru 

þríhyrningslaga tví- til þrífjöðruð, allt að 30sm löng (Darbyshire, Hoeg og Haverkort, 
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1999), nær hárlaus nema á neðra borði og á jöðrum. Skógarkerfillinn blómstrar í júní 

og blómin eru lítil, hvít og mörg saman í samsettum sveip, aldin frekar lítil (5-8mm), 

gljáandi, móleit og slétt (Hörður Kristinsson, 2012). 

Skógarkerfill getur fjölgað sér samtímis með kynæxlun og kynlausri æxlun. Hann 

fjölgar sér með fræi og getur fræmyndun orðið allmikil (800-10.000 fræ hver planta). 

Fræin hafa ekki sérútbúnað til dreifingar en dreifast eitthvað út með fuglum, vatni og 

vindi en mest með manninum. Fræin eru skammlíf og mynda því ekki langlífan 

fræforða í jörðu. Á sama tíma getur skógarkerfill líka fjölgað sér með brumum efst á 

rót (Darbyshire o.fl., 1999; Sigurður H. Magnússon o.fl., 2006). Þaðan myndast nýjar 

plöntur sem eru tengdar móðurplöntunni sem deyr að lokinni blómgun og 

hliðarplöntur verða þá sjálfstæðar (Sigurður H. Magnússon o.fl., 2006). 

2.1.6. Spánarkerfill (Myrrhis odorata) 

Spánarkerfill (Myrrhis odorata) hefur ekki verið flokkaður á Íslandi með tilliti til 

hvort hann sé mögulega ágengur (Menja von Schmalensee, 2010a). Hann er 

upprunninn í fjallendi M-Evrópu (Blamey og Grey-Wilson, 1992). Spánarkerfill hefur 

trúlega borist hingað fyrir löngu síðan, á klausturtímanum eða jafnvel við landnám, 

sem nytjaplanta (Vilhjálmur Lúðvíksson, 2015). Hann hefur breiðst nokkuð út og sést 

bæði við bæi og meðfram lækjum og víða innan um skógarkerfilinn, en fer sér þó 

hægar en hann (Menja von Schmalensee og Róber Arnar Stefánsson, 2009). 

Spánarkerfill, sem einnig er af sveipjurtaætt, er hávaxinn og getur orðið allt að 2m á 

hæð (Blamey og Grey-Wilson, 1992). Hann líkist skógarkerfli í útliti en þekkist frá 

honum á loðnum stönglum, stilkum og blöðum, liti blaða sem er ljósari og aldinum 

sem eru mun stærri (20-25mm) og skarprifjuð, auk þess sem sterkt anísbragð er af 

blaðstilkum (Hörður Kristinsson, 2012). Spánarkerfillinn hefur bæði stærri og sterkari 

rætur en skógarkerfillinn (Hörður Kristinsson, e.d) en fjölgar sér að öllum líkindum 

ekki kynlaust eins og skógarkerfillinn (Hörður Kristinsson, munnl. heimild, 

28.11.2016). 
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2.2. Beit sem stjórntæki 

2.2.1. Beitarstjórnun húsdýra 

Allt frá þeim tímum sem menn hófu að temja dýr og nota búfjárstjórnun hafa menn 

reynt að beisla náttúruna með stjórnun beitar í úthaga og notkun gróðurelda (Walker, 

1995; Frost og Launchbaugh, 2003). Menn hafa í gegnum tíðina öðlast betri skilningi 

á því hvernig plöntur bregðast við beit og hvernig á að efla búfjárframleiðslu 

(Launchbaugh og Howery, 2005). Beit getur haft jákvæð, hlutlaus eða neikvæð áhrif á 

vistkerfi allt eftir eðli beitarstjórnunar. Stjórnendur svæða þurfa því að hafa mjög 

góðar upplýsingar um þau áhrif sem mismunandi beitarstyrkleiki hefur á samfélög yfir 

lengri tíma (Spooner og Morris, 2012). 

Beitarstjórnun húsdýra gengur fyrst og fremst út á velferð búfjár og næringarþarfa 

þess, til að tryggja lífsviðurværi manna, þar skiptir því mestu gæði og magn beitar. 

Beitarstjórnun takmarkar hreyfingar búfjár um landið með tilliti til beitarálags, því 

bíta dýrin ekki jafnt yfir landið heldur ítrekað á sama blettinum eða sömu plönturnar 

og venjulega er bara ein tegund grasbíta (Teague o.fl., 2013). Þetta hefur valdið því að 

víða um heim hefur dregið úr líffræðilegri fjölbreytni, þéttleika og lífmassa bæði 

plantna og dýra (Freilich o.fl., 2003). En rannsóknir hafa líka sýnt að beit sem er rétt 

stjórnað getur verið áhrifaríkt tæki til að varðveita og jafnvel endurheimta gróðurfar 

og vistkerfi (Frost og Launchbaugh, 2003; Teague o.fl., 2013; Swanson, Wyman og 

Evans, 2015). 

2.2.2. Þjónustubeit 

Þjónustubeit er verkfæri þar sem tilteknum fjölda beitardýra er beitt á ákveðnu 

tímabili til að ná ákveðnu markmiði í gróðurfari, eins og að uppræta tegundir eða til 

að koma í veg fyrir landnám ágengra plöntutegunda og bæta þannig aðstæður fyrir 

æskilegan gróður (Frost og Launchbaugh, 2003). Meginmunurinn á milli 

þjónustubeitar og góðrar beitarstjórnunar er að þjónustubeit er ekki með 

búfjárframleiðslu í huga heldur beinir athyglinni að gróðri og landslagi (Launchbaugh 

og Walker, 2006). Það sem myndar grunninn að þjónustubeit er í fyrsta lagi að nota 

beitarstjórnun til að skaða ágengar plöntutegundir með því að beita á þeim tíma þegar 

illgresið er viðkvæmast og í öðru lagi að breyta beitarhegðun dýra þannig að þau 

einbeiti sér að markplöntunum í stað eftirsóknarverðari plantna (Frost og 
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Launchbaugh., 2003). Með góðri stjórnun á beit er hægt að breyta samsetningu 

samfélagsins, náttúrulegu tegundunum í vil og þær geta þá veitt illgresinu samkeppni 

(Frost og Launchbaugh, 2003), þar sem beit getur breytt verulega samsetningu og 

framleiðni samfélaga í öllum vistkerfum (Huntly, 1991). Beitardýr geta því veitt 

sjálfbærari illgresiseyðingu en t.d. eitrun og hefur auk þess mun minni áhrif utan 

markhópstegundanna (Frost og Launchbaugh, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að sláttur 

og hófleg beit sauðfjár skilar sér í svipaðri tegundasamsetningu og að virkni gróðurs 

er hærri á beittum svæðum en óbeittum (Kahmen, Poschlod og Schreiber, 2002). 

Þjónustubeit er mikið notuð til að hafa stjórn á illgresi í lífrænum landbúnaði án 

eiturefna, til að draga úr ágengum tegundum í friðlöndum og draga úr eldhættu við 

þéttbýli (Launchbaugh, og Walker, 2006). 

2.2.3. Áhrif beitar á ágengar plöntutegundir 

Beit getur bæði dregið úr og stuðlað að vexti ágengra plöntutegunda. Ofbeit getur til 

dæmis veikt náttúruleg samfélög, dregið úr náttúrulegri gróðurþekju, raskað jarðvegi 

og þannig opnað leið ágengra tegunda inn í vistkerfið (Tu, Hurd og Randall, 2001). 

En hæfileg beit getur líka bætt aðstæður fyrir æskilegan gróður sem getur þá farið að 

veita ágengu tegundunum samkeppni (Frost og Launchbaugh, 2003) því beit dregur úr 

þéttleika hávaxinna plöntutegunda (Pavlů, Hejcman, Pavlů og Gaisler, 2007). 

