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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. 
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Ágrip 

Ljóst er að tap á líffræðilegum fjölbreytileika er ein mesta umhverfisógnin sem steðjar að 

mannkyninu. Samfara aukinni umhverfisvitund hefur áhugi manna á sjálfbærum 

landnýtingarháttum aukist og eru beitarskógar ein þeirra sjálfbæru landnýtingaraðferða sem 

horft er til. Beitarskógar voru algeng landnýtingaraðferð í Evrópu áður fyrr en dregið hefur úr 

notkun hennar samfara breyttum landnýtingarháttum. Beitarskógar búa yfir miklum 

vistfræðilegum og menningarlegum verðmætum og teljast mikilvægir í náttúruvernd. Í 

þessari ritgerð er saga beitarskóga Evrópu rakin og teknar saman helstu rannskóknir sem til 

eru um stöðu og nýtingu evrópskra beitarskóga ásamt því að skoða hvort slíkar 

landnýtingaraðferðir hafi mögulega verið stundaðar hér á landi af landnámsmönnum og 

afkomendum þeirra. Einnig eru  beitarrannsóknir í íslenskum skógum kynntar og lagt mat á 

hvort leggja ætti meiri áherslu á ræktun beitarskóga. Í lokaorðum kemur fram að þrátt fyrir að 

vísindmenn séu flestir sammála um vistfræðilegt og menningarlegt mikilvægi beitarskóga 

virðist skorta skýra pólitíska stefnumótun í flestum löndum Evrópu varðandi vernd þeirra og 

viðhald. Einnig eru margir sem benda á aukna þörf á rannsóknum sem ná yfir stærri svæði. 

Margt bendir til að landnámsmenn hafi reynt að stunda sjálfbærar landnýtingaraðferðir hér 

landi t.d. með beitarstjórnun og trjástýfingum og að skógareyðing hafi á sumum stöðum verið 

hæg og staðbundin. Hér á landi má merkja aukinn áhuga á samþættingu beitar og skógræktar. 

Ræktun og nýting beitarskóga er ákjósanleg leið til að Ísland nái þeim umhverfismarkmiðum 

sem við höfum sett okkur, m.a. í Parísarsamkomulaginu og samningnum um líffræðilega 

fjölbreytni, en til þess að svo geti orðið þarf aukinn kraft í rannsóknir og gott samstarf milli 

stjórnvalda og hlutaðeigandi samtaka. 

 

Lykilorð: beitarskógur, beit, hástýfing, lágstýfing, líffræðilegur fjölbreytileiki, sjálfbærni. 
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Abstract 

Biodiversity loss is one of the greatest environmental threats facing humankind. Interest in 

sustainable land use methods has grown in concurrent with more environmental wearness and 

therefore the use of wood-pastures have found increasing attention from conservation science 

and policy. The use of wood-pastures was a widespread form of management in Europe 

earlier but has been through a sharp decline mainly due to processes of agricultural 

intesification and abandonment. Wood-pastures hold exceptional ecological and cultural 

values and are important in nature conservation. In this essay studies regarding the use of 

European wood-pastures in the past and their current status are reviewed, along with 

examining whether similar land use methods were practiced in Iceland by the first settlers and 

their descendants. Icelandic grazing experiments are also discussed and evaluated if the 

establishment and use of wood-pastures should be emphasized more. In the discussion it is 

revealed that despite that most scientists agree that wood-pastures are of high biological and 

cultural value, there seems to be a lack of a clear political policy in most European countries 

regarding their protection and maintenance. Many scientists also point out the urgent need for 

more studies with a wider variety of approaches. Recent studies in Iceland indicate that 

settlers tried to use sustainable land use methods, for example grazing management and 

coppicing, and that deforestation seems to have been more slow and local in at least some 

locations than previously thougtht. Interest in integrating grazing and forestry in Iceland is 

growing. The establishment and use of wood-pastures could help Iceland fulfill the 

environmental agreements the country has signed, among them the Paris Agreement and the 

Convention on Biological Diversity. To make that happen more domestic studies are needed 

and good cooperation between authorities and concerned associations in Iceland. 

 

Keywords: wood-pastures (agroforestry, silvopasture), grazing, pollarding, coppicing, 

biodiversity, sustainability. 
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1 Inngangur 

Áhugi á samþættingu beitar og skógræktar hefur aukist hér á landi síðustu misseri. Í því 

sambandi má nefna erindi Þórarins Inga Péturssonar, formanns Landssambands 

sauðfjárbænda, sem hann hélt á aðalfundi Skógræktarfélags íslands í ágúst 2015 og bar heitið 

„Eiga skógrækt og sauðfjárrækt samleið?“. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að svo sé og að 

markmið allra geti náðst t.d. með beitarskógum (Þórarinn Ingi Pétursson, 2015). En hvað eru 

beitarskógar? Beitarskógar hafa verið mikilvægur hluti af landnýtingu í Evrópu í gegnum 

aldirnar og er markmið ritgerðarinnar að skoða þær heimildir sem til eru um stöðu og nýtingu 

evrópskra beitarskóga og áhrif hennar á líffræðilegan fjölbreytileika. Skoðað verður hvort 

þær rannsóknir geti nýst okkur hér á landi við skipulag slíkra skóga. Auk þess verða þær 

íslensku rannsóknir sem til eru um efnið kynntar. Einnig er markmiðið að skoða hvernig 

nýtingu skógarauðlindarinnar hér á landi var háttað áður fyrr og hvort svipaðar 

nýtingaraðferðir hafi verið notaðar í birkiskógum hérlendis og tíðkuðust í beitarskógum 

Evrópu. Að lokum verður lagt mat á hvort leggja ætti meiri áherslu á ræktun beitarskóga á 

Íslandi en nú er gert. 

Beit í skógi eða beitarskógur (e. agroforestry, silvopasture) felur í sér fremur víðtæka 

skilgreiningu (Goldberg, Kirby, Hall & Latham, 2007). Einkenni beitarskóga er að þeir eru 

fremur opnir, með langt bil á milli trjáa og gisinn eða engan undirgróður. Í beitarskógum er 

þéttleiki stórra beitardýra meiri en hann væri undir venjulegum kringumstæðum í 

náttúrulegum skógi og beit því talin vera lykilþáttur í myndun og viðhaldi þeirra (Kirby, 

Thomas, Key, McLean & Hodgetts, 1995; Vera, 2000; Bergmeier, Petermann & Schröder, 

2010; Plieninger o.fl., 2014). Notkun beitarskóga er forn landnýtingaraðferð sem hefur þann 

tvíþætta tilgang að rækta tré til timburframleiðslu og jafnframt að auka beitargildi 

undirgróðurs. Hugmyndin er að auka í senn vöxt undirgróðurs með því skjóli sem 

trjágróðurinn veitir og stuðla að auknum trjávexti með þeirri umhirðu sem beitin þarfnast 

(Kirby o.fl., 1995; Vera, 2000; Bergmeier o.fl., 2010; Plieninger o.fl., 2014). Skógarnir voru 

einnig nýttir til framleiðslu á eldiviði og vetrarfóðri (Rackham, 1995). Aldin trjáa og runna 

(t.d. akörn, perur, epli og rósaber (e. rosehip)) (Vera, 2000; Bergmeier o.fl., 2010; Hartel & 

von Wehrden, 2013) voru einnig nýtt en sem dæmi var svínum sleppt í beitarskóga á haustin 

til að nærast á akörnum eikar- og beykitrjáa og öðrum ávöxtum (e. pannage) (Jørgensen, 

2013). Þessi landnýtingaraðferð hefur verið hluti af menningarlegri sögu Evrópu frá 

nýsteinöld allt fram á okkar daga (Mosquera-Losada, McAdam, Romero-Franco, Santiago-



2 

 

 

Freijanes & Rigueiro-Rodróguez, 2009). Beitarskógar hafa því myndast vegna samspils 

náttúrulegra ferla og áhrifa mannsins í gegnum aldir og teljast mikilvægur hluti af 

menningarlandslagi Evrópu (Kirby o,fl., 1995; Quelch, 2005).  

Allir beitarskógar bera merki þessarar sögulegu landnýtingar. Í beitarskógum við 

Miðjarðarhafið má t.d. finna merki um manngerða stalla, steinveggi, þreskivelli og aðra 

innviði sem bera vott um landnýtingu fyrri tíma (sjá mynd 1) (Plieninger & Gaertner, 2011). 

Auk þess bera há- og lágstýfð tré (e.-pollard, coppice – sjá kafla 4.1 og 4.2) í evrópskum 

beitarskógum vott um þessa fornu 

landnýtingaraðferð (Kirby o.fl.,1995; Jørgensen 

& Quelch, 2014). Beitarskógar teljast mikilvæg 

svæði í náttúruvernd vegna vistfræðilegra og 

menningarlegra verðmæta þeirra en lengi hefur 

verið bent á mikilvægi beitarskóga við verndun 

líffræðilegrar fjölbreytni, einkum í tengslum við 

þann mikla fjölda ólíkra búsvæða sem þar er að 

finna (Kirby o.fl., 1995; Bergmeier o.fl., 2010). Í 

beitarskógum má oft finna fjölbreytilegri búsvæði en á öðrum nýtingarsvæðum manna á sama 

líflandafræðilega svæðinu (e.-biogeographical region) s.s. í lokuðum skógi eða á opnum, 

skóglausum svæðum. Þetta stafar af þeim áhrifum sem nýtingin hefur á byggingu þeirra og 

stöðu framvindu í vistkerfinu ásamt þéttleika og aldursskiptingu trjásamfélagsins (Bergmeier 

o.fl., 2010). Beitarskógar í Evrópu hafa gengið í gegnum miklar breytingar síðustu tvær aldir 

en þrátt fyrir menningarlegt og vistfræðilegt mikilvægi þeirra hefur þeim hnignað um alla 

Evrópu (Hartel o.fl., 2014). Helsta orsök þessara breytinga er breytt landnotkun vegna 

aukinnar eftirspurnar eftir timbri og landbúnaðarvörum. Hin hefðbundna, fjölbreytta nýting 

beitarskóga stóð ekki undir þessari auknu eftirspurn og var því skipt út fyrir þéttbærari og 

einsleitari ræktun bæði í skógrækt og landbúnaði (Vera, 2000). Hefðbundinnni nýtingu hefur 

þannig verið hætt í mörgum beitarskógum og þéttur skógur tekið yfir eða tré felld og 

svæðunum breytt í opið landslag. Afleiðingin er sú að vistfræðileg þjónusta þessara svæða 

skerðist til muna með tilheyrandi áhrifum á líffræðilegan fjölbreytileika (Vera, 2000; 

Plieninger o.fl., 2015).  

 

Mynd   1: Dæmi um manngerða stalla í 

beitarskógi í Grikklandi 

(https://www.agforward.eu/index.php/en/agrofore

stry-in-europe.html). 

https://www.agforward.eu/index.php/en/agroforestry-in-europe.html
https://www.agforward.eu/index.php/en/agroforestry-in-europe.html


3 

 

2 Beitarskógar Evrópu 

Nútímamamaðurinn (Homo sapiens) hafði líklega mikil áhrif á landslag Evrópu strax á 

nýsteinöld með því að stuðla að útrýmingu margra stórra beitarspendýra sem áður mótuðu 

landslagið. Margir telja þó að beit húsdýra (tamdir afkomendur stóru grasbítanna: nautgripir, 

geitur, sauðfé og hestar) hafi vegið á móti þeim áhrifum sem útrýming margra innlendra, 

stórra beitarspendýra hafði á vistkerfið (Andersson & Appelqvist, 1990; van Wieren, 1995; 

Wallis de Vries, 1995; Olff o.fl., 1999; Vera, 2000; Uytvanck, 2006). Vegna húsdýrahalds 

manna og hefðbundinnar landnýtingar héldu stór svæði áfram að vera beitt og/eða slegin. 

Margir telja að það hafi tryggt áframhaldandi tilvist margra ljóselskra plöntutegunda í 

evrópsku landslagi þrátt fyrir útdauða nærri allra innlendra grasbíta (Andersson & 

Appelqvist, 1990; van Wieren, 1995; Wallis de Vries, 1995; Olff o.fl., 1999; Vera, 2000; 

Uytvanck, 2006). Tilvist margra evrópskra tegunda er því af mörgum talin vera háð svæðum 

þar sem hefðbundin landnýting er enn stunduð (Erhardt & Thomas, 1991; Rackham, 1995; 

Klemm, 1996).  

2.1 Forsaga beitarskóga 

Almennt er talið að á nútíma- eða Hólósen-tímabilinu, áður en áhrifa mannsins tók að gæta, 

hafi skógur þakið stærstan hluta Evrópu þar sem frjósemi jarðvegs og aðgangur að vatni hafði 

staðbundin áhrif á þéttleika skógarins (Nielsen o.fl., 2012). Náttúruleg graslendi voru 

sjaldgæf og einkum bundin við opnur í landslaginu s.s. flæðiengjar (e.-floodplain) og önnur 

votlendi, fjalllendi og klettaveggi (Ellenberg, 1988; Rackham, 1995). Raskanir af völdum 

elda, storma, þurrka, frostskemmda og sjúkdómsfaraldra stuðluðu með reglulegu milllibili að 

myndun skógaropna þar sem graslendisgróður gat einnig þrifist. Beit og rask af völdum 

grasbíta er síðan talið hafa lengt líftíma skógaropnanna (Ellenberg, 1988; Nielsen o.fl., 2012). 

Sumir telja þó að forn-skógar Evrópu hafi verið opnari og svipað meira til beitarskóga og 

byggja rök sín m.a. á því að flestar mið- og vestur-evrópskar tegundir hafa búsvæði sitt í 

opnum eða hálfopnum svæðum en ekki í þéttum skógi (Rose, 1992; Wallis de Vries, 1995; 

Vera, 2000). Sem dæmi eru fáar æðplöntur í Mið-Evrópu sem kjósa skugga (Pykälä, 2000) og 

stór hluti þeirra tegunda sem lifa í skóglendi vegnar vel í sólríku, opnu landslagi (Rose, 1992; 

Vera, 2000). Niðurstöður Nielsen og félaga (2012) benda til að á fyrri hluta Hólósen-

tímabilsins hafi trjáþekja í norðurhluta Þýskalands og Danmörku verið nokkuð gisin og að 

opin svæði hafi náð yfir um 10-20% landsvæðisins. Þetta útilokar þó ekki að þéttur skógur 
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hafi verið ríkjandi en er góð vísbending um mikilvægi náttúrulegrar röskunar í evrópskum 

vistkerfum. 

Náttúrulegir þættir sem valda röskun líkt og stórir grasbítar (Vera, 2000) og eldar (Niklasson 

o.fl., 2010) hafa að stórum hluta horfið í Evrópu vegna áhrifa mannsins, en talið er líklegt að 

maðurinn hafi stuðlað að útrýmingu margra stórra beitarspendýra (e. megafauna) í lok ísaldar 

í Evrasíu, Norður- og Suður-Ameríku og Ástralíu (Martin & Klein, 1984; Vera 2000). Á 

meðal þeirra voru risagrasbítar líkt og fílategundin Elephas antiquus (sjá mynd 2) og tvær 

nashyrningstegundir, Dicerorhinus hemitoechus (sjá mynd 2) og Dicerorhinus 

kirchbergensis, sem vegna líkamsstærðar og gríðarmikillar fæðuþarfar eru talin hafa haft 

mikil áhrif á gróðursamsetningu og uppbyggingu vistkerfisins sem þau lifðu í (Owen-Smith, 

1988). Í Evrópu urðu nær allir stórir grasbítar (e. grass-eaters) útdauðir. Á meðal þeirra er 

evrópski úruxinn (Bos primigenius), evrópski villihesturinn (Equus ferus ferus) og evrópski 

villiasninn (Equus hydruntius). Með fækkun eða útdauða þessara grasbíta má ætla að dregið 

hafi úr áhrifum þeirra á vistkerfið og að afleiðingin hafi falið í sér aukna útbreiðslu skóga í 

Evrópu eftir síðustu ísöld (Uytvanck, 2006).  