Ágengar plöntutegundir eru oft tegundir sem bregðast hratt við raski með spírun 

og/eða kynlausum vexti eða eru ólystugar (Firn o.fl., 2013). Tími, styrkleiki og tíðni 

beitar skiptir því miklu máli (Rinella og Hileman, 2009). Beit hefur t.d lítil áhrif á 

þéttleika hávaxinna plöntutegunda sem þegar eru búnar að blómstra þegar beit hefst 

(Hellström o.fl., 2003)  
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3. Aðferðafræðin 

3.1. Bakgrunnur verkefnisins 

Upphaf þessa verkefnisins var að umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar, Ralf Trylla og 

áhugasamir íbúar á Suðureyri, höfðu áhuga á að kanna hvort hægt væri að nota sauðfé 

markvisst til að hirða og hreinsa opin svæði í þéttbýli á sjálfbæran og vistvænan hátt, 

einkum til að halda niðri óæskilegum og ágengum plöntutegundum. Það var því leitað 

til Landbúnaðarháskóla Íslands um samstarf og ráðleggingar, hvort ekki væri hægt að 

nýta sauðfé á þennan hátt. Verkefnið var kynnt innan Landbúnaðarháskólans sem 

tilvalið BS-verkefni, sem mér þótti áhugavert og spennandi, auk þess að vera 

þægilega nálægt mínum heimahögum. 

 

3.2. Tilraunasvæðið 

Tilraunin fór fram á Suðureyri við Súgandafjörð á norðanverðum Vestfjörðum (Mynd 

1), sumarið 2016. Suðureyri er hluti af sveitarfélaginu Ísafjarðarbær. Tilraunin var 

gerð á vegum Ísafjarðarbæjar í samvinnu við Landbúnaðarháskóla Íslands, með 

aðstoð íbúa á Suðureyri. Tvær tvílembur voru fengnar hjá Kristjáni Bjarna Karlssyni, 

bónda á Bæ í Staðardal, til að taka þátt í tilrauninni og síðan var fylgst með hversu 

duglegar þær voru að bíta, einkum kerfilinn. Svæðið á Suðureyri sem afmarkað var 

fyrir tilraunina er á milli Aðalgötu og Hjallavegar (Mynd 2). Svæðið er að hluta til 

gamlar grasflatir sem komnar eru í órækt, við íbúðarhús nr. 25 og bak við hús nr. 29 

við Aðalgötu, en er að mestu leyti í brekku sem liggur upp að Hjallagötu. Innan 

svæðisins er minnismerki um skáldið á Þröm, Magnús Hj. Magnússon 1873-1916 og 

upp að því liggja illa farnar tröppur. 

Mynd 1. Staðsetning Suðureyrar við Súgandafjörð á Vestfjörðum. Byggt á gögnum frá Landmælingum 

Íslands 2016. 
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Í upphafi tilraunarinnar var einungis 500m
2
 svæði girt af milli Aðalgötu nr. 25 og nr. 

27, sést á Mynd 2 merkt með gulu. Það var gert til að kanna hvort girðingin væri ekki 

örugglega rolluheld. Inn á svæðið fóru síðan ærnar tvær og fjögur lömb þeirra þann 

30. maí 2016. Áhugasamur íbúi, Einar Ómarsson, fylgdist með þeim vökulum augum, 

ef þær ætluðu að sleppa út, en þær reyndust hinar rólegustu. Þremur dögum síðar eða 

þann 3. júní var svæðið stækkað um 700m
2
 og var þá orðið 1200m

2
, merkt með rauðu 

(Mynd 2). Þann 16. júní var svæðið svo stækkað enn frekar og var þá orðið 1800m
2
, 

merkt með grænu (Mynd 2). 

 

Grasflötin milli Aðalgötu nr. 25 og 27 er leifar af gömlu túni. Í brekkurótinni fyrir 

ofan var stór gróðurlaus blettur (Mynd 7) þar sem eitrað hafði verið í fyrir um 3-4 

árum síðan (Ralf Trylla, munnleg heimild, 3.6.2016). Þar var líka þétt breiða af 

skógar- og spánarkerfli sem óx eftir endilöngu svæðinu. Efsti hluti svæðisins einkum 

svæðið fyrir ofan Aðalgötu 23 var þakið blómjurtum sem algengar eru í gras- og 

blómlendi skv. Steindóri Steindórssyni (1964). Þéttasta og mesta grasið var í kringum 

minnismerkið en það er eina svæðið sem hefur verið slegið reglulega (Ralf Trylla, 

munnleg heimild, 13.10.2016). Rétt innan við minnismerkið rennur örlítil 

Mynd 2. Svæðið milli Aðalgötu og Hjallavegar þar sem "þjónustubeitin" fór fram dagana 30. maí til 4. júlí 

2016 



13 

 

lækjarspræna niður brekkuna og hverfur þar. Svæðið er að mestu þurrt nema í 

kringum lækjarsprænuna og þá aðallega eftir rigningar. 

3.3. Gróðurmælingar 

Til að fylgjast með árangri „þjónustufjárins“ voru gerðar þekjumælingar þrisvar yfir 

sumarið og teknar myndir af svæðinu reglulega. Þekjumælingar voru gerðar þannig að 

þann 4. júní voru lögð út sex snið með um þriggja metra millibili frá efri girðingu og 

niður. Rammi 30x30cm (Mynd 3) var lagður við upphaf hvers sniðs og síðan á u.þ.b. 

10m millibili, alls 18 rammar. GPS punktar voru teknir við hvern ramma (Viðauki 

9.1). Þann 20. júní bættust svo við fjögur snið og rammar og voru þá samtals 27. 

Þekjumæling var svo aftur gerð þann 5. júlí, á öllum 10 sniðunum, en það var daginn 

eftir að féð var rekið á fjall. Þriðja og síðasta þekjumælingin var gerð 2. ágúst. 

Hlutfallsleg gróðurþekja einstakra tegunda eða tegundahópa, innan hvers ramma, var 

metin huglægt með sjónmati og gefin einkunn 

samkvæmt Braun-Blanquet þekjukvarðanum (Jongman 

o.fl., 1995) (Tafla 1), auk þess sem þekja sinu, mosa og 

ógróins lands var metin sérstaklega. Við 

tegundagreiningu var stuðst við Íslensku 

plöntuhandbókina - Blómplöntur og byrkningar (Hörður 

Kristinsson, 2012). Hvorki grös né mosar voru greind til 

tegunda. 

3.3.1. Úrvinnsla gagna úr gróðurmælingum 

Til að vinna tölfræðilega úr gögnunum var hverri einkunn breytt í miðgildi (Tafla 1) 

viðkomandi þekjuflokks þar sem miðgildi er meira lýsandi fyrir miðjudreifingu en 

meðaltal (Fowler, Cohen og Jarvis, 1998) og meðaltal þekju síðan reiknað út frá 

miðgildinu. 

 

Tafla 1. Skalinn sem notaður var. 

 

Mynd 3. Rammi 30x30sm notaður 

til að meta gróðurþekju. Ljósm. IS 
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3.4. Sjónrænar athuganir og myndir 

Myndir voru teknar þriðja hvern dag á meðan féð var inni á svæðinu eða allan 

júnímánuð, til að fylgjast með hvort féð biti eða hefði einhvern áhuga á annarri hvorri 

kerfiltegundinni eða báðum. Síðan voru teknar myndir vikulega til loka ágústmánaðar 

til að sjá hvaða breytingar yrðu á svæðinu eftir að féð var farið. Í niðurstöðukafla 3.4. 

er að finna úrval af þeim myndum sem þóttu mest lýsandi. Einnig var fylgst með 

gestum og gangandi sem áttu leið framhjá til að sjá hvort þeir sýndu einhvern áhuga á 

svæðinu. 

3.5. Kostnaður 

Allar upplýsingar um kostnað við tilraunina fengust frá umhverfisfulltrúa 

Ísafjarðarbæjar, Ralf Trylla. 

3.6. Viðhorf bæjarbúa og gesta 

Auk gróðurmælinga og myndatöku var spurningakönnun lögð fyrir bæjarbúa og gesti, 

dagana 29. júní til 4. júlí 2016, til að kanna viðhorf þeirra til þessarar óhefðbundnu 

þjónustu ásamt öðrum spurningum sem settar eru fram í inngangi þessa verkefnis. 

Samkvæmt vef Hagstofu Íslands (2016) voru íbúar Suðureyrar, 1. janúar 2016 alls 

268. Úrtakið var íbúar sem voru 18 ára og eldri eða alls 202; þar af 97 konur og 105 

karlar, 52 svör fengust og var svarhlutfall 25,7%. Auk þess var reynt að ná í gesti sem 

heimsóttu Suðureyri þessa daga, 11 svör fengust í viðbót og var því heildarfjöldi svara 

alls 63. Gengið var í hús með spurningalistann og reynt að ná til sem flestra íbúa 

Suðureyrar eldri en 18 ára. Flestir sem voru heima voru jákvæðir að svara en mikið 

um það að enginn væri heima, enda sumar og margir á ferðinni. Einnig voru 

spurningalistar skildir eftir á kaffihúsi í bænum.  