2.2 Stóru beitardýr Evrópu og áhrif þeirra 

Einu stóru innlendu grasbítana sem enn er að finna í Evrópu er evrópski vísundurinn (Bison 

bonasus) (sjá mynd 3) og ræktað afbrigði hins evrópska villihests (Equus ferus ferus) (sjá 

mynd 4) (Demment & van Soest, 1985; Hofmann, 1985; Vera, 2000). Fyrr á tímum hafði 

evrópski vísundurinn mikla útbreiðslu en finnst nú einungis í þjóðgarðinum Białowieża sem 

staðsettur er á landamærum Póllands og Hvíta-Rússlands (UNESCO, á.á.). Önnur stór 

grasæta sem fannst fyrr á tímum í Evrópu var evrópski úruxinn (Bos primigenius) sem varð 

útdauður árið 1627 (Wikipedia, á.á.). Evrópska villihestinn (Equus ferus ferus), öðru nafni 

Mynd   2 Fílategundin Elephas antiquus (t.v.) og nashyrningstegundin Dicerorhinus hemitoechus (t.h.) eru 

meðal útdauðra risagrasbíta sem höfðu mikil áhrif á vistkerfin sem þeir lifðu í 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Straight-tusked_elephant og http://www.rhinore 
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tarpan, var eitt sinn að finna villtan í Evrópu allt frá Rússlandi til Spánar, en talið er að síðasti 

tarpaninn hafi dáið í dýragarðinum í München árið 1887 (Vera, 2000; Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir & Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005). Þó var töluvert til af tarpanblönduðum hestum 

í Póllandi þar sem pólskir bændur höfðu lengi haft þann sið að fanga villta tarpanhesta og 

kynbæta með þeim sína eigin hesta (konik hestar). Þessir tarpanblönduðu hestar voru síðan 

notaðir til að rækta fram afbrigði sem líktist sem mest hinum villta tarpan. Þessi ræktaði 

tarpan-hestur finnst nú villtur í Belovezhskaya Pushcha þjóðgarðinum í Hvíta-Rússlandi og 

áðurnefndum Białowieża þjóðgarði í Póllandi, en þjóðgarðarnir liggja saman á landamærum 

landanna tveggja. Í þjóðgörðunum tveimur hafa varðveist síðustu minjar hins náttúrulega 

evrópska vistkerfis og eru nú eina afdrepið fyrir stóru grasbítana tvo í Evrópu sem enn eru 

eftir villtir, evrópska vísundinn og evrópska villihestinn, tarpaninn (Vera, 2000; Anna Guðrún  

Þórhallsdóttir & Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005).   

Áhrif stórra beitardýra í Evrópu fyrir nýsteinöldina eru enn nokkuð umdeild. Samkvæmt Vera 

(2000) samanstóð landslag í Vestur og Mið-Evrópu af opnu skóglendi þar sem stór beitardýr, 

líkt og evrópski úruxinn (Bos primigenius), evrópski vísundurinn (Bison bonasus) og 

evrópski villihesturinn (Equus ferus ferus), gegndu lykilhlutverki í því að viðhalda 

graslendinu og halda skógunum opnum. Sýnt hefur verið fram á að innlendir stórir grasbítar 

sem eftir eru í Evrópu, líkt og evrópski vísundurinn í Białowieża skóginum, eru lykiltegundir 

í sínum vistkerfum og hafa áhrif á byggingu og tegundasamsetningu í skógum, auk þess að 

gegna mikilvægu hlutverki við að lengja líftíma graslendis í skógaropnum (Kirby o.fl., 1995; 

Olff o.fl., 1999). Einnig hefur verið sýnt fram á að stórir grasbítar eiga þátt í því að lengja þau 

áhrif sem verða á gróður og vistkerfi vegna náttúrulegra raskana líkt og flóða (Nilsson & 

Ericson, 1997). Aðrir halda því fram að opnun skógarins hafi fyrst hafist á nýsteinöld vegna 

áhrifa mannsins og landnýtingar hans og byggja rök sín á frjókornarannsóknum (Bergmeier 

Mynd   4 Evrópskur vísundur (Bison 

bonasus) í Białowieża þjóðgarðinum í 

Póllandi (mynd í einkaeigu, Sævar Hafsteinn 

Jóhannsson). 

Mynd   3 Evrópskur villihestur (Equus ferus 

ferus) í í Białowieża þjóðgarðinum (mynd í 

einkaeigu, Sævar Hafsteinn Jóhannsson). 
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o.fl., 2010). Ekki hefur verið sýnt fram á með fullri vissu að stór beitardýr hafi viðhaldið 

graslendi eða opnu skóglendi í Evrópu fyrir tíma akuryrkju, þótt margir hafi komið fram með 

þá hugmynd (Wallis de Vries, 1995; Olff o.fl., 1999; Vera, 2000), en þó er ýmislegt sem 

styður þá kenningu að landslag í Evrópu hafi breyst eftir hnignun spendýrafánunnar. 

Graslendisplöntur voru til að mynda algengari á fyrri hlýskeiðum heldur en frá 10.000 til 

4000 BC (Rackham, 1995).  

2.3 Áhrif mannsins  

Landbúnaðarbyltingin markar upphaf nýsteinaldar og hófst við lok ísaldar fyrir 10 – 12 

þúsund árum. Þá fóru menn að stunda akuryrkju og húsdýrahald en fram að því höfðu menn 

stundað veiðimennsku og söfnun. Þegar menn hófu að rækta jörðina og temja húsdýr olli það 

róttækari breytingum í ríki náttúrunnar og sambúð manna innbyrðis en nokkur annar atburður 

til þessa (Blom, Kaldhol & Tuhesen, 1988). Orsök landbúnaðarbyltingarinnar eru 

umhverfisbreytingar og fækkun risagrasbíta við lok ísaldar. Gróður- og veðurfar breyttist 

þegar hlýnaði og margar tegundir stærri dýra urðu útdauðar. Margir telja að maðurinn hafi átt 

stóran þátt í útrýmingu þessara dýra með veiðum sínum þótt loftslagsbreytingar hafi eflaust 

haft sitt að segja (Martin & Klein, 1984; Vera 2000). Þegar landveiðidýrum fækkaði leitaði 

fólk í fiskveiðar og jurtaríkið en söfnun þess háttar matvæla leiddi til varanlegrar búsetu. 

Seinna hóf fólk að temja hjarðdýr sem nýttust einkar vel en húsdýratamning náði mestri 

útbreiðslu í Evrópu og Asíu (Blom o.fl., 1988). Þegar upprunalegur skógur Evrópu var ruddur 

til að mynda beitar- og akuryrkjuland voru verðmæt tré látin standa eftir. Meðal þeirra voru 

mörg ávaxtatré í rósafjölskyldunni (Rosaceae), eikur (Quercus spp.), beyki (Fagus spp.) 

(akörn og viður), askur (Fraxinus spp.) og álmur (Ulmus spp.) (fóður) (Eichorn o.fl., 2006). 

Fyrstu sannanir um nýtingu beitarskóga má rekja allt aftur til bronsaldar (ca. 2500 BC). 

Stevenson og Harrison (1992) báru kennsl á breytingar í frjókornasamsetningu 

sýnatökukjarna sem safnað var í suð-vesturhluta Spánar, þar sem dreifð eikartré og 

jurtagróður kom í stað þéttari eikar- og furuskógar. Þeir skilgreindu þessa breytingu sem 

upphaf á nýtingu hinna svokölluðu dehesa-beitarskóga á Spáni. Sumir halda því hins vegar 

fram að þessar breytingar hafi orðið á tímabili loftslagsbreytinga þegar svæðið varð þurrara 

(Grove & Rackham, 2001). Hnignun beitarskóga hófst á miðöldum þegar sáðskipti voru 

þróuð sem aðferð til að viðhalda frjósemi jarðvegs en byrjaði fyrir alvöru við iðnbyltinguna á 

18. og 19. öld sem fól í sér gríðarlega fólksfjölgun og nýjungar í landbúnaði líkt og tilbúinn 

áburð (Eichorn o.fl., 2006).  
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Trjástýfingar (sjá kafla 4) eiga sér langa sögu í Evópu en fornleifafundir hafa sýnt fram á að 

rekja megi þessa fornu nýtingaraðferð allt aftur til járnaldar (Smith, 2010). Steingerð, stýfð 

eik sem fannst við uppgröft í Bretlandi reyndist vera 3400 ára gömul skv. 

kolefnisaldursgreiningu (Smith, 2010). Trjástýfingar til fóðurframleiðslu voru stundaðar mjög 

víða í Evrópu en voru sérstaklega algengar í norðurhluta álfunnar og fjalllendum líkt og í 

Pýrenafjöllunum, Alpafjöllunum og hálendum svæðum í Baskalöndunum (Smith, 2010). 

Leifar af þessari fornu nýtingaraðferð má enn finna við Miðjarðarhafið. Eikarlauf eru t.d. 

þurrkuð og nýtt sem fóður í Grikklandi og á Krít og Sikiley eru fræbelgir af Ceratonia siliqua 

nýttir til fóðurs (Smith, 2010). Enn má finna töluvert af stýfðum trjám til fóðurframleiðslu í 

hluta Skandinavíu (t.d. yfir 40.000 á Álandseyjum) en mörg þeirra hafa verið vanrækt síðustu 

ár/áratugi (Smith, 2010). Trjástýfingar til viðar- og eldiviðarframleiðslu voru einnig mjög 

algengar í Evrópu áður fyrr, þótt nýtingunni væri oft þjappað saman á afmörkuð svæði til að 

anna ákveðinni þörf, líkt og í Epping Forest í Englandi þar sem afurðirnar voru nýttar til að 

sjá London fyrir eldsneyti. Þegar mest var voru yfir 500.000 hástýfð tré í Epping Forest þar 

sem þéttleiki þeirra var á milli 390-740 tré á ha, aðallega Quercus robur (eik), Fagus 

sylvatica (beyki) og Carpinus betulus. Nýtingarrétt í Epping Forest má rekja aftur um 

rúmlega 1000 ár (Smith, 2010) en skógar í Bretlandi hafa verið nýttir á einn eða annan hátt í 

a.m.k. 2000 ár (Rackham, 2003).  

2.4 Mikilvægi nýtingarinnar fyrir landbúnað 

Þar til á 19. öld var mest allt landbúnaðarland í Evrópu nýtt með hefðbundnum beitar- og 

fóðurnýtingaraðferðum (Ellenberg, 1988). Þessar aðferðir voru nokkuð breytilegar á milli 

svæða í Evrópu vegna mismunandi loftslags og mismikils fólksfjölda. Skipta má 

beitarskógum Evrópu í tvo flokka eftir staðsetningu – annars vegar þeir sem eru í norðurhluta 

Evrópu og hins vegar þeir sem eru við Miðjarðarhafssvæðið. Beitarskógar þess síðarnefnda 

ná ekki eingöngu yfir stærra landsvæði, heldur er fjölbreytni þeirra einnig meiri vegna fleiri 

tegunda sem hægt er að rækta. Almennt er ljós takmarkandi þáttur í beitarskógum í 

norðurhluta álfunnar en aðgangur að vatni við Miðjarðarhafið (Eichorn o.fl., 2006). Í Mið- og 

Norður-Evrópu er veturinn sá tími sem myndar flöskuháls í ræktun búpenings þar sem 

burðargeta vistkerfisins er töluvert lægri en á öðrum árstímum. Því var nauðsynlegt að finna 

leiðir til fóðrunar yfir vetrartímann. Þetta vandamál var að hluta til leyst á sumum hálendari 

svæðum með árstíðabundnum flutningum búpenings milli beitilanda á láglendi og hálendi 

(Moe, Fedele, Maude & Kvamme, 2007). Á  mörgum stöðum var skortur á fóðri yfir 

vetrartímann  leystur með því að fóðra búfénað með laufheyi  sem safnað var saman og 
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þurrkað yfir vaxtartímann (Dreslerová, 2012). Búfénaður var líklega einnig að hluta til 

fóðraður með greinum sem safnað var á veturna (Haas, Karg & Rasmussen, 1998). Fóðrun 

með laufheyi hefur því að öllum líkindum verið helsta og mikilvægasta aðferðin sem notuð 

var til að fóðra búfénað á veturna í Evrópu frá nýsteinöld allt þar til verkfæri, líkt og orfur og 

ljár (e. schythes), gerðu bændum kleift að slá graslendi og framleiða hey. Elstu minjar um slík 

verkfæri eru talin vera frá járnöld (700-0 BC) (Hejcman, Hejcmanová, Pavlů & Beneš, 2013). 

Þrátt fyrir að engjasláttur og heyframleiðsla hafi orðið mikilvæg við söfnun vetrarfóðurs var 

laufhey þó áfram mikilvæg viðbót við vetrarfóðrun á sumum svæðum allt þar til dagsins í dag 

(Austad, 1988; Halstead, Tierney, Butler & Mulder, 1998; Slotte, 2001).  