3.6.1. Úrvinnsla gagna úr spurningakönnun 

Úrvinnsla gagna fór fram í gegnum tölfræðiforritið SPSS (IBM SPSS Statistics 25). 

Til að vinna úr spurningakönnuninni var notast við lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics). Fyrst var unnið úr gögnunum með því að kalla fram tíðni svara við hverri 

spurningu til að ná fram helstu grunnupplýsingum. Í framhaldinu voru reiknaðar 

krosstöflur (e. crosstabs) og reiknuð fylgni (Pearson‘s r) til að kanna tengsl á milli 

bakgrunnsbreyta og svara. Ekki var gert marktæknipróf þar sem úrtakið var of lítið. 
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Könnunin var þrískipt. Í fyrsta lagi bakgrunnsbreytur er varða persónulega þætti, í 

öðru lagi spurningar er varða hirðingu opinna svæða í þéttbýli og ágengar 

plöntutegundir og í þriðja lagi spurningar er varða kindur í þéttbýli og beitartilraunina 

sjálfa. Helstu niðurstöðum er lýst á myndrænu formi í niðurstöðukafla, auk þess sem 

reynt verður að svara þeim spurningum og markmiðum sem lagt var upp með í 

inngangi þessa verks í umræðukafla. Könnunin í heild sinni er í viðauka 9.2. 
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4. Niðurstöður 

4.1. Gróðurmælingar 

Þessar niðurstöður byggja á hlutfallslegri þekju tegunda í 27 römmum á 10 sniðum. 

Alls fundust 14 tegundir blómplantna (Tafla 2) í sniðunum og auk þess grös og mosar. 

Lítið var af deiglendisjurtum þó þær væru til staðar á svæðinu. 

 

Grasflötin þar sem ærnar fóru fyrst inn var víða þakin blöðum af fíflum, hvítsmára, 

túnsúru og vallhumli. Allt eru þetta jurtir sem eru algengar í gömlum túnum (Hörður 

Kristinsson, 2012) og upp úr henni gægðust líka víða blöð af skógarkerfli og eitthvað 

af spánarkerfli. Sama mátti segja um flötina fyrir neðan stigann fyrir utan 

hvítsmárann. Njóli sem er algengur í órækt (Hörður Kristinsson, 2012) sást talsvert á 

flötinni milli Aðalgötu nr. 25 og 27 en ekki fyrr en eftir að beit var hætt og það var 

svo til eingöngu njóli og kerfill sem óx upp úr gróðurlausa blettinum sem eitrað hafði 

verið í, en á þeim bletti lá féð og jórtraði og hvíldist (Mynd 14). 

Efst á svæðinu voru blómplöntur áberandi, blómlendisjurtir eins og maríustakkur, 

brennisóley og blágresi (Steindór Steindórsson, 1964) sem voru mest áberandi á 

sniðum 7-10 (Mynd 5) fyrir ofan Aðalgötu 23. Maríustakkurinn var þó áberandi á svo 

til öllu svæðinu og blágresið var í raun meira áberandi en kemur fram á mælingum í 

sniðum, eins og sjá má á Mynd 22. Einnig var mikið af vallelftingu á því svæði og 

einnig efst á upphaflega svæðinu, sem kindurnar voru sólgnar í (Mynd 8 og 9), en 

Latnesk heiti Íslensk heiti

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur

Anthriscus sylvestris skógarkerfill

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill

Ranunculus acris brennisóley

Rumex acetosa túnsúra

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum spp. fífill

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Tafla 2. Blómplöntur sem fundust í sniðum 
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vallelfting er algeng í valllendi og mólendi (Hörður Kristinsson, 2012). Ljónslappi var 

ekki áberandi nema í smá laut utan við stigann, en kjörlendi hans er m.a. snjódældir 

(Steindór Steindórsson, 1964). Kornsúra sem finnst í flestum gróðurlendum fannst í 

einu sniði í byrjun júní og síðan í einum ramma í ágúst og mýrfjóla sem er algeng í 

deiglendi fannst í einum ramma (Hörður Kristinsson, 2012). 

Spánarkerfilinn óx í breiðu eftir endilöngu svæðinu. Skógarkerfillinn óx aðallega fyrir 

ofan og neðan spánarkerfilinn og í kringum grasflatirnar en þeir uxu líka talsvert í 

bland. 

 

 

Í byrjun júní var meðalþekja skógarkerfils rúmlega 11% miðað við aðrar 

háplöntutegundir á sniðum 1-6, en í júlí byrjun var hún komin niður í tæplega 6% eftir 

Mynd 4. Blómplöntur á sniðum 1-6 

Mynd 5. Blómplöntur á sniðum 7-10 
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að féð var búið að vera inni á svæðinu um mánaðar tíma, en jókst svo aðeins aftur í 

ágúst í tæp 7% en náði ekki upprunalegri þekju (Mynd 4). Spánarkerfill aftur á móti 

var með tæplega 13% þekju á sama svæði í byrjun júní og fór í 24% í júlíbyrjun og 

var í 16% þekju í ágúst (Mynd 4). Á sniðum 7-10 þar sem fyrsta mæling fór fram 20. 

júní mældist meðalþekja skógarkerfils innan við 1% og einnig í júlí og ágúst (Mynd 

5). Spánarkerfill mældist með, á því svæði, 9% þekju 20. júní, 11% í byrjun júlí og 

13% í byrjun ágúst (Mynd 5). Þekja grasa jókst líka frá júní til júlí en dró aðeins úr 

henni frá júlí til ágúst (Mynd 6). 

Þegar fyrstu gróðurmælingar á sniðum voru gerðar hafði féð verið inni á svæðinu í 

sólarhring á sniðum 1-5 og sniðum 8-10 og fimm daga inn á sniðum 6 og 7. Það ætti 

þó ekki að breyta miklu um niðurstöður, þar sem markmiðið var að fylgjast með hvort 

féð æti aðra hvora kerfiltegundina eða ekki og hvort þær næðu að snyrta svæðið. 

4.2. Sjónrænar athuganir og myndir 

Myndirnar sem hér koma á eftir eru hluti af þeim myndum sem voru teknar á 

tímabilinu 26. maí til 24. ágúst 2016 og þóttu mest lýsandi. Myndirnar eru settar upp í 

tímaröð og sýna að hluta til þær breytingar sem urðu á svæðinu. Vísað er til 

myndanna bæði í þessum kafla og í köflum hér á undan og á eftir. Strax á fyrsta degi 

reyndu kindurnar við skógarkerfilinn (Mynd 10) og þær voru ekki lengi að hreinsa 

Mynd 6. Breyting á þekju skógarkerfils, spánarkerfils og grasa milli mánaða á öllu svæðinu 
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efsta svæðið þar sem elftingin var (Mynd 11). Þegar svæðið var stækkað eftir aðeins 

fjóra daga sást greinilegur munur þar sem girðingin hafði verið (Mynd 12). Þar komst 

féð í meira gras og spánarkerfillin var þá strax orðinn nokkuð hávaxinn (Mynd 13). 