Niðurstöður Hejcmanová og félaga (2014) benda til að forfeður okkar hafi áttað sig á 

misjöfnu næringarinnihaldi laufblaða eftir tegundum og að söfnun laufheys hafi byggt á þeirri 

þekkingu. Þeir voru einnig án efa líka meðvitaðir um aðra kosti laufheys, sérstaklega 

læknandi eiginleika þess, en hæfilegt magn ligníns og/eða annarra plöntuvarnarefna í fóðri 

getur hindrað eða dregið úr sýkingum af völdum sníkjudýra í búfénaði (Austad, 1988; 

Musonda, Barry, McWilliam, Lopez-Villalobos & Pomroy, 2009). Samkvæmt rannsókninni 

reyndist mesta næringarinnihaldið vera í laufum af Acer (hlynur), Fraxinus (askur), Tilia 

(linditré) og Ulmus (álmur) en fornleifar sýna fram á að þessar tegundir voru mikið notaðar til 

söfnunar laufheys. Næringarrýrari laufblöð af Fagus (beyki), Populus (ösp) og Carpinus (e. 

hornbeam) voru sjaldan nýtt (Hejcman, Hejcmanová & Stejskalová, 2014). Nýting Acer, 

Fraxinus, Tilia og Ulmus hefur þannig líklega átt þátt í fækkun þessara tegunda í Evrópu á 

brons- og járnöld og stutt við útbreiðslu Carpinus og Fagus (Hejcman o.fl., 2014). Þær 

trjátegundir sem nýttar voru í norðurhluta Evrópu til að fóðra búfénað (nautgripi, hesta, 

sauðfé og geitur) voru aðallega elri (Alnus glutinosa), birki (Betula spp.), linditré (Tilia spp.), 

ösp (Populus spp.) og nokkrar barrtegundir, aðallega skógarfura (Pinus sylvestris) eða einir 

(Juniperus communis) (Austad, 1988). Mikilvægasta trjátegundin í Evrópu, og sú sem hafði 

næringarríkustu laufblöðin, var þó álmurinn (Ulmus spp.). Þær kenningar hafa komið fram að 

bændur á nýsteinöld hafi sérstaklega valið álminn til fóðurframleiðslu og að það sé orsök 

mikillar fækkunar tegundarinnar í Evrópu sem niðurstöður frjókornarannsókna hafa sýnt fram 

á (Troels-Smith, 1960; Magayari, Chapman, Fairbairn, Francis & De Guzman, 2012). Aðrar 

rannsóknir benda þó til þess að sýklafaraldur hafi valdið fækkun tegundarinnar annað hvort í 

samspili við áhrif manna (Peglar, 1992) eða án þeirra (Rasmussen, 2005) 

Allt frá forsögulegum tíma til nítjándu aldar hafa flest evrópsk samfélög verið háð eldiviði til 

að lifa veturna af. Þótt dæmi séu um svæði í norðvesturhluta Evrópu þar sem mór var einnig 
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nýttur, eða varð jafnvel aðaleldsneytið á ákveðnum tímabilum (og kol hafi á sumum svæðum 

verið mikilvægt eldsneyti allt frá 13. öld), þá lögðu flestir Evrópubúar mikið á sig til að 

tryggja aðgang að viði (Szabó, Müllerová, Suchánková & Kotača, 2015). Auk húshitunar var 

eldiviðurinn nauðsynlegur til matseldar og viðarkol (viður brenndur hægt í súrefnissnauðu 

umhverfi) þurfti til járnframleiðslu (Szabó o.fl., 2015). Trjáviður er misjafn að gæðum og 

eiginleikum eftir tegundum og voru mismunandi tegundir nýttar eftir því í hvaða tilgangi átti 

að nota viðinn. Til dæmis var Taxus (ýviður) notaður í boga, Viburnum í örvar og Fraxinus 

(askur) í handföng ýmissa verkfæra en eik (Quercus) þótti henta best til húsbygginga vegna 

langlífis tegundarinnar og þéttleika viðarins (Rösch, 2012). Notkun og aðgangur að viði og 

laufheyi hefur því verið mikilvægur hluti af lífsbaráttu mannsins í árþúsundir. 
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3 Áhrif beitar og nýtingar á vistkerfi skóga 

Eins og að framan hefur verið greint þá hefur beit verið náttúrulegur hluti skóga Evrópu frá 

örófi alda og fjölbreytt beitardýr, sem nú eru horfin, átt þar heimkynni sín. Hin langa og 

samofna þróunarsaga stórra beitarspendýra og evrópskrar flóru sést t.d. á því að margar 

evrópskar plöntur hafa aðlaganir sem gera þeim kleift að draga úr neikvæðum áhrifum beitar 

og margar reiða sig á aðstoð stórra beitardýra við frædreifingu (Pykälä, 2000). Sem dæmi 

getur tvíæra graslendisplantan, maríuvöndur (Gentianella campestris) (sjá mynd 5), aukið 

fræframleiðslu sem svar við beitarálagi (Lennartsson, Nilsson & Tuomi, 1998). Margt bendir  

til að beit húsdýra (tamdir afkomendur stóru grasbítanna: 

nautgripir, geitur, sauðfé og hestar) og önnur hefðbundin 

landnýting hafi að einhverju leiti komið í staðinn fyrir náttúrulega 

röskunarþætti líkt og beit innlendra grasbíta, flóð og elda (Vera, 

2000; Gillet, 2008). Beit er talin vera lykilþáttur í myndun og 

viðhaldi beitarskóga og mikilvægur þáttur í þeim mikla 

fjölbreytileika sem þar er að finna. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikilvægi beitar og hefðbundinnar nýtingar við að halda 

skógum opnum (Kirby o.fl., 1995; Altman o.fl., 2013; Díaz, Tietje 

& Barrett, 2013; Jørgensen, 2013). Meðal vistfræðilegra áhrifa af 

völdum beitar má nefna fæðuval (e. selective beavhiour), traðk, 

áhrif á næringarefnahringrásir og dreifingu fræja og hryggleysingja 

(Fischer, Poschlod & Beinlich, 1996; Rook o.fl., 2004).  

3.1 Framvinda og raskanir 

Beit innlendra, stórra grasbíta, flóð og eldar voru að öllum líkindum mikilvægir 

röskunarþættir í Evrópu áður en áhrifa mannsins tók að gæta. Með útrýmingu flestra stórra 

beitardýra, og með því að koma í veg fyrir flóð og elda, hefur maðurinn dregið úr 

náttúrulegum röskunarþáttum. Sem dæmi hefur dregið verulega úr skógareldum í Svíþjóð en 

aðeins 0,001-0,02% af skógarþekjunni hefur brunnið árlega síðustu áratugi (Esseen, 

Ehnström, Ericson & Sjöberg, 1997). Án raskana veldur náttúruleg framvinda því að 

skógurinn lokast og verður þéttari sem leiðir til þess að samkeppnisaðstæður breytast 

samhliða auknum skugga og kulda. Ljóselskar tegundir ná t.d. ekki að aðlagast þessum 

breyttu aðstæðum og fækkar eða hverfa í kjölfarið (Ranius, 2002; Stokland, Siitonen & 

Jonsson, 2012). Margir telja þó að beit húsdýra og önnur hefðbundin landnýting hafi vegið á 

Mynd   5 Maríuvöndur 

(Gentianella campestris) 

getur aukið fræ-framleiðslu 

sem svar við beitarálagi 

(http://www.summitpost.org/

gentianella-

campestris/79642) 
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móti þeim neikvæðu áhrifum sem urðu á líffræðilegan fjölbreytileika í kjölfar þess að mjög 

dró úr náttúrulegum röskunum (Vera, 2000; Gillet, 2008).  

Beitardýr geta haft áhrif á tegundasamsetningu vistkerfa 

beint (fæðunám á plöntuvefjum) og  óbeint (traðk, áhrif á 

næringarefnahringrásir...) (Hulme, 1996; Pykälä, 2000). 

Sem dæmi um óbein áhrif hefur verið sýnt fram á að 

hæfilegt traðk nautgripa viðheldur pollum og litlum 

tjörnum sem hafa mikla þýðingu fyrir evrópsku 

körtutegundina Bombina variegata (sjá mynd 6), sem telst í 

útrýmingarhættu (Hartel & von Wehrden, 2013). Þar sem 

plöntur drepast sjaldan vegna taps á blaðmassa vegna beitar 

er talið líklegra að áhrif á tegundasamsetningu stafi af breyttum samkeppnisaðstæðum í 

grassverðinum (Hulme, 1996; Pykälä, 2000). Rask og fæðuval stórra grasbíta (sérstaklega 

„nonselective“) hefur þau áhrif að útbreiðslu stórra og samkeppnishæfra plantna er haldið 

niðri. Það gefur fleiri tegundum, sem ekki eru jafn samkeppnishæfar, möguleika á að vaxa og 

dafna samhliða hinum samkeppnishæfari (Hulme, 1996; Pykälä, 2000). Fæðuval og 

beitaratferli Evrópuvísunda (Bison bonasus) bendir til að beit þeirra og rask hafi jákvæð áhrif 

á líffræðilegan fjölbreytileika með því að halda samkeppnishæfum plöntum niðri í 

grassverðinum (Hulme, 1996; Pykälä, 2000).  

Rask af völdum beitardýra viðheldur einnig opnum í skógum með því að hindra nýliðun trjáa 

og runna og koma þannig í veg fyrir að ákveðnar tegundir nái yfirhöndinni. Í Flanders í 

Belgíu hefur verið sýnt fram á að hæfileg beit getur haldið þyrnóttum runnum (e.-bramble) í 

skefjum og komið í veg fyrir að þeir nái yfirhöndinni í botngróðrinum (Uytvanck & 

Hoffmann, 2009). Ef beitarálag er of mikið getur það hins vegar haft neikvæð áhrif 

(Jørgensen & Quelch, 2014). Mikið beitarálag, líkt og ekkert beitarálag, getur leitt til 

einsleitara vistkerfis og þ.a.l. minni líffræðilegs fjölbreytileika (Kirby o.fl., 1995). Til að 

viðhalda beitarskógum er því nauðsynlegt að ákveðið jafnvægi sé á milli beitarálags og getu 

trjáa til endurnýjunar. Í beitarskógum eru runnar taldir gegna mikilvægu hlutverki við 

endurnýjun trjáa. Þeir mynda örugg svæði þar sem fræ og græðlingar viðkvæmra trjátegunda 

geta vaxið og dafnað í skjóli fyrir beitinni (Callaway & Davis, 1998; Castro, Zamora, Hódar, 

Gómez & Gómez-Aparicio, 2004). Kuiters og Slim (2002) sýndu t.d. fram á mikilvægi 

þyrnóttra berjarunna (e. bramble thickets) við endurnýjun trjáa í beitarskógi í Hollandi og 

Mynd   6 Evrópska körtutegundin 

Bombina variegata nýtur góðs af traðki 

og beit nautgripa 

(http://www.treknature.com/gallery/pho

to107247.htm). 
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Bakker og félagar (2004) sýndu fram á að Prunus spinosa myndaði örugg svæði fyrir 

eikargræðlinga (Querqus robur) í beittum skógum. 

3.2 Skuggaáhrif 

Plöntur keppa sín á millli um ljós, rými, vatn og næringarefni. Þar sem umhverfisaðstæður 

eru hagstæðar s.s. hæfilega rakt loftslag og næringarríkur jarðvegur verða samkeppnishæfustu 

tegundirnar ofan á (Rösch, 2012). Í skógum á tempraða svæðinu eru tré samkeppnishæfust, 

sérstaklega þau sem þola skugga vel í byrjun æviskeiðisins. Krónur trjánna mynda með 

tímanum mikinn skugga sem kemur í veg fyrir að ljóselskar tegundir nái sér á strik (Rösch, 

2012). Hæfileg beit og aðrir röskunarþættir koma hins vegar í veg fyrir að samkeppnishæfar 

tegundir nái yfirhöndinni og stuðla að því að aukið ljósmagn berst niður á skógarbotninn 

(Rösch, 2012). Á svæðum þar sem hefðbundin nýting var stunduð en hefur nú verið hætt, 

hefur það reynst hafa þveröfug áhrif, þ.e. skógurinn þéttist, ljóselskar tegundir hverfa eða 

fækkar mikið og líffræðilegur fjölbreytileiki minnkar (Henkel, 2015). Í Bretlandi hefur verið 

sýnt fram á að þegar beit og annarri nýtingu er hætt í skógum hefur það í för með sér að 

ýmsar ljóselskar lífverur sem eru háðar opnu skóglendi fækkar eða hverfa alveg. Til dæmis 

hafa þrjár af sex fiðrildategundum sem lifa í beitarskógum á Bretlandseyjum fækkað 

marktækt, s.s. Argynnis adippe sem hefur fækkað um 77% síðan 1970 (Hopkins & Kirby, 

2007). Einnig hefur verið sýnt fram á að aukinn þéttleiki skóga í Svíþjóð hefur neikvæð áhrif 

á ásætufléttur (Johansson, Ranius & Snäll, 2014) og fjölda bjöllutegunda sem lifa á gömlum 

eikartrjá og eru háðar dauðum eða rotnandi viði (Ranius & Jansson, 2000). Fleiri rannsóknir 

hafa sýnt fram á neikvæð áhrif aukins skógarþéttleika á ásætufléttur (Leppik, Juriado & Liira, 

2011; Jonsson, Thor & Johansson, 2011). Mismunandi birtuskilyrði í beitarskógum er því 

mikilvægur þáttur í myndun ólíkra búsvæða og fjölbreyttari tegundasamsetningar.  

3.3 Líffræðilegur fjölbreytileiki 

Evrópskt landslag hefur mótast af athöfnum manna síðustu árþúsund, aðallega vegna 

akuryrkju, og nú þekur landbúnaðarland um helming landsvæða í Evrópu. Mismunandi gerðir 

landbúnaðar eru stundaðar, allt frá nútímavæddum, þéttbærum landbúnaði til dreifbærrar, 

hefðbundinnar landnotkunar. Á meðan þéttbær landbúnaður er mikil ógn við líffræðilegan 

fjölbreytileika vegna fækkunar og uppbrots búsvæða, þá kemur hin mikla fjölbreytni búsvæða 

sem skapast við hefðbundna landnýtingu, mörgum plöntu- og dýrategundum til góða 

(Gonçalves, Alcobia, Simoẽs & Santos-Reis, 2012). Margar tegundir, sem áður þrifust í hálf-

opnu landslagi sem mótaðist af beit innlenndra beitardýra, eldi og öðrum röskunum, eru nú 
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hreinlega taldar háðar þessum vistkerfum (Svenning, 2002). Flóra og fána beitarskóga reynist 

í flestum tilvikum fjölbreyttari en finna má á opnu landi eða í lokuðum skógi (Bergmeier 

o.fl., 2010). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi beitarskóga í tengslum við 

líffræðilegan fjölbreytileika. Rannsóknir hafa m.a. verið gerðar í Tékklandi (Horák & Rébl, 

2013; Vojta & Drhovska, 2012), Portúgal (Gonçalves, Alcobia, Simoes & Santos-Reis, 

2012), Rúmeníu (Moga, Hartel & Ollerer, 2009; Hartel o.fl., 2014) og Svíþjóð (Paltto, 

Nordberg, Norden & Snäll, 2011; Widerberg, Ranius, Drobyshev, Nilsson & Lindbladh, 

2012). Hartel og félagar (2014) sýndu t.d. fram á að í beitarskógum í Rúmeníu voru fleiri 

spörfuglategundir samanborið við lokaðan skóg og opið beitiland. Gömul tré og runnar, 

ásamt graslendi beitarskóga, reyndust veita ólíkum hópum fugla búsvæði, þ.e. bæði 

tegundum sem halda sig í trjám og runnum en einnig í graslendi. Til dæmis voru 

spörfuglategundir sem gera sér hreiður niðri við jörðu ekki til staðar í lokuðum skógi og 

tegundir sem gera sér hreiður í trjám og runnum voru ekki til staðar í opnu landi (Hartel o.fl., 

2014).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að beitarskógar á Spáni (dehesas) (sjá mynd 7) búa yfir 

fjölbreyttari og annars konar tegundasamsetningu bjalla en finna má í lokuðum skógi vegna 

fjölda ólíkra búsvæða, auk þess sem tegundasamsetning plantna, býflugna, köngulóa og 

jarðorma reyndist ólík því sem var að finna á opnu landi (Taboada, Kotze, Salgado & 

Tárrega, 2011). Bergmeier o.fl. (2010) greindu frá svipuðum niðurstöðum fyrir æðplöntur, 

fugla, snigla og bjöllur í beitarskógum annars staðar í Evrópu. Godinho og félagar (2011) 

sýndu fram á að hefðbundin landnýting í beitarskógum í Suður-Portúgal (montados) (sjá 

mynd 8) hafði jákvæð áhrif á skriðdýrafánu svæðisins með því að stuðla að opnum í 

landslaginu og myndun runnagróðurs sem veitir dýrunum skjól en gerir þeim jafnframt kleift 

að komast í sól til að stilla líkamshitann (Godinho, Santos & Sa´-Sousa, 2011). Martín og 

Mynd   8 Beitarskógur á Spáni (dehesa) 

(http://www.jamonibericoonline.com/dehesa-de-

extremadura-2/). 

Mynd   7 Beitarskógur í Portúgal (montado) 

(https://www.agforward.eu/index.php/en/montado

-in-portugal.html). 
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Lopez (2002) sýndu fram á svipaðar niðurstöður fyrir skriðdýr í beitarskógum á Spáni 

(dehesas). Einnig hefur verið sýnt fram á jákvæð áhrif hefðbundinnar landnýtingar á 

fjölbreytileika spendýra í beitarskógum við Miðjarðarhafið (Rosalino, Santos, Beier & 

Santos-Reis, 2008; Gonçalves o.fl., 2011). Samkvæmt Bergmeier og félögum (2010) er stór 

jaðarvist einn þeirra lykilþátta sem stuðlar að hinni miklu fjölbreytni beitarskóga, bæði hvað 

varðar tegundir og búsvæði. Jaðarvist (e.-ecotone) er svæðið sem liggur á mörkum tveggja 

ólíkra vistkerfa og getur verið lítil eða stór. Þegar skýr skil eru á milli tveggja vistkerfa felur 

það í sér litla og takmarkaða jaðarvist. Jaðarvistir beitarskóga ná oft yfir stór, samliggjandi 

svæði þar sem m.a. má finna heimkynni margra stórra rándýra líkt og skógarbjarnarins 

(Ursus arctos) og íberíugaupunnar (Lynx pardinus) en síðarnefnda tegundin er ein 

sjaldgæfasta kattartegund í heimi. Íberísku beitarskógarnir og jaðarvistir þeirra eru einnig 

mikilvægar veiðilendur fyrir spænska keisaraörninn (Aquila adalberti) sem er verndaður af 

ströngum friðunarákvæðum (Bergmeier o.fl., 2010; Roellig, Dorresteijn, von Wehrden, 

Hartel & Fischer, 2014). Beitarskógar og jaðarvistir þeirra eru því mikilvæg búsvæði 

fjölmargra sjaldgæfra tegunda (Bergmeier o.fl., 2010). 

3.4 Lykiltegundir og beitarval 

Beitardýr hafa mjög mismunandi beitarval þar sem náin samsvörun er á milli byggingar- og 

lífeðlisfræði beitardýrsins annars vegar og fæðuvalsins hins vegar. Byggingarfræði 

munnparta skiptir þar máli en t.d. er umfang bitsins (e. bite dimensions) og stærð framtanna 

(e. incisor arcade) áhrifamiklir þættir. Mjóar og oddhvassar framtennur og sveigjanlegri varir 

og tunga, líkt og hjá geitum og sauðfé, gerir þeim kleift að velja meira úr fæðuframboðinu 

samanborið við stærri beitardýr líkt og nautgripi og hesta sem eru „non-selective“ (Hofmann, 

1988; Gordon, 2003). Sýnt hefur verið fram á í Bretlandi að sauðfé á auðveldara með að 

sneiða hjá hinni lítt eftirsóttu (e. unpalatable) grastegund Nardus stricta en nautgripir, sem 

leiddi til aukningar á Nardus stricta í landi þar sem sauðfé var beitt en fækkun þar sem 

nautgripabeit var (Armstrong, Grant, Gommon & Beattie, 1997). Rook og félagar (2004) 

greindu frá mismunandi áhrifum nautgripabeitar annars vegar og hesta- og sauðfjárbeitar hins 

vegar á samsetningu gróðurs í grassverði. Hið djúpa bit hinna síðarnefndu leiddi til 

tegundafækkunar í grassverði samanborið við nautgripabeit (Rook o.fl., 2004). 

Tvíkímblöðungar hafa almennt hærra næringargildi en einkímblöðungar (grös) sem innihalda 

meira tréni. Jórturdýr melta fæðuna lengi vegna flókins maga og lengur eftir því sem dýrið er 

stærra. Eftir því sem trénisinnihald fæðunnar er meira því lengri tíma tekur meltingin. Stór 

jórturdýr geta því lifað á trénisríkari fæðu en hin minni (Hofmann, 1988; Gordon, 2003). 
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Ólíkt jórturdýrum hafa hross einfaldan maga þar sem aðalmeltingin fer fram í ristli. 

Meltingarhraðinn hjá hrossum er ekki eins háður trénisinnihaldinu og þau geta því lifað á 

mun trénisríkara fæði en jórturdýr (Hofmann, 1988; Gordon, 2003).  

Jórturdýr eru almennt flokkuð í þrjá fæðuvalsflokka: þau sem nærast aðallega á laufum og 

ungum sprotum á trjám og runnum (e. browsers), þau sem nærast aðallega á grasi (e. grazers) 

og þau sem velja blandað æti þ.e. bæði laufblöð og grös (e. intermediate feeders) (Gordon, 

2003). Minni jórturdýr þurfa hlutfallslega meiri orku á hvert kg líkamsþunga samanborið við 

stærri jórturdýr og því mikilvægara fyrir þau að geta valið næringarríkustu plönturnar 

(Demment & van Soest, 1985; Hofmann, 1985; Hofmann, 1988; Gordon, 2003). Minni 

jórturdýr flokkast sem „browsers“ eða „intermediate feeders“ en stærri jórturdýr sem 

grasætur (e. grazers) þar sem þau þurfa ekki að velja eins mikið úr fæðuframboðinu og 

komast af með trénisríkari fæðu sem tekur lengri tíma að melta (Demment & van Soest, 

1985). Flest villt beitardýr á norðurhveli jarðar í dag eru „browsers“ eða „intermediate 

feeders“ líkt og rádýr (Capreolus capreolus), elgur (Alces alces), krónhjörtur (Cervus 

elaphus) og evrópskur vísundur (Bison bonanus). Einu beitardýrin í Evrópu sem eru vel 

aðlöguð að því að melta trénisríka fæðu eru hestar, nautgripir og sauðfé ásamt evrópska 

úruxanum, sem nú er útdauður (Demment & van Soest, 1985; Hofmann, 1985). 

„Nonselective“ fæðuval stórra beitardýra heldur samkeppnishæfum plöntutegundum í 

skefjum sem leiðir til aukins fjölbreytileika í flóru beitilandsins (Hulme, 1996). Þar sem 

evrópsku lykiltegundirnar (evrópskur úruxi og evrópskur villihestur) eru útdauðar eða hefur 

fækkað afar mikið telja margir að beit húsdýra (sérstaklega nautgripa og hesta) hafi tekið við 

því vistfræðilega hlutverki sem þessar tegundir gegndu áður (Pykälä, 2000).  

 

Vistkerfi evrópskra skóga hafa þróast samhliða beit í þúsundir ára og margar nýlegar 

rannsóknir benda til að þegar hætt er að beita slík svæði hafi það neikvæð áhrif á 

líffræðilegan fjölbreytileika (Price, Wong & Morgan, 2010; Perrin, Mitchell & Kelly, 2011; 

Newman, Mitchell & Kelly, 2014). Hnignandi líffræðilegur fjölbreytileiki í mörgum 

evrópskum vistkerfum, t.d. beitarskógum, hefur nýlega orðið til þess að dreifbær (e. 

extensive) beit (aðallega nautgripa og hesta) er nú notuð í auknum mæli við náttúruvernd og 

til að varðveita menningarlandslag í álfunni. Rosenthal, Schrautzer og Eichberg (2012) 

skilgreina dreifbæra beit sem landnýtingaraðferð sem fram fer á stórum beitilöndum (a.m.k. 

10 ha) með löngu beitartímabili (e. long grazing season) og þar sem þéttleika beitardýra (max 

0,6 búfénaður ha
-1

) er aðlagaður árstíðabundnum fóðurskorti (t.d. vetur eða skortur af völdum 

þurrka). Þetta er öfugt við nútíma landbúnað þar sem beit fer fram á litlum svæðum með 
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miklum þéttleika beitardýra (Rosenthal o.fl., 2012). Rannsóknir á dreifbærri beit hafa lengi 

verið stundaðar í Bretlandi. Leiðbeiningar um verndun og endurheimt beitarskóga þar í landi 

mæla með dreifbærri beit í sumum tilvikum til að stuðla að byggingarlegri misleitni og 

aukinni tegundafjölbreytni (Jørgensen, 2013). Það var ekki fyrr en nýlega sem slíkar 

rannsóknir hófust af krafti í öðrum löndum á meginlandi Evrópu (Rosenthal o.fl.,, 2012). 

Tilraunir þar sem dreifbær húsdýrabeit hefur verið notuð til að endurheimta fjölbreytileika 

þessara vistkerfa hafa víða gefið góða raun (Plachter & Hampicke, 2010; Rosenthal o.fl., 

2012; Schrautzera, Breuerb, Holstena, Jensenc & Rasrand, 2016). Einnig hefur verið sýnt 

fram á að húsdýr gegni mikilvægu hlutverki við frædreifingu og hafi þannig komið í staðinn 

fyrir útdauð beitardýr sem áður gegndu sama hlutverki (Janzen, 1982). Margar rannsóknir frá 

beittum evrópskum vistkerfum sýna að mikill fjöldi fræja/gróa flytjast á milli svæða bæði 

inn- og útvortis með búfénaði. Fjöldi fræja/gróa sem flytjast með búfénaði daglega hleypur á 

milljónum (Fischer o.fl., 1996; Pakeman, Digneffe & Small, 2002; Cosyns & Hoffmann, 

2005; Wessels, Eichberg, Storm & Schwabe, 2008). Vegna sífellt minni hreyfanleika 

búfénaðar á milli svæða í nútíma landbúnaði er hætta á að mikilvægur dreifingarhlekkur 

plantna hverfi (Auffret, 2011). 
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4 Nýtingaraðferðir 

Þær nýtingaraðferðir sem voru hvað mest áberandi í beitarskógum, að beit undanskilinni, 

voru trjástýfingar (e.-pollarding/coppicing) sem gáfu næringarríkara fóður fyrir búfénað og 

betri við til eldsneytisnotkunar, kolagerðar og í byggingar og áhöld (Out o.fl., 2013). 

Trjástýfing er forn ræktunaraðferð sem felst í því að bolir trjáa eru stýfðir og endurvöxturinn 

(nýir greinasprotar sem vaxa út frá bolnum) klipptur með reglulegu millibili. Þar sem 

rótarkerfið er stórt ber það mikinn endurvöxt og í kjölfar stýfingar myndar tréð skjótan, 

kraftmikinn vöxt nýrra langra, beinna greina ásamt auknum laufmassa (Rasmussen, 1989; 

Rackham, 2006). Regluleg stýfing heldur trénu frá því að bera fræ og viðheldur því í 

ókynþroska ástandi (e.-juvenile state) og sé rétt að henni staðið hefur það í för með sér að tréð 

lifir mun lengur en ella. Frá 19. öld, samfara breyttum landbúnaðarháttum, hefur dregið 

verulega úr notkun stýfinga í Evrópu.  

Tré voru venjulega stýfð í tvennum tilgangi þ.e. til framleiðslu á fóðri fyrir búfénað og til 

sértækrar viðarframleiðslu (Austad, 1988; Henkel, 2015). Tré sem nýta átti til 

fóðurframleiðslu eða eldiviðar voru yfirleitt stýfð á tveggja til sjö ára fresti í Evrópu. Lengra 

var látið líða á milli stýfinga þegar nýta átti afurðirnar til viðarframleiðslu. Þá voru látin líða 

átta til 15 ár á milli uppskera (jafnvel lengur), en þannig fengust uppréttir staurar/stólpar sem 

nýttust t.d. sem girðingarefni og efniviður í bátasmíð (Henkel, 2015). Það eru ekki allar 

trjátegundir sem henta vel til trjástýfinga. Þær tegundir, þar sem fjarlæging aðal-trjástofnsins 

ýtir undir vöxt dvalarbruma undir berkinum neðarlega á trjánum, henta best. Það veldur því 

að endurvöxturinn verður hraður og kraftmikill. Án þessa eiginleika deyja tréin þegar greinar 

og lauf eru fjarlægð. Dæmi um tegundir sem henta vel til trjástýfinga eru lauftré líkt og beyki 

(Fagus), eik (Quercus), hlynur (Acer), linditré (Tilia), hestakastanía (Aesculus), víðir (Salix), 

askur (Fraxinus excelsior), álmur (Ulmus spp.), ösp (Populus spp.), birki (Betula spp.), einir 

(Juniperus spp.), mörg ávaxtatré (t.d. eplatré, plómutré og kirsuberjatré) og kristþyrnir (Ilex 

spp.). Einnig eru nokkur barrtré sem henta ágætlega t.d. ýviður (Taxus) og jafnvel vínviðir og 

klifurrunnar líkt og Lonicera spp., Clematis og Wisteria spp. (Henkel, 2015). 

4.1 Hástýfing (e. pollarding) 

Hástýfing felur í sér endurtekna greinastýfingu í ca. 2-3 m hæð með reglulegu millibili (sjá 

mynd 9). Hástýfing þykir henta betur en lágstýfing í beitarskógum og öðrum beittum 

svæðum. Með því að fjarlægja greinar í ca 2-3 m hæð er tryggt að beitardýr nái ekki að 
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skemma nýju sprotana og þ.a.l. getur beit húsdýra ásamt viðar- og fóðurframleiðslu farið 

fram á sama svæðinu á sama tíma. Þó má geta þess að lágstýfð svæði geta líka verið nýtt 

undir beit en þá þarf að tryggja að endurvöxtur fái frið í upphafi með því að girða af þau 

svæði sem nýlega hafa verið lágstýfð (Sebek o.fl., 2013; Henkel, 2015). Í Norður-Evrópu fór 

hástýfing venjulega fram á sumrin og voru greinarnar með áföstum laufunum þurrkaðar og 

geymdar til vetrarfóðurs eða annarra nota. Í 

Noregi voru birkitegundirnar Betula pendula og 

B. pubescens aðallega nýttar á þennan hátt en 

greinar af aski (Fraxinus excelsior L.) og álmi 

(Ulmus spp. L.) voru einnig klipptar á veturna 

og nýttar sem fóður ef hart var í ári. Þessi venja 

er enn viðhöfð á nokkrum stöðum í Evrópu s.s. í 

löndum við Miðjarðarhafið og á Balkanskaga 

(Austad, 1988; Eichhorn, 2006). Í Bretlandi var 

hástýfing meira nýtt til eldiviðarframleiðslu en 

til framleiðslu fóðurs sem endurspeglast í meira 

framboði af heyi og skorti á viði samanborið við 

t.d. Noreg. Hástýfð tré er að finna í ríkulegum 

mæli í Grikklandi og í beitarskógum á Spáni og Portúgal (dehesas, montadas) en eru einnig 

algeng í limgerðum við lóðamörk og meðfram ám t.d. í Belgíu og Bretlandi. (Rackham, 

1990).  

4.1.1 Áhrif hástýfingar á tré og vistkerfi 

Byggingarleg misleitni beitarskóga skapar búsvæði fyrir 

fjölbreytilegan hóp lífvera  (Plieninger o.fl., 2015). Einkum 

eru gömul, hástýfð tré mikilvæg í þessu tilliti en þau eru 

algengari í beitarskógum en í öðrum vistkerfum sem stýrt 

er af manninum, þar á meðal skógum (Hartel o.fl., 2013). 