Kindurnar sáust oft bíta skógarkerfilinn (Mynd 15) og voru nokkuð duglegar að bíta 

blómin af (Mynd 16), líka af stórum plöntum (Mynd 19 og 23), en þær virtust lítið 

hrifnar af spánarkerflinum (Mynd 20 og 21) og létu hann að mestu vera þó þær 

nörtuðu í einstaka blöð og blóm (Mynd 25). Hluti af plöntunum var traðkaður niður 

(Mynd 17). Strax þann 10. júní mátti sjá að kindurnar höfðu hreinsað mjög vel í 

kringum spánarkerfilinn og étið flest öll blóm af skógarkerflinum (Mynd 18). Þegar 

síðasta svæðið var opnað þann 16. júní voru blómplöntur og elfting orðin nokkuð há 

þar, en það tók ekki marga daga að hreinsa það í burtu (Mynd 22 og 23) og þegar féð 

fór á fjall þann 4. júlí voru þær búnar að hreinsa allt í kringum spánarkerfilinn og éta 

blóm af flest öllum skógarkerfli og mikið af blöðum, þannig að stönglar voru bara 

eftir (Mynd 26). Margir höfðu gaman af að stoppa og fylgjast með kindunum og sumir 

höfðu áhuga að nálgast þær (Mynd 24). Skógarkerfillinn náði á einstaka stað að 

blómstra eftir að féð var farið en náði ekki að mynda fræ (Mynd 28). Eftir að féð var 

farið á fjall var slegið upp með stiganum beggja vegna út af bæjarhátíðinni 

„Sæluhelginni á Suðureyri“. Það olli nokkurri skekkju í niðurstöðum eins og sjá má á 

Mynd 4 þar sem dregur úr þekju spánarkerfils í ágústmælingu. En báðar 

kerfiltegundirnar á svæðinu voru samt ótrúlega fljótar að ná þekju aftur þó þær væru 

ekki eins hávaxnar og næðu ekki að blómstra (Mynd 29). 
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Mynd 7. Hér sést að mestu svæðið sem notað var til beitar. Þar sem auði blettinn er til vinstri á myndinni 

var eitrað í fyrir 3-4 árum 26.5.2016 Ljósm. Trylla.  

 

Mynd 8. Fremst á myndinni er breiða af 

vallelftingu, þar fyrir neðan breiða af skógar- og 

spánarkerfli og svo gamalt tún 30.5.2016 Ljósm. 

Trylla 

 

Mynd 9. Kindurnar byrjuðu á bestu bitunum, 

elftingunni 30.5.2016. Ljósm. Trylla 

 

Mynd 10. Féð fór strax í skógarkerfilinn 30.5.2016. 

Ljósm. Trylla 

 

Mynd 11. Hér má sjá að féð er búið að hreinsa efsta 

svæðið þar sem elftingin var 3.6.2016. Ljósm. Trylla 
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Mynd 12. Hér er verið að opna stærra svæði. Það 

sést greinilega hvar girðingin var 3.6.2016. Ljósm. 

Trylla 

 

Mynd 13. Féð komið í meira gras og 

spánarkerfillinn strax orðinn nokkuð hár 4.6.2016. 

Ljósm. IS 

 

Mynd 14. Kindurnar hvíldu sig oftast á auða 

svæðinu 3.6.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 15. Nörtuðu greinilega í skógarkerfilinn 

Ljósm. IS 

 

Mynd 16. Breiða af skógarkerfli til vinstri þar sem 

búið er að bíta mikið af blómum ofan af 7.6.2016. 

Ljósm. IS 

 

Mynd 17. Hluti af plöntunum var traðkaður niður 

7.6.2016. Ljósm. IS 
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Mynd 18. Búið að hreinsa vel í kringum 

spánarkerfilinn og éta blómin ofan af 

skógarkerflinum fremst á myndinni 10.6.2016. 

Ljósm. IS 

 

Mynd 19. Kindurnar átu blómin ofan af nokkuð 

stórum plöntum af skógarkerfli 10.6.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 20. Féð lét spánarkerfilinn svo til alveg vera 

10.6.2016. Ljósm. IS  

 

Mynd 21. Hér sést hvar búið er að éta blómin ofan af 

skógarkerflinum, en spánarkerfillinn efst á 

myndinni látinn vera 13.6.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 22. Mikið af blómplöntum í boði þegar nýtt 

svæði var opnað, á sniðum 7-10, féð byrjaði á að éta 

blómin ofan af 18. 6 2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 23. Á síðasta svæðinu var skógarkerfillinn 

orðinn nokkuð hár en blómin samt étin og líka 

vallelftingin þó hún væri orðin mjög há 20.6.2016. 

Ljósm. IS 
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Mynd 24. Margir sýndu fénu áhuga 23.6.2016. 

Ljósm. IS 

 

Mynd 25. Einstaka blöð og blóm voru þó étin af 

spánarkerflinum. 29.6.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 26. Féð er búið að hreinsa síðasta svæðið og 

farið á fjall. Stönglarnir fyrir miðri mynd t.h. eru 

leifar af skógarkerfli 5.7.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 27. Slegið var meðfram stiganum eftir að féð 

fór á fjall vegna bæjarhátíðar 12.7.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 28. Skógarkerfillinn náði á einstaka stað að 

blómstra aftur eftir að féð var farið en ekki að 

mynda fræ 16.8.2016. Ljósm. IS 

 

Mynd 29. Kerfiltegundirnar voru fljótar að breiða 

úr sér aftur eftir að hafa verið slegnar en náðu ekki 

að blómstra 24.8.2016. Ljósm. IS 
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4.3. Kostnaður 

Samkvæmt kostnaðarútreikningi var kostnaður við tilraunina 37 kr/m
2
 ef miðað er við 

að stofnkostnaður eins og girðingarefni og raftæki er afskrifað á fimm árum. 

Kostnaður við slátt á svona bröttum brekkum eins og þarna er yfirleitt um 45-50 kr/m
2
 

(Ralf Trylla, munnleg heimild, 28.11.2016). 

4.4. Spurningakönnun 

4.4.1. Bakgrunnsbreytur 

Spurningalistinn innihélt sex bakgrunnsbreytur þar sem spurt var um; kyn, aldursbil, 

uppeldisstað, íbúi eða gestur, menntun og starfsgrein. Kynjahlutfall gat varla verið 

jafnara 49% karlar og 51% konur. Flestir sem svöruðu voru á aldursbilinu 50-59 ára, 

næstflestir 40-49 ára, fæstir þeirra voru í elsta aldursflokknum 70+ (Mynd 30). 

 

 

Meirihluti svarenda ólst upp í þéttbýli eða 67% og 33% í sveit. Af íbúum voru 30% 

fæddir á Suðureyri og 53% aðfluttir, gestir voru 17% (Mynd 31). 

 

 

Mynd 30. Á hvaða aldursbili ert þú? 

Mynd 31. Ertu íbúi eða gestur á Suðureyri? 
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Hvað varðar hæsta menntunarstig svarenda höfðu 41% lokið grunnskólaprófi, 21% 

höfðu lokið framhaldsskólaprófi, 22% háskólaprófi og 16% höfðu lokið annarri 

menntun (Mynd 32). 

 

 

Flestir svarendur störfuðu við sjávarútveg 41%, næstflestir störfuðu við annað en 

ferðaþjónustu eða þjónustu- og verslunarstörf (önnur en ferðaþjónustu) eða 30%, við 

ferðaþjónustu störfuðu 13%, við þjónustu- og verslunarstörf (önnur en ferðaþjónustu) 

9%, enginn starfaði við landbúnað (Mynd 33). 

 

 

4.4.2 Hirðing opinna svæða í þéttbýli og ágengar tegundir 

Hér verður farið yfir svör við spurningum er varða hirðingu opinna svæða og ágengar 

tegundir í þéttbýli. 

Mynd 32. Hæsta menntunarstig? 

Mynd 33. Við hvaða atvinnugrein starfar þú? 
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Hversu mikilvæg finnst þér umhirða og sláttur opinna svæða í þéttbýli? 

Flestum eða 43% fannst umhirða og sláttur opinna svæða mjög mikilvæg og næst 

flestum frekar mikilvæg 33% (Mynd 34). Ekki var mikill munur milli kynja eða 

aldurshópa hvað varðaði þessa spurningu, þó voru aðeins fleiri í aldurshópnum 50-59 

ára sem fannst það mjög mikilvægt. Ef borið var saman hvort fólk ólst upp í sveit eða 

þéttbýli var greinilegt að hirðing opinna svæða skipti þá sem ólust upp í þéttbýli 

talsvert meira máli en þá sem ólust upp í sveit (Mynd 35). Svipaða mynd sýnir 

spurningin um núverandi búsetu en þar er það helst gestum úr sveit sem finnst 

umhirða og sláttur opinna svæða lítið mikilvæg (Mynd 36). Tekið skal fram að 

hlutfall gesta var ekki nema 17% af heildinni. Ef skoðuð var mismunandi menntun var 

umhirðan mikilvægust fyrir þá sem voru með grunnskólapróf. Óverulegur munur var 

eftir starfsvettvangi. 

Mynd 34. Hversu mikilvæg finnst þér umhirða og sláttur opinna svæða í 

þéttbýli? 

 

Mynd 35. Hversu mikilvæg finnst þér umhirða og 

sláttur opinna svæða í þéttbýli? Miðað við 

uppeldisstað. 