Jákvæð áhrif hástýfingar (og lágstýfingar) eru m.a. aukin 

holumyndun (e. hollowing) og aukið framboð af dauðum 

viði (e. deadwood). Rannsóknir hafa sýnt að holumyndun í 

stýfðum trjám gerist í meira mæli í stofninum miðað við 

ómeðhöndluð tré, þar sem hún á sér frekar stað í greinum 

Mynd   9 Teikning af hástýfðum trjám. Nokkurra 

ára greinavöxtur lengst til vinstri, nýlega hástýft tré 

í miðjunni og greinavöxtur eftir ár frá hástýfingu 

lengst til hægri 

(https://midwestpermaculture.com/2012/11/coppici

ngpollarding/). 

Mynd   10 (A) Holumyndun á sér 

frekar stað í stofni stýfðra trjáa. (B) 

Holumyndun á sér frekar stað í 

greinum ómeðhöndlaðra trjáa (Sebek, 

Altman, Platek & Cizek, 2013, bls. 2). 
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(sjá mynd 10). Holrými sem myndast í stofnum trjáa eru stærri, innihalda meira magn af 

viðarmyglu (e.-wood mould) og eru þar af leiðandi fær um að framfleyta stærri hópi lífvera 

sem sérhæfa sig í þess konar búsvæðum (Todarello & Chalmers, 2007; Sebek o.fl., 2013). 

Þessi tré gegna því lykilhlutverki í framboði búsvæða innan beitarskóga en segja má að þau 

séu „heitir reitir“ fyrir líffræðilegan fjölbreytileika. Þau skapa búsvæði fyrir fjölbreyttan hóp 

lífvera s.s. ýmsar tegundir leðurblaka og fugla, fléttur, sveppi og hryggleysingja (Manning, 

Fischer & Lindenmayer, 2006; Stokland, Siitonen & Jonsson, 2012; Jørgensen, 2013). Í opna 

beitilandinu umhverfis trén má svo finna búsvæði ýmissa blómjurta, fiðrilda og fugla sem 

eykur enn frekar á fjölbreytnina (Jørgensen, 2013).  

Paltto og félagar (2011) sýndu fram á að á gömlum hástýfðum trjám í beitarskógum er að 

finna fleiri fléttutegundir en á trjám í skógum þar sem beit og annars konar nýtingu hefur 

verið hætt og skógurinn þ.a.l. orðið þéttari (Paltto o.fl., 2011). Í rannsókn Robles og félaga 

(2011) kom í ljós að fjölbreytileiki fugla sem gera sér hreiður í náttúrulegum eða yfirgefnum 

holrýmum (e.-seconday nesting birds) var mun meiri í beitarskógum en í þéttum skógi 

(Robles, Ciudad & Matthysen, 2011). Rannsóknir hafa einnig sýnt að rotsveppir og 

svepprætur eru algengari í beitarskógum en í mörgum öðrum vistkerfum (Diamandis & 

Perlerou, 2008; Reyna-Domenech & García-Barreda, 2009). Þegar hástýfingu hefur verið 

hætt hefur það hins vegar reynst hafa neikvæð áhrif á margar lífverur m.a. á fléttur og annan 

ásætugróður (e.-epiphytic vegetation) (Moe & Botnen, 1997; Jonsson, Thor & Johansson, 

2011; Leppik, Jueriado & Liira, 2011; Johansson, Ranius & Snäll,  2014). Hástýfing getur 

lengt líf trjáa um hundruði, eða jafnvel þúsundir ára, með því að halda trénu í ókynþroska 

ástandi og þannig veitt tegundum búsvæði í langan tíma (Altman o.fl., 2013). Þekkt er að 

hástýfing geti lengt líftíma eikartrjáa (Quercus robur og Q. petraea) og beykitrjáa (Fagus 

sylvatica) í Bretlandi en sem dæmi má finna yfir 400 ára gömul hástýfð tré þar í landi 

(Rackham, 1990). Minni hæð og minna umfang trjánna dregur úr líkum á vindskaða auk þess 

sem minni líkur eru á því að sjúkdómar nái fótfestu í  nýgræðingnum (Henkel, 2015). Þar sem 

beitarskógum hefur hnignað um alla Evrópu hefur það leitt til þess að gömlum, hástýfðum 

trjám hefur fækkað, og því eru margar tegundir sem háðar eru þessum búsvæðum í hættu, þar 

á meðal margar sjaldgæfar tegundir (Ranius, 2002).  

4.2 Lágstýfing (e.-coppicing) 

Lágstýfing, líkt og hástýfing, var algeng landnýtingaraðferð á mörgum svæðum í Evrópu en 

var víða hætt eftir seinni heimsstyrjöldina þegar jarðefnaeldsneyti varð aðgengilegra og 
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þörfin á eldiviði minnkaði. Lágstýfing felur í sér 

að trjábolir/greinar eru fjarlægðir/ar rétt ofan við 

eða alveg niður við jörðu með reglulegu millibili 

en misjafnt er hversu langur tími líður á milli 

uppskera (sjá mynd 11). Það fer eftir því hvaða 

trjátegund á í hlut, venjum heimamanna og í 

hvaða tilgangi skal nota greinarnar en þær gátu 

t.d. nýst sem fóður (sérstaklega sem vor- eða 

haustfóður þar sem skepnurnar voru látnar tína í 

sig sjálfar laufið af stýfðum greinum), eldiviður, 

girðingarefni og handföng á verkfæri. Samkvæmt 

Szabó (2010) voru lágstýfð tré (e. coppices) í Evrópu klippt á 7-20 ára fresti. Munur er á 

tegundum, en birki (Betula spp.) getur t.d. verið lágstýft til eldiviðarframleiðslu á þriggja til 

fjögurra ára fresti en eik (Quercus spp.) getur verið lágstýfð á yfir 50 ára fresti til framleiðslu 

á stólpum/staurum (Rackham,   2006; Henkel, 2015). Lágstýfðu skóglendi var oftast deilt upp í 

nokkur uppskerusvæði þar sem árleg uppskera skiptist á milli mismunandi hluta. Þannig var 

tryggt að einhver hluti skóglendisins væri tilbúinn til nýtingar á hverju ári. Lágstýfing er 

áhrifarík aðferð við að framleiða á sjálfbæran hátt mikið magn fljótvaxta viðar án þess að 

grípa þurfi til endurplöntunar (Rackham, 2006; Henkel, 2015).  

4.2.1 Áhrif lágstýfingar á tré og vistkerfi 

Lágstýfing veldur hárri röskunartíðni sem stuðlar að byggingarlegri misleitni og fjölbreytni 

búsvæða með því að skapa mismunandi vistir (e. microclimate) fyrir tré og undirgróður. 

Mismunandi aldur og framvindustig gróðursamfélagsins stuðlar að hentugum aðstæðum fyrir 

fjölbreyttan hóp lífvera s.s. hryggleysingja (Vodka & Čížek, 2013), sveppi (e. macrofungi) 

(Diamandis & Perlerou, 2001) og fugla (Maccoll, Feu & Wain, 2014). Bæði í Tékklandi 

(Horák & Rébl, 2013) og Svíþjóð (Koch, Ranius, Drobyshev, Nilsson & Lindbladh, 2012) 

hafa rannsóknir sýnt fram á auðugri samfélög bjalla, sem lifa á dauðum eða rotnandi viði, í 

kringum lágstýfð, hol (e.-hollowing) tré í beitarskógum samanborið við tré í þéttara 

skóglendi. Stýfingin hefur auk þess þau áhrif að ber kjarnviðurinn (e.-heartwood) kemur í ljós 

sem er kjörinn fyrir lífverur sem nærast á viði (e.-xylophages), þar á meðal margar tegundir 

sem teljast í hættu og eru verndaðar (Todarello & Chalmers, 2007; Sebek o.fl., 2013). Margar 

rannsóknir benda til að þegar lágstýfingu er hætt verður náttúruleg framvinda til þess að 

skógurinn þéttist (Müllerová, Hedl & Szabo, 2015). Í kjölfarið verður gróðursamfélagið 

Mynd   11 Teikning af lágstýfðum trjám. 

Nokkurra ára greinavöxtur lengst til vinstri, 

nýlega lágstýft tré í miðjunni og greinavöxtur 

eftir ár frá lágstýfingu lengst til hægri 

(https://midwestpermaculture.com/2012/11/coppi

cingpollarding/). 
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einsleitara og margar tegundir missa búsvæði sín (Bartha, Merolli, Campetella & Canullo, 

2008; Baeten o.fl., 2009; Van Calster o.fl., 2008). Lágstýfing eykur tíðni holrýma nálægt 

jörðu og þegar nýtingunni er hætt ógnar það m.a. bjöllutegundum sem reiða sig á viðarmyglu 

í slíkum holum í þroskaferli sínu. Þar á meðal er hin fágæta bjöllutegund, Limoniscus 

violaceus (Gouix & Brustel, 2011).  

4.3 Nýting teinunga til fóðurs og kolagerðar 

Þegar maðurinn fór að halda beitardýr til að framleiða mjólk og kjöt þar sem loftslag var 

mjög árstíðaskipt með löngum vetrum, líkt og í Norður-Evrópu, varð söfnun vetrarfóðurs 

nauðsynlegur hluti af bústörfunum. Það að safna greinum og laufum til að fóðra skepnur er að 

öllum líkindum ein elsta aðferðin til fóðuröflunar. Sérstakir hnífar til þessara verka hafa 

fundist við fornleifauppgröft í Skandinavíu sem teljast vera frá seinni hluta víkingaaldar 

(Austad, 1988). Aðrir fornleifafundir ásamt myndskreytingum í bókum, handritum og 

málverkum frá miðöldum allt aftur til járnaldar sýna fram á að þessi fóðuröflunaraðferð var 

algeng í beitarskógum um alla Evrópu, allt frá Grikklandi (Halstead, 1998) til Bretlands 

(Rackham, 1995) og frá Ítalíu til Frakklands (Haas o.fl., 1998; Karg, 1998) og Skandinavíu 

(Slotte, 2001 Laufblöð innihalda meira magn af ligníni og plöntuvarnarefnum (e. secondary 

metabolites) en grös. Í hæfilegu magni geta þessi efni verið til heilsufarsbóta fyrir búfénað en 

sé því gefið laufhey í mjög miklu magni getur það haft áhrif á fæðunám með því að hamla 

starfsemi meltingarensíma og haft neikvæð áhrif á þrif dýranna (Hejcmanová o.fl., 2014). 

Laufhey var að öllum líkindum eingöngu gefið nautgripum, sérstaklega mjólkandi kúm, sem 

fæðubót við grashey á veturna en meira nýtt fyrir sauðfé og geitur þar sem þau eru 

náttúrulega betur í stakk búin til að nærast á laufblöðum trjáa og runna heldur en nautgripir 

(Papachristou, Dziba & Provenza, 2005). Í Noregi var nautgripum og svínum gefið 

næringarríkara laufhey af álmi (Ulmus glabra) og aski (Fraxinus excelsior) meðan laufheyi af 

birki (Betula sp.) og elri (Alnus sp.) var nær eingöngu gefið sauðfé og geitum (Lundgren, 

1982). 

Þær aðferðir sem notaðar voru við fóðursöfnunina og annars konar nýtingu skógarafurða í 

beitarskógum höfðu það að markmiði að bæta gæði viðarins og hámarka uppskerumagnið. 

Gæðin má skilgreina sem form og byggingu viðarins í tengslum við áætluð not hans, t.d. 

langar, beinar greinar fyrir notkun í tágafléttur og samræmt þvermál við viðarkolagerð (Out, 

Vermeeren & Hänninen, 2013). Viðarkol hafa verið notuð frá örófi alda í ýmis konar tilgangi, 

meðal annars list og lyf, en þau voru fyrst notuð fyrir um 30.000 árum til að skapa sum af 
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elstu hellamálverkunum. Mun seinna gegndu þau mikilvægu hlutverki í því sem kalla mætti 

fyrstu tæknivæðingu manna, málmbræðslu og vinnslu málma (Nguyen, 2012). Viðarkolagerð 

felur í sér svokallaða kolun á viði við súrefnissnauðar aðstæður og var algeng í Evrópu í 

margar aldir (Powell, Wheeler & Batt, 2012). Í hefðbundinni viðarkolsframleiðslu var 

ferskum við staflað upp á ákveðinn hátt og staflinn síðan einangraður með t.d. burknagróðri 

(e. bracken), laufum (e. leaf mould), jarðvegi eða torfi til að mynda brennsluofn (e. kiln). 

Öfugt við opinn eld, þar sem hitastigið fer upp í 700-800°C, er hitastigið í hefðbundnum 

viðarkolsbrennsluofnum (e. charcoal kiln) misjafnt eftir því á hvaða stigi ferlið er, en er 

venjulega á millli 110°C og 600°C . (Powell o.fl., 2012). Í skógum í Bretlandi, og víðar í 

Evrópu, voru afurðir lágstýfinga (e. coppices) nýttar til viðarkolagerðar. Lágstýfing hentaði 

vel þar sem hún gaf af sér upprétta teinunga með samræmt þvermál og var í grunninn sjálfbær 

aðferð sem gaf af sér stöðugt framboð viðar (Powell o.fl., 2012).  

4.4 Önnur nýting 

Sums staðar voru fallin haustlauf rökuð saman og þau nýtt, aðallega sem undirburður í 

gripahús til að draga í sig rakann af mykjunni/taðinu (Austad, 1988). Á sumum stöðum var 

laufum safnað saman á veturna með því að plokka þau af trjám og þau nýtt sem fóður (e. 

schredding). Í Noregi þóttu álmur (Ulmus) og askur (Fraxiunus) henta einkar vel og voru 

þessar tegundir því notaðar sem nokkurs konar varaforði ef hinn hefðbundni greina- og 

laufforði af Betula og Alnus nægði ekki (Austad, 1988). Hefðbundin stýfing var ekki 

framkvæmd á þessum trjám þar sem mikilvægt var að hafa sem mest framboð af greinum. 

Toppurinn fékk því að halda sér en hliðargreinar teknar sem gerði trjánum kleift að ná mikilli 

hæð, aðallega Ulmus. Tæting (e. schredding) krafðist mikillar vinnu vegna mikillar hæðar 

trjánna en á veturna höfðu bændur meiri tíma aflögu til þessara verka en á sumrin (Austad, 

1988). Börkur var oft skrældur af felldum trjám og greinum með sérstöku verkfæri. 

Börkurinn var síðan skorinn í smáa bita, blandaður með vatni og gefinn húsdýrum sem fóður 

á veturna og snemma á vorin (Austad, 1988). 
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5 Framtíð evrópskra beitarskóga 

Við náttúrulegar aðstæður er talið líklegt að Evrópa væri að stærstum hluta þakin skógi. Eftir 

nokkur árþúsund af áhrifum manna hefur stór hluti skógarins horfið og evrópskt landslag 

breyst í opið landslag með misstórum skógarlundum (Rösch, 2012). Maðurinn hefur breytt 

tegundasamsetningu evrópskra skóga og stuðlað að opnun þeirra m.a. vegna beitar húsdýra 

og tilhneigingar hans til að velja ákveðnar tegundir fram yfir aðrar til nýtingar. Langtímaáhrif 

manna eru því talin vera lykilþáttur í byggingu og tegundasamsetningu skóga á svæðum með 

langa nýtingarsögu manna í Evrópu (Decocq o.fl., 2004; Dambrine o.fl., 2007; De Frenne 

o.fl., 2011). Sumum trjátegundum var hlíft þegar skógur var ruddur vegna verðmætra afurða 

þeirra. Afurðirnar voru t.d. ávextir ávaxtatrjáa, akörn eikar- og beykitrjáa (voru aðallega nýtt 

sem svínafóður) og lauffóður af aski og álmi (Gil, Fuentes-Utrilla, Soto, Cervera & Collada, 

2004; Urbieta, Zavala & Maranon, 2008; Rösch, 2012). Í dag eru náttúrulegir skógar í Evrópu 

mjög sjaldgæfir (t.d. Białowieża skógurinn í Póllandi) en stærsti hluti evrópska skógarins er 

plantaður, þ.e. plantekra oft með innfluttum tegundum. Það má m.a. rekja til afleiðinga fyrri 

og seinni heimsstyrjaldanna þegar eftirspurn eftir viði jókst gríðarlega sem leiddi til fellingar 

laufskógarins og gróðursetningar á hraðvaxta tegundum líkt og barrtrjám (Hopkins & Kirby, 

2007).  

5.1 Umfang í dag 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um umfang beitarskóga fyrrum en ljóst er að útbreiðsla 

þeirra var mun meiri en í dag (Miklín & Čižek, 2014). Plieninger og félagar (2015) áætla að 

beitarskógar þekji nú samanlagt um 203.000 km
2
 í löndum Evrópusambandsins eða 4,7% 

landsvæðisins. Þar af eru ca. 109.000 km
2
 hagar með strjálum trjágróðri (e. pastures with 

sparse trees), 85.000 km
2 

hagar í opnu skóglendi (e. pastures in open woodland) og 9000 km
2
 

beitarskógar með ræktuðum trjám (aðallega beittir ólívutrjálundir og beitt ávaxtatrjáaræktun) 

(sjá mynd 12). Samkvæmt Plieninger og félögum (2015) þekja beitarskógar um 10,8% af 

Miðjarðarhafssvæðinu, 5,6% af svæðinu við Svartahafið og 4,7% af Alpafjallasvæðinu. 

Beitarskógar þekja aftur á móti minna en 4,0% af meginlandi Evrópu og norðurhluta álfunnar 

(Plieningar o.fl., 2015). Aðrir áætla að beitarskógar þekji samtals um 5,7% álfunnar 

(Fagerholm, Torralba, Burgess & Plieninger, 2016). Þá er að finna á öllum 

líflandafræðilegum (e.-biogeographical) svæðum Evrópu allt frá Miðjarðarhafssvæðinu til 

Norður-Evrópu. Þeir eru þó algengastir í löndum við Miðjarðarhafið og í Austur-Evrópu 

(Plieninger o.fl., 2015). Hagar með strjálum trjágróðri eru algengastir í löndum við 
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Miðjarðarhafið (Spánn, Frakkland, Ítalía) og í Austur-Evrópu (Rúmenía, Búlgaría). Hagar í 

opnu skóglendi er sérstaklega að finna á Spáni og Portúgal þar sem eik er aðaltrjátegundi en 

þessi vistkerfi kallast „dehesas“ á Spáni og „montados“ í Portúgal. Beitarskógar með 

ræktuðum trjám finnast í flestum Miðjarðarhafslöndum en eru algengastir á Spáni, 

Grikklandi, Portúgal og Ítalíu (Plieninger o.fl., 2015). Fjölbreytni beitarskóga er mest í 

Grikklandi, þar sem áætlað er að þeir þekji um 3 milljón hektara eða 23% landsins (Smith, J, 

2010).  

 

Mynd   12 Útbreiðsla beitarskóga í Evrópu: (a) hagar í opnu skóglendi (e. pastures in open woodland), (b) 

hagar með strjálum trjágróðri (e. pastures with sparse trees) og (c) hagar með ræktuðum trjám (e. pastures 

with cultivated trees) (Plieninger o.fl., 2015, bls. 73). 
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Hefðbundin nýting er talin vera forsenda fyrir viðhaldi beitarskóga. Þar sem henni hefur víða 

verið hætt eða breyttir landnýtingarhættir komið í staðinn hefur beitarskógum hnignað um 

alla Evrópu. Mörgum beitarskógum hefur verið umbreytt í háan, þéttan skóg til að anna 

aukinni eftirspurn eftir timbri eða skógarþekja aukist á yfirgefnum og friðuðum svæðum 

vegna náttúrulegrar framvindu og skorts á raski (Sebek o.fl., 2015). Á náttúruverndarsvæði í 

suð-austurhluta Tékklands, þar sem nýtingu hefur verið hætt og svæðið friðað, hefur þekja 

beitarskóga minnkað frá 68,5% í 14,1% milli áranna 1938 og 2009 (Miklín & Čižek, 2014). Í 

Finnlandi hefur þekja beitarskóga dregist saman um 99% frá 5. áratug síðustu aldar til 

dagsins í dag (Takala, Haverinen, Kuusela, Tahvanainen & Kouki, 2015). Beitarskógar í 

Bretlandi hafa  einnig gengist undir miklar breytingar síðustu 60 ár. Þekja laufskóga hefur 

aukist þar í landi frá 676.000 ha árið 1947 í 904.000 ha árið 2002 en þó hafa orðið miklar 

breytingar á uppbyggingu þeirra. Árið 1947 voru 21% laufskógarins flokkuð sem lágstýfð 

svæði (e. coppices), 28% sem kjarrivaxið land (e. scrub) og aðeins 51% sem hár/þéttur 

skógur (e. high forest) samanborið við 97% árið 2002. Þetta hefur leitt af sér breytingar á 

flóru og fánu skóganna (Hopkins & Kirby, 2007). Í beitarskógum í Englandi er að finna sum 

af elstu og stærstu (e. widest) trjám í Evrópu sem eru mikilvæg fyrir fjölbreyttan hóp lífvera 

ásamt því að hafa sögulegt og menningarlegt gildi (Smith, 2010). „The New Forest“ í 

suðurhluta Englands er einn stærsti beitarskógur í tempraða belti álfunnar þar sem yfir 3000 

ha eru beittir af hestum, hjartardýrum, nautgripum og svínum. „The New Forest“ var nýlega 

gerður að þjóðgarði og er talinn hafa mikið líffræðilegt og menningarlegt gildi en beit er talin 

vera forsenda fyrir viðhaldi hinnar einstöku náttúru hans (Smith, 2012). 

5.2 Staða viðhalds 

Þrátt fyrir að beitarskógar Evrópu búi yfir einstökum vistfræðilegum og menningarlegum 

verðmætum hefur þeim hnignað hratt um alla Evrópu. Áhugi vísindamanna á beitarskógum 

hefur þó nýlega aukist, m.a. vegna kröfunnar um eðaltimbur, sjálfbæra ræktun, vatns- og 

jarðvegsvernd og aukinn líffræðilegan fjölbreytileika (Garbarino, Lingua, Subira & Motta, 

2011; Vojta & Drhovska, 2012; Hartel o.fl., 2013: Plieninger o.fl., 2015). Flestar rannsóknir 

hafa verið gerðar í löndum við Miðjarðarhafið ásamt Bretlandi og Frakklandi, en færri á 

Norðurlöndunum og í Austur-Evrópu (Fagerholm o.fl., 2016). Meirihluti rannsókna sýna 

fram á að beitarskógar hafa gengið í gegnum miklar breytingar síðustu áratugi. Þessar 

breytingar ógna tilveru beitarskóga og stafa aðallega af breyttum landnýtingarháttum, stefnu 

yfirvalda, breyttra viðhorfa í garð gamalla trjáa og skorti á endurnýjun þeirra (Bergmeier 

o.fl., 2010). Meðal svæða sem hafa hátt verndargildi og stafar ógn af þessum breytingum er 
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hinn margrómaði Białowieża skógur í Póllandi (Wesołowski, 2005) og þjóðgarðar í Slóvakíu, 

(Falťan, Bánovský & Blažek, 2011), Tékklandi (Miklín & Čižek, 2014) og Rúmeníu (Knorn 

o.fl., 2012). Vistfræðilegt gildi beitarskóga hefur mun meira verið rannsakað en 

fagurfræðilegt og menningarlegt gildi þeirra. Þó eru sumar rannsóknir sem hafa skoðað 

menningarlegt gildi þeirra og nefna í því sambandi söfnun náttúruafurða, t.d. sveppa og 

aspas, og veiði (Oteros-Rozas o.fl., 2014). Schimel (2011) bendir á nauðsyn þess að auka 

staðbundnar rannsóknir og tengja við rannsóknir sem ná yfir stærri svæði svo hægt sé að þróa 

viðeigandi stefnur og aðgerðir til að vernda og viðhalda beitarskógum. Staðbundin þekking á 

nýtingaraðferðum viðkomandi vistkerfa er álitin mikilvæg viðbót við vísindarannsóknir og 

verndarstýringu beitarskóga (Burgi, Gimmi & Stuber, 2013). Margir benda einnig á nauðsyn 

þess að þjónusta vistkerfa og mikilvægi hennar séu tekin með í reikninginn við ákarðanatökur 

yfirvalda (Maes o.fl., 2012; Nieto-Romero, Oteros-Rozas, González & Martín-López, 2014). 

Varðveisla líffræðilegs fjölbreytileika hefur lengi verið markmið í náttúruverndarstefnum 

Evrópu (EUR-Lex, 1998; CBD, 2010). Í því sambandi má nefna Samninginn um líffræðilega 

fjölbreytni (Convention on Biological Diversity (CBD)) sem gerður var í Ríó de Janeiró 5. 

júní 1992 og öðlaðist gildi 29. desember 1993. Markmið samningsins er að vernda 

líffræðilega fjölbreytni og stuðla að sjálfbærri nýtingu lifandi náttúrurauðlinda ásamt því að 

stuðla að sanngjarnri skiptingu þess hagnaðar sem hlýst af nýtingu erfðaauðlinda sem og 

aðgangi að þeim og tækni til að nýta þær. Árið 2010 voru aðildarríki að samningnum193 

talsins (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, á.á.a). Þrátt fyrir að meira en 25% af landsvæði 

álfunnar sé tekið undir náttúruvernd að einhverju leyti, þá er líffræðilegur fjölbreytileiki enn 

að minnka (EEA, 2009). Sutherland og félagar (2004) telja að einn orsakaþáttur sé 

óviðeigandi landnýting á vernduðum svæðum vegna skorts á leiðbeiningum um viðhald og 

umhirðu sem byggjast á vísindalegum rannsóknum (Sutherland, Pullin, Dolman & Knight, 

2004). Með fáum undantekningum, eru beitarskógar ekki viðurkenndir í 

náttúruverndarstefnum Evrópusambandsins og eru ekki skilgreindir sem ákveðin landgerð 

með sérstaka landnýtingarsögu og mikilvægt vistfræðilegt og menningarlegt gildi. 

Vistgerðartilskipun Evrópusambandsins (e. The Habitats Directive) er helsta löggjöf er varðar 

náttúruvernd innan sambandsins. Hún var tekin upp árið 1992 og er helsta markmið hennar 

viðhald og vernd náttúrulegra búsvæða og villtra plantna og dýra (ESB, á.á.). Á meðal þeirra 

233 evrópskra vistgerða (e. natural habitat types) sem skilgreindar eru í Annex I hluta 

tilskipunarinnar, gætu 65 að einhverju leyti fallið undir skilgreiningu beitarskóga, en flokkast 

annað hvort sem skógur eða opið land/hagi (e. pasture). Aftur á móti eru einungis fjórar 
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vistgerðir skilgreindar sem beitarskógar þ.e. beitt skógi-vaxið svæði (Plieningar o.fl., 2015). 

Að frátöldum nokkrum löndum í Vestur-Evrópu (t.d. Holland, Belgía og Bretland), þar sem 

aukin áhersla hefur verið lögð á varðveislu beitarskóga síðustu ár, hefur lítil áhersla verið 

lögð á varðveislu þeirra annars staðar í Evrópu (Miklín & Čižek, 2014). Vankantar á stefnu 

og lagalegri umgjörð, ásamt skorti á rannsóknum, leiðir til þess að lítill hvati er til viðhalds 

beitarskóga með hefðbundnum landnýtingaraðferðum (Hartel o.fl., 2013). Styrkveitingar eru 

taldar geta hvatt til viðhalds og útbreiðslu beitarskóga með því að auðvelda landeigendum að 

taka upp slíkar ræktunaraðferðir (Current, Brooks, Ffolliott & Keefe, 2009). Beitarskógar 

uppfylla hins vegar sjaldan kröfur um styrkveitingar undir annað hvort jarðræktar- eða 

skógræktarstefnum og því reynist oft erfitt að fá slíka styrki. Því er nauðsynlegt að skilgreina 

beitarskóga með skýrari hætti í náttúruverndarstefnum og breyta lagalegri umgjörð þeirra en 

slíkar úrbætur hafa átt sér stað í nokkrum löndum, t.d. í Frakklandi (Smith, 2010). Önnur 

hindrun í viðhaldi og útbreiðslu beitarskóga er skortur á þekking bænda, en í könnun Graves 

og félaga (2008) um viðhorf bænda til beitarskóga gátu einungis 33% svarenda skilgreint 

beitarskógrækt rétt, þ.e. landsvæði þar sem viðarframleiðsla helst í hendur við ræktun 

nytjajurta og/eða búpenings. Þó má geta þess að meirihluti þátttakenda var tilbúinn að taka 

hluta jarðar sinnar undir slíka landnýtingu þegar þeir fengu vitneskju um hvað hún fól í sér  

(Graves o.fl., 2008). 

5.3 Aðferðir við viðhald 

Í náttúruvernd er nauðsynlegt að horfa bæði til fortíðar og framtíðar. Þar sem beitarskógar eru 

afleiðing af nýtingu manna í gegnum aldir er nauðsynlegt að skilja þær aðferðir sem mótuðu 

þá til að verndun þeirra og endurheimt verði árangursrík (Jørgensen, 2013). Líffræðilegur 

fjölbreytileiki þessara vistkerfa er samofinn nýtingarsögu þeirra og því er helsta áskorunin við 

varðveislu beitarskóga hin stöðuga þörf á sérstakri umhirðu. Beit grasbíta er sá þáttur sem 

hafði hvað mest áhrif á mótun og byggingu beitarskóga en nýting skógarafurða var einnig 

mikilvægur áhrifaþáttur sem oft vill gleymast (Plieninger o.fl., 2015). Notkun hefðbundinna 

nýtingaraðferða við varðveislu beitarskóga er furðanlega sjaldgæf, þrátt fyrir að margar 

rannsóknir í tengslum við líffræðilegan fjölbreytileika leggi áherslu á þörf nýtingarinnar við 

að viðhalda þessum vistkerfum (Götmark, 2013). Í staðinn er „the strict foreste reserve“, sem 

leggur áherslu á friðun svæða og að þau fái að vera í friði fyrir nýtingu og athöfnum manna 

(Schultze, Gärtner, Bauhus, Meyer & Reif, 2014), notuð á yfir 3 milljónum ha lands í Evrópu 

(Sebek o.fl., 2015). Sýnt hefur verið fram á að slíkar nálganir eru ein versta lausnin við 

verndun líffræðilegs fjölbreytileika í beitarskógum (Horák o.fl., 2014). Þrátt fyrir að 
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beitarskógar krefjist sérstakrar nálgunar í náttúruvernd (Götmark, 2013), er oft litið á beit, 

stýfingar og aðra nýtingu skóga í náttúruverndarstefnum sem óæskilegar raskanir sem hafi 

áhrif á „náttúruleika (e. naturalness)“ skógarins (Miklín & Čižek, 2014). Í Tékklandi er t.d. 

notkun hefðbundinna nýtingaraðferða í skógum, líkt og beitar og stýfinga, takmarkaðar og 

jafnvel bannaðar samkvæmt lögum. Slíkar stefnur leiða til þess að skógurinn lokast og verður 

þéttari, eikartré hverfa og síðframvindutegundir líkt og beyki, ná yfirhöndinni (Utinek, 2004). 