 

Mynd 36. Hversu mikilvæg finnst þér umhirða og 

sláttur opinna svæða í þéttbýli? Miðað við núverandi 

búsetu. 
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Finnst þér kerfill og aðrar ágengar plöntur vera vandamál á opnum svæðum á 

Íslandi? 

Flestum eða 68% fannst kerfill og aðrar ágengar plöntur vera mikið, frekar mikið eða 

mjög mikið vandamál (Mynd 37). Kynin voru mjög sammála um það og aldurshópar. 

Hér eins og í spurningunni á undan skipti búseta máli og var þetta meira vandamál 

fyrir fólk í þéttbýli en í sveit. Þeim sem höfðu lokið grunnskólaprófi fannst þetta 

aðeins meira vandamál en öðrum og þeim sem störfuðu við sjávarútveg.  

 

Hvaða aðferð finnst þér líklegust til að bera árangur við að uppræta ágengar 

tegundir? 

 

Flestir eða 37% voru á því að sláttur væri líklegasta aðferðin til að bera árangur við 

upprætingu ágengra tegunda. 27% töldu eitrun árangursríkustu leiðina og 19% beit 

Mynd 37. Finnst þér kerfill og aðrar ágengar plöntur vera vandamál á 

opnum svæðum á Íslandi? 

Mynd 38. Hvaða aðferð finnst þér líklegust til að bera árangur við að 

uppræta ágengar tegundir? 
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(Mynd 38), 14% merktu við annað og flestir skráðu þar beit og sláttur. Einn vildi 

gróðursetja tré, og 3,2% svöruðu ekki þessari spurningu. Þarna var nokkur munur á 

milli kynja hvað varðar aðferðir. Fleiri konur en karlar töldu beit og eitrun 

árangursríka, karlar voru fleiri á því að sláttur væri árangursríkari (Mynd 39). Einnig 

var nokkur munur milli aldurshópa. Þar voru áberandi flestir í aldurshópnum 50-59 

ára sem töldu beit árangurríkustu aðferðina og eitrun þótti líklegasta aðferðin hjá 

yngsta aldurshópnum (Mynd 40). Ekki var martækur munur eftir uppeldisstað, 

núverandi búsetu (gestir úr sveit voru þó sammála um að sláttur væri það eina sem 

kæmi til greina), menntun eða starfsgrein. 

 

 

Finnst þér kostnaður við hirðingu opinna svæða skipta máli? 

Flestir eða 75% voru á því að kostnaður við hirðingu opinna svæða skipti miklu, 

frekar miklu eða mjög miklu máli (Mynd 41), 4,8% svöruðu ekki þessari spurningu. 

Heldur fleiri karlar en konur voru á því að það skipti mjög miklu eða frekar miklu 

máli, en talsvert fleiri konur en karlar voru á því að það skipti miklu máli. Ekki var 

marktækur munur á milli annarra hópa hvað þessa spurningu varðaði. 

 

Mynd 41. Finnst þér kostnaður við hirðingu opinna svæða skipta máli? 

Mynd 39. Hvaða aðferð finnst þér líklegust til að 

bera árangur við að uppræta ágengar tegundir? 

Eftir kyni. 

Mynd 40. Hvaða aðferð finnst þér líklegust til að 

bera árangur við að uppræta ágengar tegundir? 

Eftir aldursbili. 
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Samkvæmt þessum niðurstöðum hér á undan má sjá að umhirða og sláttur 

almenningssvæða í þéttbýli er fólki mjög mikilvæg eða frekar mikilvæg og kostnaður 

skiptir miklu, frekar miklu eða mjög miklu máli og fólk lítur á kerfil og aðrar ágengar 

plöntur sem mjög mikið, frekar mikið eða mikið vandamál. 

4.4.3 Kindur í þéttbýli og beitartilraunin 

Hér verður farið yfir þær spurningar er varða kindur í þéttbýli og beitartilraunina 

sjálfa.  

Hefur þú tekið eftir beitartilrauninni hér á Suðureyri? 

Flestir svarendur höfðu tekið eftir beitartilrauninni eða 75% (Mynd 42), 1,6% svaraði 

ekki spurningunni. Heldur fleiri karlar (17,7%) en konur (6,5%) höfðu ekki tekið eftir 

tilrauninni, en ekki var marktækur munur milli aldurshópa. Af þeim sem ólust upp í 

sveit voru 16% sem höfðu tekið eftir tilrauninni en tæp 60% af þeim sem ólust upp í 

þéttbýli. Allir innfæddir Suðureyringar vissu af eða höfðu tekið eftir henni en tæp 

13% aðfluttra höfðu ekki tekið eftir henni. Enginn gestur úr sveit hafði tekið eftir 

tilrauninni. Ekki er ólíklegt að þéttbýlisbúum þyki kindur eftirtektarverðari í nálægð. 

Ekki var marktækur munur á svörum eftir menntun, en heldur fleiri sem störfuðu við 

sjávarútveg höfðu ekki tekið eftir henni. 

 

Hefur þú stoppað hjá kindunum og lömbunum og fylgst með þeim? 

Meirihluti svarenda eða 71% hafði stoppa hjá kindunum og fylgst með þeim (Mynd 

43), 1,6% svaraði ekki spurningunni. Ekki var marktækur munur á svörum milli 

kynja, aldurshópa eða núverandi búsetu, en heldur fleiri af þeim sem ólust upp í 

Mynd 42. Hefur þú tekið eftir beitartilrauninni hér á Suðureyri? 
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þéttbýli eða 53,2% höfðu stoppað á móti 19,4% af þeim sem ólust upp í sveit. Fleiri af 

þeim sem höfðu lokið grunnskólaprófi höfðu ekki stoppað hjá kindunum en hjá öðrum 

hópum og einnig þeir sem störfuðu við sjávarútveg.  

 

Ert þú eða börn þín hrædd við rafmagnsgirðinguna? 

Flestir eða 75% voru ekki hræddir við rafmagnsgirðinguna (Mynd 44). Heldur fleiri 

karlar en konur voru hræddir við rafmagnsgirðinguna og tveir elstu aldurshóparnir 

voru örlítið hræddari við rafmangsgirðinguna en hinir. Heldur fleiri af þeim sem ólust 

upp í sveit (16%) voru hræddari við rafmagnsgirðinguna (þekkja þær kannski betur) 

en þeir sem ólust upp í þéttbýli (9,5%) og fleiri aðfluttir íbúar Suðureyrar voru 

hræddari við girðinguna en aðrir hópar. Ekki var marktækur munur milli menntunnar 

fólks eða starfsgreinar. 

 

Mynd 43. Hefur þú stoppað hjá kindunum og lömbunum og fylgst með 

þeim? 

Mynd 44. Ert þú eða börn þín hrædd við rafmagnsgirðinguna? 



31 

 

Hefur þú áhyggjur af því að kindurnar sleppi út úr girðingunni? 

Mikill meirihluti eða 79% hafði ekki áhyggjur af því að kindurnar slyppu út úr 

girðingunni (Mynd 45), 3,2% svaraði ekki spurningunni. Þeir sem ólust upp í þéttbýli 

höfðu aðeins minni áhyggju en þeir sem ólust upp í sveit. Á öðrum hópum var ekki 

marktækur munur. 

Finnst þér óþægindi af því að hafa kindur inni í bæ? 

Langflestum eða 94% fannst ekki óþægindi af því að hafa kindur inni í bæ (Mynd 46) 

og var ekki marktækur munur milli hópa. 

 Telur þú að þessi tilraun geti skilað árangri við að halda óæskilegum gróðri í 

skefjum? 

 

Hér skiptust svarendur nokkurn veginn til helminga, það er 47% taldi að þessi tilraun 

myndi skila frekar litlum árangri, litlum árangri eða skipti engu máli og 46,7% taldi 

 

Mynd 45. Hefur þú áhyggjur af því að kindurnar 

sleppi út úr girðingunni? 

 

Mynd 46. Finnst þér óþægindi að hafa kindur inni í 

bæ? 