Þó er sjálfbær beit í skógum látin viðgangast óáreitt á sumum svæðum innan 

Evrópusambandsins, sérstaklega í Suður- og Suðaustur-Evrópu og í Bretlandi (Bergmeier, 

2008). Vert er að taka fram að sjálfbær beit og önnur hefðbundin landnýting í 

náttúruruverndartilgangi hefur verið að fá meiri athygli síðustu ár og notkun þeirra smám 

saman aukist eftir því sem fleiri rannsóknir sýna fram á ágæti slíkra aðferða. 

Bæði of mikil og of lítil beit getur ógnað tilveru beitarskóga. Ef beit er of mikil ná tré ekki að 

endurnýjast en ef beit er of lítil þéttist skógurinn og lokast. Jafnvægi á milli beitarálags og 

getu trjáa til endurnýjunar er því lykilatriði í stjórnun og umhirðu beitarskóga. Nauðsynlegt er 

að tryggja endurnýjun trjáa með framboði öruggra svæða fyrir spírun og uppvöxt þeirra. Í 

viðurvist beitardýra eru þyrnóttir runnar taldir gegna mikilvægu hlutverki við endurnýjun 

trjáplantna (Callaway & Davis, 1998; Castro o.fl., 2004). Í sumum tilfellum getur þó verið 

nauðsynlegt að friða svæði fyrir beit í upphafi eða milli þess sem það er beitt svo endurnýjun 

geti átt sér stað (Mountford & Peterken, 2004). Þröskuldur beitarþunga fyrir endurnýjun 

trjágróðurs er venjulega mældur í fjölda beitardýra á ha á ári (e. animal units AU ha
-1

y
-1

) og 

er mismikill eftir trjátegundum, tegundum beitardýra, landsvæðum, gerð beitarskóga og 

tímasetningu nýtingarinnar (Plieninger o.fl., 2015). Sem dæmi miðast hámarks beitarþol í the 

New Forest í Bretlandi við 0,3 AU ha
-1

y
-1

 fyrir nautgripi, 0,15 AU ha
-1

y
-1

 fyrir hesta og 0,45 

AU ha
-1

y
-1

 fyrir hjartardýr (Mountford & Peterken, 2003). Ólík beitardýr hafa mismunandi 

áhrif á botngróður sem m.a. ráðast af þéttleika þeirra og beitarvali (Mountford & Peterken, 

2003). Stöðug og dreifbær beit ólíkra tegunda beitardýra er venjulega talin ákjósanlegust til 

að viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika í beitarskógum. Beit hesta og nautgripa er talin vera 

lykilþáttur við endurheimt fjölbreytileika botngróðurs og eru þessar tegundir einna mest 

notaðar við viðhald og endurheimt beitarskóga í Evrópu (Mountford & Peterken, 2003).  

Áhugi hefur einnig aukist á mörgum svæðum Evrópu (t.d. Englandi, Þýskalandi, Sviss og 

Tékklandi) á notkun stýfinga við verndun tegunda í útrýmingarhættu og líffræðilegs 

fjölbreytileika i beitarskógum (Vild, Roleček, Hedl, Kopecký & Utinek, 2013). Til að tryggja 

sem bestan árangur slíkra aðgerða er nauðsynlegt að rannsaka og skilja áhrif þeirra á 
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tegundasamsetningu og líffræðilegan fjölbreytileika (Müllerová o.fl., 2015). Vild og félagar 

telja að stýfingar geti verið áhrifarík leið til að viðhalda fjölbreytni ljóselskra skógartegunda 

(Vild o.fl., 2013). Rannsókn sem gerð var í Białowieża skógi í Póllandi sýndi fram á að 

notkun lágstýfinga við stjórn á útbreiðslu agnbeykis (Carpinus betullus) í botngróðri 

skógarins stuðlaði að endurheimt opins eikarskógar og aukins líffræðilegs fjölbreytileika 

(Kwiatkowska & Wyszomirski, 1990). Margar aðrar þynningartilraunir með lágstýfingum 

hafa gefið svipaðar niðurstöður (Thysell & Carey, 2001; Ares, Berryman & Puettmann, 2009; 

Verschuyl, Riffell, Miller & Wigley, 2011). Á sumum stöðum, þar sem hástýfing fór fram en 

var svo hætt, hefur þessi forna aðferð verið endurvakin til verndunar gamalla trjáa með 

góðum árangri, jafnvel þar sem stýfing hefur ekki farið fram í marga áratugi. Þó er talið að 

árangur slíkra aðgerða verði slakari eftir því sem lengra líður frá fyrri nýtingu en stýfð tré 

sem ekki hafa verið stýfð lengi þola oft ekki að byrjað sé að stýfa þau á nýjan leik (Read, 

Weheater, Forbes & Young, 2010). Ásamt jákvæðum áhrifum stýfinga á líffræðilegan 

fjölbreytileika eru afurðirnar uppspretta endurnýjanlegs orkugjafa og geta nýst sem 

lífeldsneyti (e. biofuel) en aukin eftirspurn hefur orðið eftir sjálfbærum orkugjöfum 

(McKenney, Yemshanov, Fraleigh, Allen & Preto, 2011; Vild o.fl., 2013).  

5.4 Mikilvægi og áhersla 

Viðurvist trjáa á beiti- og akurlendi hefur marga umhverfislega kosti, m.a. bætta frjósemi 

jarðvegs, minna tap næringarefna (e. nutrient leaching), minni jarðvegseyðingu, betri 

vatnsgæði, stöðugri (e. regulated) vatnshringrás, meira framboð og aukin gæði búsvæða, 

aukið fagurfræðilegt gildi, mildun gróðurhúsaáhrifa og meiri kolefnisupptöku (Jose, 2009). 

Beitarskógar geta dregið úr álagi vegna auðlindanotkunar í náttúrulegum (e. native) skógum 

Evrópu og þannig hægt á eyðingu þeirra (Bhagwat, Willis, Birks & Whittaker, 2008). 

Beitarskógar eru einnig taldir þola loftslagsbreytingar betur en margar aðrar vistgerðir vegna 

hins mikla fjölbreytileiki þeirra og margslunginnar virkni  (Schoeneberger, 2009). 

Beitarskógar eru meðal fjölbreyttustu vistkerfa sem finnast í tempraða hluta heimsins og 

framfleyta bæði skógartegundum og tegundum sem finna má í opnu landslagi ásamt því að 

búa yfir sínu einstaka jurta- og dýralífi (Eggers o.fl., 2010; Mabry, Brudvig & Atwell, 2010; 

Chytrý o.fl., 2012). Nýlegar breytingar á landnýtingarháttum og fráhvarf frá hefðbundnum 

landnýtingaraðferðum hefur leitt til þess að mörgum tegundum plantna, sveppa og dýra, sem 

áður voru algengar, hefur fækkað. Margar þær tegundir sem eru í hvað mestri 

útrýmingarhættu í Evrópu, þar á meðal fjöldi plantna, sveppa og dýra, reiða sig á vistkerfi 

beitarskóga allt frá Miðjarðarhafinu til norðurhluta álfunnar (Ranius & Jansson, 2000; 
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Spitzer, Konvička, Tropek, Tuf & Tufová, 2008; Vodka, Konvička & Cizek, 2009; Bugalho, 

Caldeira, Pereira, Aronson & Pausas, 2011; Norden, Paltto, Claesson & Gotmark, 2012). 

Varðveisla beitarskóga er því mikilvægur þáttur í verndun og viðhaldi líffræðilegs 

fjölbreytileika og heilbrigðri vistkerfisþjónustu. 

Margir félagslegir og efnahagslegir kostir fylgja nýtingu beitarskóga. Með því að sameina 

viðarframleiðslu og ræktun nytjajurta og/eða búfjár er mögulegt að mynda hagnað til styttri 

tíma sem fæst af landbúnaðarframleiðslunni auk myndun langtíma tekjulindar af trjáræktinni. 

Auk þess skapar nýting þeirra fagstörf sem krefjast þekkingar og hæfni ásamt því að 

framleiða hráefni fyrir aðra framleiðslu (t.d. lífeldsneyti, ávaxtaframleiðslu og efnivið í ýmiss 

konar handverk) og styður þannig við fjölbreytni staðbundins efnahags (Smith, 2010). Margir 

beitarskógar hafa verið til í aldir og eru því mikilvægir frá menningarlegu- og sögulegu 

samhengi (Jørgensen, 2013). Menn hafa lengi heillast af fegurð beitarskóga (Woodcock, 

1984) og eru afþreyingargildi og náttúruferðamennska (e. nature tourism) oft háð 

fagurfræðilegu gildi þeirra. Hið fjölbreytta landslag, viðurvist búfénaðar og gamalla trjá (e. 

scattered, old trees) eru allt þættir sem stuðla að fagurfræðilegu gildismati beitarskóga 

(Lopez-Santiago o.fl., 2014). Beitarskógar á Spáni (Garcia-Llorente o.fl., 2012) og í Portúgal 

(Barroso, Pinto-Correia, Ramos, Surova & Menezes, 2012) teljast hafa sérstaklega hátt 

fagurfræðilegt gildi. Beitarskógar eiga því skilið sérstaka athygli yfirvalda og 

náttúruverndaraðila í Evrópu (og annars staðar í heiminum). Nauðsynlegt er að lagasetningar 

og stefnur í álfunni miði að vernd beitarskóga og skilgreini þá sem einstök, margbrotin 

vistkerfi með mikið vistfræðilegt og menningarlegt gildi (Hartel o.fl., 2014).  
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6 Íslenskir beitarskógar 

Jarðvegseyðing og hnignun birkiskóga á Íslandi á seinni hluta nútíma hefur ítrekað verið 

tengd komu landnema til Íslands og því var lengi haldið fram að alls staðar á landinu hafi 

skógareyðingin gerst hratt fyrstu tvær aldirnar eftir komu manna (Einarsson, 1963; Hallsdóttir 

& Caseldine, 2005; Sveinbjörnsdóttir, Heinemeier & Guðmundsson, 2004). Nýlegar 

rannsóknir benda þó til að hnignun landgæða hérlendis hafi átt sér stað yfir mun lengra 

tímabil, a.m.k. á sumum svæðum (McGovern o.fl., 2007). Rannsóknir benda einnig til að á 

sumum stöðum hafi landnýting manna hraðað hnignunarferli birkiskóga sem hafið var fyrir 

landnám (Caseldine o.fl., 2003; Erlendssson & Edwards, 2009). Þótt vel sé vitað að þeir 

landnýtingarhættir sem landnemarnir komu með sér, s.s. jarðrækt, beit húsdýra og 

skógarhögg, hafi stuðlað að hnignun birkiskóga hérlendis (Blöndal, 1993; Gísladóttir, 

Erlendsson & Rattan, 2011; Vickers, Erlendsson, Church, Edwards & Bending, 2011) má 

einnig rekja hnignunina til versnandi loftslags (Ólafsdóttir & Guðmundsson, 2002; 

Geirsdóttir o.fl., 2009) og eldvirkni (Gísladóttir, Erlendsson, Lal & Bigham, 2010). Margt 

bendir því til að saga skógarnýtingar og skógar- og jarðvegseyðingar á Íslandi sé flóknari en 

svo að hnignunina megi einfaldlega rekja til trjáfellinga og beitar innan fyrstu tveggja alda frá 

landnámi.  

6.1 Umfang skóga fyrir og eftir landnám 

Flestir eru sammála um að umfang skóga hér á landi hafi verið talsvert meira við landnám en 

nú er, en vísindamenn hafa áætlað útfrá tölvulíkönum og frjókornagreiningum í jarðvegi að 

þekja birkiskóga við landnám hafi verið á bilinu 15-40% (Páll Bergþórsson, 1996; 

Ólafsdóttir, Schlyter & Haraldsson, 2001). Þrátt fyrir að vísindamenn séu ekki sammála um 

stærð skóglendisins, og að hin alþekktu orð Ara fróða um að landið hafi verið skógi vaxið 

milli fjalls og fjöru séu að öllum líkindum ýkjur, þá er ljóst að núverandi þekja birkiskóga er 

talsvert minni. Einungis um 1-2% landsins er skógi vaxið í dag og er stór hluti tilkominn 

vegna nýplöntunar á 20. öldinni (Ólafsdóttir o.fl., 2001). Áður en landnemar komu til Íslands 

var þekja birkiskóga breytileg; þeir sóttu fram og hörfuðu eftir því hvernig loftslagsaðstæður 

voru hverju sinni (Caseldine, Geirsdóttir  & Langdon, 2003; Erlendsson & Edwards, 2009). 

Setkjarnar úr stöðuvötnum, mýrum og jöklum, ásamt frjókornarannsóknum, geta veitt góðar 

upplýsingar um loftslags- og umhverfisbreytingar langt aftur í tímann og svo virðist sem 

loftslag hafi byrjað að kólna hér á landi fyrir ca. 3000 árum og hafi farið kólnandi þar til 

hitastig fór að hækka í byrjun 20. aldar (Geirsdóttir o.fl., 2009; Larsen, Miller, Geirsdóttir & 
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Þórðarson, 2011). Frjókornarannsóknir benda þó til að útbreiðsla birkis hérlendis hafi aukist á 

þremur tímabilum innan þess tímaramma (Erlendsson & Edwards, 2009). Síðasta tímabilið 

virðist hafa verið rétt fyrir landnám þegar loftslag var nokkuð milt hér á landi (Erlendsson & 

Edwards, 2009; Geirsdóttir o.fl., 2009; Larsen o.fl., 2011).  

Frá landnámi norrænna manna á Íslandi, sem hófst í kringum árið 870, hefur gróðurfar tekið 

miklum breytingum. Birki (Betula pubescens Ehrh) er eina innlenda trjátegundin sem hefur 

myndað skóga á Íslandi á núverandi hlýskeiði, eða síðust 10.000 ár, en rannsóknir hafa sýnt 

að birkiskógum hefur hnignað frá landnámi (Dugmore, Church, Mairs, McGovern, Perdikaris 

& Vésteinsson, 2007; Erlendsson o.fl., 2009; Dugmore, Gísladóttir, Simpson & Newton, 

2009; Vickers o.fl., 2011). Rannsóknir á set- og gjóskulögum á suðurhluta landsins benda til 

þess að víðtæk skógar- og jarðvegseyðing hafi hafist strax eftir landnám (Church o.fl., 2007; 

Dugmore o.fl., 2009; Vickers o.fl., 2011; Streeter & Dugmore, 2014). Þrátt fyrir umtalsverðar 

sannanir um víðtæka hnignun birkiskóga í kjölfar landnámsins, benda nýlegar rannsóknir frá 

vestur- og norðurhluta landsins til þess að sviðsmyndin sé ekki svo einföld. Til dæmis sýna 

rannsóknir frá Mývatnssveit í norðurhluta landsins að skógareyðingin hafi verið hæg og 

staðbundin (Lawson o.fl., 2007) og ýmislegt bendir til að reynt hafi verið að nýta 

skógarauðlindina á sjálfbæran hátt, svipað og gert var í beitarskógum Evrópu (McGovern 

o.fl., 2007).  