Mynd 47.Telur þú að þessi tilraun geti skilað árangri við að halda 

óæskilegum gróðri í skefjum? 
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að hún myndi skila miklum, frekar miklum eða mjög miklum árangri (Mynd 47), 

4,8% skiluðu ekki svari. Konur voru nokkuð bjartsýnni en karlar og þeir sem ólust 

upp í þéttbýli þó nokkuð bjartsýnni en þeir sem ólust upp í sveit (Mynd 48). Ekki var 

mikill munur eftir menntun svarenda en þó voru þeir sem höfðu lokið háskólaprófi 

örlítið svartsýnni en aðrir. Óverulegur munur var milli fólks eftir starfsgrein. 

Telur þú að beit geti verið kostnaðarminni en sláttur fyrir sveitarfélagið? 

Meirihluti 70% taldi að beit gæti verið kostnaðarminni en sláttur fyrir sveitarfélagið 

(Mynd 49), 6,3% svaraði ekki spurningunni. Konur voru frekar á því að beit væri 

kostnaðarminni 45,8% en karlar 28,8% og talsvert fleiri af þeim sem ólust upp í 

þéttbýli eða 59,3% töldu að beit væri kostnaðarminni en þeir sem ólust upp í sveit 

15,3%. Lítill eða enginn marktækur munur var á milli annarra hópa. 

 

Mynd 48. Telur þú að þessi tilraun geti skilað árangri 

við að halda óæskilegum gróðri í skefjum? Miðað við 

uppeldisstað. 

 

Mynd 49. Telur þú að beit geti verið 

kostnaðarminni en sláttur fyrir sveitarfélagið? 

Finnst þér jákvætt eða neikvætt fyrir sveitarfélagið að nota kindur við umhirðu 

opinna svæða? 

Mikill meirihluti 81% taldi það jákvætt fyrir sveitafélagið að nota kindur við umhirðu 

opinna svæða (Mynd 50), 6,3% svöruðu ekki spurningunni. Svo til engin munur var á 

milli kynja hvað þessa spurningu varðaði. Svarendur í yngsta aldurshópnum voru 

örlítið neikvæðari en hinir aldurshóparnir og þeir sem ólust upp í þéttbýli voru talsvert 

jákvæðari en þeir sem ólust upp í sveit (Mynd 51). Lítill eða engin marktækur munur 

var í hinum hópunum. 
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Finnst þér beit almennt vera vandamál á Íslandi? 

Mikill meirihluti taldi beit ekki vera vandamál á Íslandi eða 80% (Mynd 52), 6,3% 

svöruðu ekki spurningunni. Heldur fleiri konur 11,9% en karlar 3,4% voru á því að 

beit væri vandamál á Íslandi. Lítill eða enginn munur var í hinum hópunum. En það 

skal tekið fram að margir bættu við að beit væri sumstaðar vandamál á Íslandi eins og 

t.d á hálendinu og einhverjir nefndu beit við vegi sem vandamál. Spurningin var því 

kannski full almennt orðuð og hefði þurft að skipta henni upp í fleiri liði eða orða 

hana þrengra. 

 

Samkvæmt niðurstöðum hér að ofan má sjá að flestir svarendur voru mjög jákvæðir 

fyrir því að hafa kindur í þéttbýli og höfðu ekki miklar áhyggjur af því að þær slyppu 

út eða yllu óþægindum og voru jafnvel á því að þessi aðferð væri ódýrari en sláttur. 

En fólk hafði misjafna trú á að tilraunin skilaði árangri. 

Mynd 52. Finnst þér beit almennt vera vandamál á Íslandi? 

Mynd 50. Finnst þér jákvætt eða neikvætt fyrir 

sveitarfélagið að nota kindur við umhirðu opinna 

svæða? 

Mynd 51. Finnst þér jákvætt eða neikvætt fyrir 

sveitarfélagið að nota kindur við umhirðu opinna 

svæða? Miðað við uppeldisstað 
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5. Umræður 

5.1. Áhrif á gróður 

Þessi tilraun var gerð til að kanna hvort hægt væri að nýta sauðfé til að "hirða og 

hreinsa" almenningssvæði í þéttbýli og til að halda niðri skógarkerfli eða spánarkerfli 

eða jafnvel báðum tegundunum. Margar rannsóknir sýna að hægt er að nota beitardýr 

til að halda niðri ágengum plöntum (Frost og Launchbaugh, 2003; Launchbaugh, og 

Walker, 2006¸ Firn o.fl., 2013; Sheley o.fl., 2015), en sumir telja þó að beit muni 

líklega aldrei, ein og sér, ná að uppræta ágengar tegundir (Tu o.fl, 2001). Þarna skiptir 

tími beitar, styrkleiki og tíðni miklu máli (Rinella og Hileman, 2009) því mikilvægt er 

að beita þegar ágengu tegundirnar eru viðkvæmastar fyrir.  

Niðurstöður gróðurrannsókna sýndu að njóli sást ekki mikið á meðan féð var inni og 

að vallelftingin var með því fyrsta sem hvarf þegar féð kom inn á svæðið. Er það í 

samræmi við fyrri rannsóknir þar sem fram kom að elftingar og kornsúra, auk fleiri 

tegunda séu alltaf bitnar mikið ef þær eru í boði (Anna G. Thórhallsdóttir og Ingvi 

Thorsteinsson, 1993) og skýrir það kannski af hverju sást svo lítið af kornsúru á 

svæðinu.  

Verulega dró úr þekju skógarkerfils í júní, á meðan féð var inni á svæðinu, á sniðum 

1-6 (Mynd 4) en það sama gilti ekki um spánarkerfilinn, hann jók þekju sína nema í 

einum ramma en þar hafði hann verið troðinn niður. Niðurstöður á sniðum 1-6 sýndu 

(Mynd 4) líka að það dró úr þekju spánarkerfils eftir að féð var farið. Taka skal þó 

fram að slátturinn í kringum stigann hafði þar áhrif, því tvö snið með átta römmum (af 

27 römmum) voru á því svæði. Af sömu ástæðu gæti verið að þekja skógarkerfils á 

sömu sniðum hefði aukist meira í ágúst ef ekki hefði verið slegið. Niðurstöðurnar 

sýna þó glögglega að sauðféð beit og hafði áhrif á vöxt og viðgang skógarkerfilsins en 

ekki spánarkerfilsins. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að beit húsdýra dregur úr þéttleika 

hávaxinna plöntutegunda eins og skógarkerfils (Pavlů, Hejcman, Pavlů og Gaisler, 

2007) ef hann er beittur rétt fyrir blómgun (Hellström o.fl., 2003). Engar rannsóknir 

hef ég fundið um áhrif beitar á spánarkerfil. 
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5.2. Sjónrænar athuganir 

Niðurstaða sjónrænna athugana sýndu að féð náði vel að hreinsa burt gróður, fyrir 

utan spánarkerfilinn og þegar féð fór á fjall þann 4. júlí voru þær búnar að hreinsa allt 

í kringum kerfilinn og éta blóm af flest öllum skógarkerfli og mikið af blöðum. 

Kindurnar náðu þannig að koma í veg fyrir að skógarkerfillinn, sem er ágeng tegund, 

næði að mynda fræ þetta árið en hafa þarf í huga að skógarkerfill getur fjölgað sér 

kynlaust (Darbyshire o.fl., 1999; Sigurður H. Magnússon o.fl, 2006). Það þarf því að 

skoða vel hvernig best er að stjórna beitinni, bæði með tilliti til tíma og fjölda gripa, 

þannig að hún skaði skógarkerfilinn sem mest (Frost og Launchbaugh, 2003). 

Niðurstöður sýndu líka að féð snerti varla spánarkerfilinn nema einstaka blöð. 

Efnainnihald og beitarletjandi aukaefni í plöntum hafa mikil áhrif á plöntuval 

beitardýra (Anna G. Þórhallsdóttir, 1989). Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að hafa 

áhrif á plöntuvalið með markvissri þjálfun, þannig að þau velji markplöntur (Frost og 

Launchbaugh, 2003) og jafnvel gefa þeim lyf sem draga úr óþægindum við neyslu 

beitarletjandi efna, en rannsóknir hafa sýnt að lömb éta fóður sem áður olli þeim 

vanlíðan hafi þau aðgang að tilteknum efnum eða lyfjum (Villalba, Provenza og 

Shaw, 2005). Spánarkerfillinn fjölgar sér líklega ekki kynlaust (Hörður Kristinsson, 

munnl. heimild, 28.11.2016) en þar sem féð hreinsaði allt í kringum spánarkerfilinn 

ætti beitin að halda niðri ungplöntum og hann ætti því síður að breiðast út. 

Niðurstaðan er því sú að það er trúlega hægt að halda niðri skógarkerfli með 

þjónustubeit sauðfjár en að öllum líkindum ekki spánarkerfli nema með frekari 

aðgerðum. 

5.3. Kostnaður 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna hvort þjónustubeit væri mögulega 

kostnaðarminni fyrir sveitarfélagið en sláttur. Þjónustubeit erlendis hefur sýnt sig að 

vera áhrifaríkt tæki til að stjórna illgresi í úthaga og þéttbýli auk þess að það getur 

verið á svæðum þar sem erfitt er að komast að. Beit er þar oft ódýrari en aðrar aðferðir 

(Frost og Launchbaugh, 2003; Launchbaugh og Walker, 2006; Burritt o.fl., 2013, 

nóvember; Malewitz, 2014). Rannsóknir hafa líka sýnt að beit sem forvarnaraðgerð 

getur sparað samfélaginu peninga (Sheley o.fl., 2015).  
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Við áætlun á kostnaði við verkið er stuðst við útreikninga Ralf Trylla, 

umhverfisfulltrúa Ísafjarðarbæjar. Stofnkostnaður verkefnisins fólst í kaupum á 

girðingarneti, staurum og rafstöð fyrir girðinguna en hlaupandi kostnaður; uppsetning 

girðingar, flutningur fjár til og frá svæðinu og eftirlit meðan á beitartíma stendur. Sé 

miðað við að stofnkostnaður, eins og girðingarefni og raftæki, sé afskrifað á fimm 

árum þá sýna útreikningar að kostnaður við tilraunina var 37 kr/m
2
. Það er frekar lág 

upphæð ef miðað er við kostnað við slátt á svona bröttum brekkum eins og þarna er, 

sem yfirleitt er um 45-50 kr/m
2
, (Ralf Trylla, munnleg heimild, 28.11.2016). Væri 

svæðið stærra myndi kostnaður á hvern fermetra lækka að sama skapi við 

þjónustubeitina – en ekki við sláttinn. 

5.4. Viðhorf bæjarbúa og gesta 

Þegar svona tilraun er gerð er gagnlegt að kanna viðhorf almennings, því nauðsynlegt 

er að hafa stuðning bæjarbúa. Bæjarbúar þurfa að vita hvað er í gangi og þeir sem 

standa að tilrauninni þurfa að vita hvort almenningur hafi verið upplýstur nægjanlega 

eða hafi óþægindi af tilrauninni, slæm samskipti eða skortur á samskiptum getur leitt 

til þess að árangur verið annar en til var ætlast (Jacobson, 2009). Spurningarnar sem 

lagt var upp með voru; hvort umhirða og sláttur almenningssvæða í þéttbýli væri fólki 

mikilvæg og hvort kostnaður skipt þar máli, hvort kerfill og aðrar ágengar plöntur 

væru vandamál í þeirra augum, hvort kindur í þéttbýli væri jákvætt eða yllu bara 

óþægindum og áhyggjum og að lokum hvort fólk teldi líklegt að þessi tilraun skilaði 

árangri. Niðurstaðan var sú að mikill meirihluti eða 76% svarenda þótti umhirða og 

sláttur mjög eða frekar mikilvæg og er það í samræmi við það sem almennt gerist 

(Velvakandi, 2011; Byggðastofnun, 2016). Það er eðlilegt að kostnaður skipti 

skattgreiðendur máli enda fannst flestum eða 61% kostnaður skipta máli að einhverju 

leiti og ekki nema 8% sem fannst hann skipta engu eða litlu máli. Tæpum 70% fannst 

kerfill og aðrar ágengar plöntur vera vandamál á opnum svæðum á Íslandi, enda eru 

sveitarfélög á Íslandi víða farin að vera í vandræðum með ágengar plöntur og má sem 

dæmi nefna Stykkishólm og Bolungarvík (Menja von Schmalensee og Róber Arnar 

Stefánsson, 2009; Hulda B. Albertsdóttir og Sigurður F. Friðriksson, 2014). 

Jákvæðasta niðurstaðan var sú að 94% svarenda hafði ekki óþægindi af því að hafa 

kindurnar inni í bæ og mikill meirihluti hafði tekið eftir tilrauninni og stoppað við og 
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fylgst með fénu. Bæjarbúar voru almennt jákvæðir þó þeir væru ekki allir vissir um að 

tilraunin skilaði árangri. 

Könnunin var kannski ekki að öllu leiti marktæk þar sem svarhlutfall var lítið eða 

25,7% af úrtaki íbúa 18 ára og eldri og auk þess ekki nema ellefu gestir. Hún gefur þó 

ágæta mynd af viðhorfi íbúa og áhugaverða niðurstöðu. 

5.5. Ályktanir / lokaorð 

Niðurstaðan er sú að það er vel hægt að nýta sauðfé til að hirða og hreinsa 

almenningssvæði en trúlega mun þó beit ein og sér ekki ná að uppræta tegundir eins 

og spánarkerfil nema með hjálp. Ókostirnir við beit eru að beitardýr sneiða oft fram 

hjá þeim gróðri sem þeim er ætlað að bíta. Þarna væri kannski hægt að kanna hvort 

eitthvað af fénu sýni þessum marktegundum meiri áhuga en félagarnir og rækta 

þannig fram ákveðnar fæðuóskir. Margar plöntur framleiða varnarefni sem gerir þær 

eitraðar eða í öllu falli bragðvondar. Kanna þarf hvort spánarkerfillinn inniheldur 

einhver eiturefni sem fénu verður illt af eða hvort þetta er bara bragð sem þær þekkja 

ekki og þurfi því bara að læra að þekkja það. Kostir við beit er að hún er 

umhverfisvæn, því ekki þarf að nota eitur eða mengandi tæki og kostnaður fyrir 

sveitarfélagið er í lágmarki þar sem aðal kostnaðurinn er rafmagnsgirðingin sem 

heldur fénu á réttum stað og hana er auðvelt að færa til. Niðurstöður á viðhorfi 

bæjarbúa býður upp á að hægt verði að halda áfram með tilraunina á næsta ári þar sem 

viðhorf þeirra sýndi sig að vera almennt jákvætt og því full ástæða fyrir sveitafélagið 

að skoða þessa aðferð betur. 
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9. Viðaukar 

9.1. Gróðurfarsúttekt 

(Kvarði: 1:<1%, 2:1-5%, 3:6-25%, 4:26-50%, 5:51-75%, 6:76-99%, 7:100%) 

 
  

Snið 1

Hnit N

Hnit W

dagsetning 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 40 20 10 50 40 20 10 10 10 10 10 10

Sina 40 40 20 20 10 10 5 5 5 5 5 10

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 20 10

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall 3 1

Alchemilla alpina ljónslappi 2 3 3

Alchemilla filicaulis maríustakkur 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1

Anthriscus sylvestris skógarkerfill 3 2 1 2 3

Bistorta vivipara kornsúra 2 1 1

Equisetum pratense vallelfting 3 1 1

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill 1 1 3 3 3

Poa spp. grös 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3

Ranunculus acris brennisóley 2 1 2

Rumex acetosa túnsúra 2 3 1 2 3 2 3

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill 2 2 3 2 2 1 5 3 5

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Snið 2

Hnit N

Hnit W

dagsetning 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 40 70 40 5 5 5 5 20 20

Sina 60 40 10 5 5 5 5 5 5

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 10 5 30 10 50

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall 1

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1

Anthriscus sylvestris skógarkerfill 6 3 5 3 4 2

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 3 1 2 1

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill 1 2 2 2 2 1 1

Poa spp. grös 3 4 5 5 6 6 1 3 1 3 3 3

Ranunculus acris brennisóley 2 2 2 1

Rumex acetosa túnsúra 3 2 4 1 1

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill 3 2 3 2 5 4 5

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

66°07,823 66°07,826 66°07,830 66°07,836

23°31,936 23°31,929 23°31,923 23°31,917

23°31,942 23°31,936 23°31,932 23°31,924

Rammi - 5 Rammi - 6 Rammi - 7 Rammi - 8

Rammi - 1 Rammi - 2 Rammi - 3 Rammi - 4

66°07,827 66°07,830 66°07,833 66°07,839
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Snið 3

Hnit N

Hnit W

dagsetning 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 20 5 40 20 10

Sina 40 30 10 10 10

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 60 40 40 40

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 3 1

Anthriscus sylvestris skógarkerfill 3

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 4 2 2 2

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill 1 4 4 4

Poa spp. grös 4 2 3 2 2 1

Ranunculus acris brennisóley 1 1 1 1 1 1

Rumex acetosa túnsúra

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Snið 4

Hnit N

Hnit W

dagsetning 4/6 5/7 2/8 4/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 40 75 40 75 20 10

Sina 20 5 5 20 10

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 15 70 5

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 2

Anthriscus sylvestris skógarkerfill 1

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 5 2 2 3 4

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill

Poa spp. grös 4 3 1 1 6

Ranunculus acris brennisóley 2 1 2

Rumex acetosa túnsúra

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill 3 1 1

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Rammi-11 Rammi-12

66°07,821 66°07,825

23°31,915 23°31,911

Rammi-9 Rammi-10

66°07,822 66°07,825

23°31,925 23°31,920
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Snið 7

Hnit N

Hnit W

dagsetning 20/6 5/7 2/8 20/6 5/7 2/8 20/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 20 30 30 10

Sina 15 60 40 10 10 10

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 60 80 95 95 95

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 2 3 5

Anthriscus sylvestris skógarkerfill 1 2 2

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 4 1 1 2 2

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill 4 4 4

Poa spp. grös 3 3 1 1 1 1

Ranunculus acris brennisóley 2 1 2

Rumex acetosa túnsúra

Rumex Longifolius njóli 1

Taraxacum  spp. fífill

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Snið 8

Hnit N

Hnit W

dagsetning 20/6 5/7 2/8 20/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 20 40 40 10

Sina 20 50 20 20 10

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 50 50 40

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 4 2 3 2 2 2

Anthriscus sylvestris skógarkerfill 1

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 3 4 1 2

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill 3 2 4

Poa spp. grös 3 4 5 3 3

Ranunculus acris brennisóley 2 2 1

Rumex acetosa túnsúra

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Rammi-22 Rammi-23

66°07,813 66°07,817

23°31,880 23°31,872

66°07,815 66°07,820 66°07,823

23°31,888 23°31,882 23°31,874

Rammi-19 Rammi-20 Rammi-21
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Snið 9

Hnit N

Hnit W

dagsetning 20/6 5/7 2/8 20/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 5 5 10 5

Sina 50 50 50 30 10

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl)

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 4 1 4

Anthriscus sylvestris skógarkerfill

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 2 4

Geranium sylvaticum blágresi

Myrrhis odorata spánarkerfill

Poa spp. grös 5 6 6 4 5 5

Ranunculus acris brennisóley 2 2 1

Rumex acetosa túnsúra 1 2

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Snið 10

Hnit N

Hnit W

dagsetning 20/6 5/7 2/8 20/6 5/7 2/8

Þekja  (%)

Mosar 5 5 5 5 20 20

Sina 10 20 10 20 40 50

Ber jörð (rofdíll, klöpp, möl) 40 5

Háplöntutegund  (einkunn)

Achillea millefolium vallhumall

Alchemilla alpina ljónslappi

Alchemilla filicaulis maríustakkur 4 3 5 2 3

Anthriscus sylvestris skógarkerfill

Bistorta vivipara kornsúra

Equisetum pratense vallelfting 4 3 3 5 2 1

Geranium sylvaticum blágresi 2 1 1

Myrrhis odorata spánarkerfill

Poa spp. grös 3 4 3 4 3 3

Ranunculus acris brennisóley 1 2 2

Rumex acetosa túnsúra

Rumex Longifolius njóli

Taraxacum  spp. fífill 1

Trifolium repens hvítsmári

Viola palustris mýrfjóla

Rammi-26 Rammi-27

66°07,809 66°07,813

23°31,863 23°31,853

Rammi-24 Rammi-25

66°07,810 66°07,814

23°31,871 23°31,863
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9.2. Spurningakönnun 

 

  

 

Ágæti íbúi / gestur á Suðureyri 

 

Ég heiti Ingibjörg Svavarsdóttir og er nemandi við Landbúnaðarháskóla Íslands á 

Hvanneyri. Lokaverkefni mitt fjallar um beitartilraunina hér á Suðureyri. Þessi tilraun 

er samstarfsverkefni Ísafjarðarbæjar, Landbúnaðarháskóla Íslands og íbúa á 

Suðureyri. Mín rannsókn beinist meðal annars að því, að kanna viðhorf íbúa og gesta 

á Suðureyri til þessarar óhefðbundnu aðferðar.  

Viðhorf þitt skiptir því miklu máli í þessari rannsókn og yrði ég mjög þakklát að fá 

svör þín við meðfylgjandi könnun. 

 

Beitartilraun á Suðureyri 

Viðhorfskönnun íbúa á Suðureyri til óhefðbundinnar aðferðar við að halda niðri 

óæskilegum gróðurtegundum og spara slátt, með því að nota kindur í stað sláttar. 

Vinsamlegast merktu við aðeins við eitt atriði 

1. Hvert er kyn þitt?  

 Kona 

 Karl 

2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 18 – 29 ára 

 30 – 39 ára 

 40 – 49 ára 

 50 – 59 ára 
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 60 – 69 ára 

 70+ 

3. Hvar ólst þú upp? 

 Í sveit 

 Í þéttbýli 

 

4. Ertu íbúi eða gestur á Suðureyri? 

 Íbúi frá fæðingu 

 Íbúi síðan árið ________ 

 Gestur sem býr í þéttbýli 

 Gestur sem býr í sveit 

5. Hversu mikilvæg finnst þér umhirða og sláttur opinna svæða í þéttbýli? 

 Mjög mikilvægur 

 Frekar mikilvægur 

 Mikilvægur 

 Frekar lítið mikilvægur 

 Lítið mikilvægur 

 Skiptir engu máli 

6. Finnst þér kerfill og aðrar ágengar plöntur vera vandamál á opnum 

svæðum á Íslandi? 

 Mjög mikið vandamál 

 Frekar mikið vandamál 

 Mikið vandamál 
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 Frekar lítið vandamál 

 Lítið vandamál 

 Skiptir engu máli 

7. Hvaða aðferð finnst þér líklegust til að bera árangur við að uppræta 

ágengar tegundir? 

 Beit 

 Eitrun 

 Sláttur 

 Annað 

___________________________________________________________ 

8. Hefur þú tekið eftir beitartilrauninni hér á Suðureyri? 

 Já 

 Nei 

9. Hefur þú stoppað hjá kindunum og lömbunum og fylgst með þeim? 

 Já 

 Nei 

10. Ert þú eða börn þín hrædd við rafmagnsgirðinguna? 

 Já 

 Nei 

11. Hefur þú áhyggjur af því að kindurnar sleppi út úr girðingunni? 

 Já 

 Nei 

12. Finnst þér óþægindi af því að hafa kindur inni í bæ? 

 Já 
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 Nei 

13. Telur þú að þessi tilraun geti skilað árangri (geri gagn) við að halda 

óæskilegum gróðri í skefjum? 

 Mjög miklum árangri 

 Frekar miklum árangri 

 Miklum árangri 

 Frekar litlum árangri 

 Litlum árangri 

 Skiptir engu máli 

14. Telur þú að beit geti verið kostnaðarminni en sláttur fyrir sveitafélagið? 

 Já 

 Nei 

15. Finnst þér kostnaður við hirðingu opinna svæða skipta máli? 

 Mjög miklu máli 

 Frekar miklu máli 

 Miklu máli 

 Frekar litlu máli 

 Litlu máli 

 Skiptir engu máli 

 

16. Finnst þér jákvætt eða neikvætt fyrir sveitarfélagið að nota kindur við 

umhirðu opinna svæða? 

 Jávætt 

 Neikvætt 
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17. Finnst þér beit almennt vera vandamál á Íslandi? 

 Já 

 Nei 

18. Menntun? 

Vinsamlegast merktu við hæsta menntunarstig 

 Hef lokið grunnskólaprófi 

 Hef lokið framhaldsskóla prófi 

 Hef lokið háskólaprófi 

 Annað 

19. Við hvaða atvinnugrein starfar þú? 

 Sjávarútveg 

 Iðnað 

 Ferðaþjónustu 

 Þjónustu- og verslunarstörf, önnur en við ferðaþjónustu 

 Landbúnað 

 Annað 

20. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