6.1.1 Hofstaðir og Sveigakot 

Rannsóknir á landnámsjörðunum Hofstöðum og 

Sveigakoti í Mývatnssveit (sjá mynd 13) benda til 

þess að munur á stjórn landnýtingar á þessum 

tveimur jörðum hafi leitt til ólíkra örlaga þeirra 

(Ólafsdóttir og Guðmundsson, 2002; Lawson o.fl., 

2007; McGovern o.fl., 2007; Vésteinsson, 2000, 

2001). Sannanir eru fyrir því að jarðvegseyðing hafi 

aukist á jörðunum í kjölfar landnámsins til ca. 1477 

AD en eftir það dró aftur á móti úr hraða 

setmyndunar á Hofstöðum en hins vegar dró ekki úr 

henni á Sveigakoti sem leiddi að lokum til þess að 

svæðið blés upp og varð að eyðimörk. Búskapur er enn stundaður á Hofstöðum og hefur 

jörðin verið í ábúð síðan við landnám. Hluti skýringarinnar á ólíkum áhrifum landnámsins 

Mynd   13 Kort sem sýnir staðsetningu 

Hofstaða og Sveigakots í Mývatnssveit 

(Lawson o.fl., 2007, bls. 2). 
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felur í sér mun á landgæðum þessara tveggja jarða ásamt félagslegri stöðu þeirra (McGovern 

o.fl., 2007). McGovern og félagar (2007) telja þó að munur á beitarstýringu hafi átt stóran 

þátt í því hvernig fór. Þrátt fyrir að minna en 12 kílómetrar séu á milli Hofstaða og 

Sveigakots virðist beitarstjórnun hafa farið fram með ólíkum hætti (McGovern o.fl., 2007). 

Breyttar áherslur í beitarstjórnun í kjölfar loftslagsbreytinga (litla ísöldin) virðist hafa verið 

mikilvægur þáttur í því að varðveita frjósemi og framleiðslugetu beitilands í kringum 

Hofstaði. Góð staðsetning og gæði jarðarinnar á Hofstöðum stuðluðu einnig að því að áhrif 

vegna landnámsins fólu ekki í sér óafturkræfa jarðvegseyðingu. Síðar leiddi svo aðlögun á 

stýringu vetrarbeitar, ásamt dreifingu sumarbeitar með notkun afrétta og selja, enn fremur að 

því að tryggja áframhaldandi búsetu á jörðinni með því að lágmarka áhrif beitar og draga úr 

jarðvegseyðingu (McGovern o.fl., 2007; Brown o.fl., 2012). Aftur á móti hratt búsetumynstur 

og vanmetin stýring vetrarbeitar á viðkvæmu landi Sveigakots af stað óafturkræfri 

jarðvegseyðingu sem olli því að lokum að jörðin lagðist í eyði (Vésteinsson, 2001; McGovern 

o.fl., 2007; Brown o.fl., 2012). Stjórn landnýtingar á Hofstöðum virðist þó ekki eingöngu 

hafa verið bundin við beit búpenings en vísbendingar eru um að einnig hafi verið reynt að 

stýra nýtingu skógarauðlindarinnar (Simpson, Vésteinsson, Adderley & McGovern, 2003). 

Loftmyndir hafa leitt í ljós fjölda kolagrafa í Mývatnssveit, líkt og fundist hafa á suðurlandi 

(Church o.fl., 2007), og rannsóknir á viðarleifum sem fundist hafa í kolagröfunum hafa leitt í 

ljós að notast var við birkivið sem óx á svæðinu sem sóttur var síðla vors eða snemma 

sumars, sem ásamt samræmdu þvermáli, gefur vísbendingu um að einhvers konar stýring á 

auðlindinni hafi átt sér stað (Simpson o.fl., 2003). 

Margir telja að eignarhald lands og skógarítök skipti meginmáli við stjórnun og nýtingu 

skóglendis og þar með afdrifum þess (Brown, 2003; LaPierre & Germain, 2005). Áhrif 

eignarréttar á hnignun skóga á Íslandi hefur lítið verið rannsakað útfrá þessu sjónarhorni 

(Sveinbjarnardóttir, Simpson & Thomson, 2009). Þó hefur verið gerð rannsókn þar sem 

ástæður fyrir hnignun skóg- og kjarrlendis í Þjórsárdal frá 1587-1938 AD voru skoðaðar út 

frá eignarhaldi jarða í dalnum (Sigurmundsson, Gísladóttir & Óskarsson, 2014). Samkvæmt 

Sigurmundsson og félögum (2014) var skógurinn í Þjórsárdal mikið nýttur til eldiviðar og 

kolagerðar á tímabilinu. Á 350 ára tímabili dróst skóg- og kjarrlendi í Þjórsárdal saman um 

94% og telja höfundar að félags- og efnahagslegir þættir, líkt og eignarhald og skógarítök, 

ásamt skorti á stýringu skógarnytja, hafi skipt megin máli í örlögum skógarins. Kólnandi 

loftslag og eldvirkni hafi síðan ýtt undir hnignunina á tímum þegar skógurinn var orðinn 

uppbrotinn (e.-fragmented) og of illa farinn til að geta náð jafnvægi á ný. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar gefa til kynna að skóg- og kjarrlendi kirkjujarðanna (Skálholts og kirkjuléna) 

hafi verið ofnýtt en það sem var í einkaeigu eða undir stjórn ábúanda lítið breyst en þar var 

einmitt að finna stærstu skógarleifar Þjórsárdals árið 1938 (Sigurmundsson o.fl., 2014).  

6.2 Nýting fyrrum 

Birkiskógarnir voru verðmæt auðlind fyrir landnemana en einhvers konar regluverk virðist 

hafa verið til staðar hér á landi til að koma í veg fyrir ofbeit og jarðvegseyðingu frá a.m.k. 

árinu 1200 AD. Til dæmis er að finna ákvæði í Landabrigðisþætti Grágásar, fornri lagabók 

frá 13. öld, um landvernd, nýtingu skóga, landspjöll og ítölu búpenings í haga og afrétti 

(Brown o.fl., 2012). Simpson og félagar (2001) álíta að nægilegur lífmassi hafi verið til staðar 

til að standa undir þeim fjölda búpenings sem getið er um í sögulegum heimildum, jafnvel við 

versnandi loftslagsaðstæður. Þeir telja vanmetna stýringu, t.d. vetrarbeit og afleiðingarnar af 

því að fjarlægja ekki búpening áður en vaxtartímanum lauk ásamt vöntun á fjárhirði, hafa átt 

stærri þátt í að stuðla að ofbeit og hnignun skóga frekar en fjöldi búpenings (Simpson o.fl., 

2001). 

6.2.1 Beit og fóður 

Vitað er samsetning dýrahalds hér á landi tók breytingum eftir landnám. Dýrafornleifar frá 

Mývatnssveit sýna fram á að fyrstu landnemarnir fluttu með sér hefðbundna samsetningu 

húsdýra sem samanstóð af nautgripum, sauðfé, geitum, hestum og svínum. Samanlögð áhrif 

þessara dýra af völdum beitar og rótunar (e.-grazing, browsing, rooting) myndi án efa stuðla 

að skógareyðingu og ef látið óhindrað, einnig jarðvegseyðingu. Aftur á móti var þessari 

upprunalegu samsetningu húsdýra breytt einhvern tímann á 10. öldinni þar sem geitur og svín 

urðu sífellt sjaldgæfari í húsdýrafánunni (svín urðu að lokum útdauð á Íslandi) en þessar 

tegundir þóttu ekki henta vel hér á landi og voru jafnvel kölluð vandræðadýr (McGovern 

o.fl., 2007). Það ber vott um að landnemar og afkomendur þeirra hafi reynt að aðlaga 

landnýtinguna að aðstæðum hér á landi sem eru um margt ólíkar því sem gerist í 

upprunalöndum þeirra t.d. hvað varðar eldsumbrot og eiginleika jarðvegs. Líkt og annars 

staðar í Norður-Evrópu var beit búpenings og söfnun vetrarfóðurs mikilvægur hluti af nýtingu 

landnámsmanna. Ekki er ólíklegt að landnámsmenn hafi flutt með sér þekkingu á þeim 

landnýtingaraðferðum sem stundaðar voru í Noregi og öðrum löndum Norður-Evrópu á þeim 

tíma. Í Noregi voru t.d. birkitré stýfð og greinum safnað saman sem m.a. nýttust sem 

vetrarfóður og því ekki ólíklegt að slíkar aðferðir hafi verið stundaðar hér landi (Austad, 

1988). Þess er getið í heimildum að búfénaði hafi á seinni tímum verið gefið laufhey, en 
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aðaluppistaðan í laufheyi (e.-leaf fodder) var loðvíðir (Salix lanata). Laufhey þótti ágætis 

skepnufóður (Jóhannes Sigvaldason, 1967; Theodór Gunnlaugsson, 1969).  

6.2.2 Rauðablástur og járngerð 

Síðustu 1100 ár hefur ein helsta nýting skóga á Íslandi falið í sér framleiðslu á viðarkolum 

sem notuð voru til að vinna járn úr mýrarrauða og til járnvinnslu en kolagrafir hafa fundist 

víða um land (Dugmore, Church, Mairs, Newton & Sveinbjarnardóttir, 2006; McGovern o.fl., 

2007). Jarðeignarskjöl frá miðöldum og skjöl líkt og Grágás benda til þess að kolagrafir hafi 

verið staðsettar inni í eða alveg við hliðina á birkiskóglendi (Church o.fl., 2007). Viðarkol 

voru nauðsynlegur þáttur í framleiðslu járns með rauðablæstri en það var ekki fyrr en með 

tilkomu nýrra innfluttra ljáa með bitstáli sem hægt var að brýna án hitunar, að draga fór úr 

kolaþörf í sveitum landsins. Með aukinni tæknivæðingu í landbúnaði um aldamótin 1900 

hvarf kolaþörfin alveg (Sigurmundsson o.fl., 2014). 

Church og félagar (2007) rannsökuðu 12 kolagrafir í Eyjafjallahreppi á sunnanverðu landinu 

og voru markmið rannsóknarinnar að meta hvernig aðferðir voru notaðar við að útvega 

ferskan við í kolagrafirnar, mögulega stýringu á nýtingu skógarauðlindarinnar og 

tímasetningu hennar. Gróðurleifar sem fundust í kolagröfunum voru greindar ásamt því að 

aldursgreina kolagrafirnar með samþættingu 
14

C-aldursgreiningar og gjóskulagagreiningar. Í 

ljós kom að greinar af birki (e.-birch roundwood) voru mest áberandi af þeim viðartegundum 

sem fundust í kolagröfunum. Einnig kom í ljós að hluti af berkinum var enn til staðar á 

stórum hluta birkigreinanna og að stærri greinarnar höfðu ennþá mörg hundruð laufbrum sem 

mörg hver voru við það að byrja að laufgast. Þetta bendir til þess að birkigreinarnar hafi verið 

teknar þegar tréð/runninn var enn lifandi. Þar af leiðandi álykta höfundarnir sem svo að 

viðurinn sem notaður var við kolaframleiðsluna hafi verið nýttur stuttu eftir að honum var 

safnað þar sem börkurinn og brumin voru enn til staðar og vel varðveitt. Hinn mikli fjöldi 

laufbruma bendir einnig til þess að birkigreinunum hafi verið safnað saman síðla vors eða 

snemma sumars (Kristinsson, 2010). Nokkur hluti stærri greinanna sem fundust báru merki 

þess að hafa verið fjarlægðar með stýfingu (e.-disarticulation scars). Höfundar telja það bera 

vott um að trjástýfingar hafi verið framkvæmdar á þessum árstíma og að greinar hafi verið 

teknar af stærri trjám/runnum sem voru varðveitt meðvitað til slíkra nota (Church o.fl., 2007). 

Talning trjáhringja sýndi fram á svipaðan aldur greinanna sem bendir til þess að meðvitað 

hafi verið valið hvaða greinar ætti að taka til notkunar og er því vísbending um einhvers 

konar stýringu (Church o.fl., 2007). Ýmislegt bendir því til að reynt hafi verið að varðveita 
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skógarauðlindina en höfundar telja að tímasetning og háttur nýtingarinnar hafi mögulega átt 

þátt í hnignun skógarins. Magn birkisafa eykst á þessum árstíma (síðla vors/snemma sumars) 

og greinastýfing skilur eftir opin sár á trjástofninum/stærri greinum þaðan sem æðasafi getur 

lekið út og þannig gert tréð, sem nú þegar vex rétt innan vistfræðilegra marka sinna, 

viðkvæmara fyrir kólnandi loftslagi og náttúruhamförum samhliða áhrifum manna vegna 

landnýtingar og vanmetinnar stjórnunar (Church o.fl., 2007). 

6.2.3 Viður til heimilisnota 

Auk þess að nýtast við fóður- og járnframleiðslu var birkiskógurinn einnig nýttur sem 

eldiviður við matreiðslu og til upphitunar hýbíla og sem byggingarefni (Magnússon, 2004). 

Fornleifarannsóknir hafa þó sýnt fram á að auk birkiviðar hafi ýmislegt annað verið notað 

sem eldsneyti. Sumir staðir, líkt og Vatnsfjörður á norðvesturhluta landsins, notuðu birki sem 

aðaleldsneyti bæði fyrir heimilishald og iðnað (Mooney, 2009). Á Hofstöðum og Sveigakoti í 

Mývatnssveit var notast við blöndu af birkivið, torfi, taði og mó til eldsneytisnotkunar 

(Thomson & Simpson, 2006) og sömu sögu má segja um Aðalstræti í Reykjavík (Trbojević 

o.fl., 2011). Á hinum enda litrófsins var svo Reykholt í Borgarfirði en 10.-12. aldar eldstæði 

sem þar fannst innihélt engar leifar viðarkola. Þar virðist torf og tað hafa verið aðaleldsneytið 

(Trbojević o.fl., 2011). 

Skortur hefur verið á rannsóknum sem snúa að því að skoða hversu mikið af eldiviði meðal 

heimili á víkingaöld þarfnaðist til að uppfylla eldsneytisþarfir sínar. Trbojević o.fl. (2011) 

vildu bæta úr þessu og reyndu að áætla það magn sem venjulegt heimili þarfnaðist af eldivið. 

Rannsóknin var framkvæmd í eftirlíkingu af víkingaaldarskála í fullri stærð (ca. 45 m
2
, 133 

m
3
) á Eiríksstöðum og notkun miðað við sumartímann þ.e. júní-ágúst. Gert var ráð fyrir því 

að birkiviður hafi verið aðaleldsneytið á bújörðum víkingaaldar. Þar sem birkiviður var eina 

eldsneytið sem notað var við rannsóknina gefur það ef til vill ekki nákvæma mynd af 

viðarnotkun þess tíma en getur þó sýnt mögulegt „worst case scenario“. Niðurstöðurnar bentu 

til þess að ekki meira en 54,72 kg af viði hefði þurft daglega til að fullnægja þörfum 

heimilisins hvað varðar matreiðslu og húshitun. Þessi tala gefur hugmynd um daglega 

meðalþörf en ekki er tekið tillit til breytileika líkt og mikillar sveiflu í hitastigi utandyra. Út 

frá þessum niðurstöðum er þó hægt að álykta um mögulega stærð þess skóglendis sem hefði 

þurft að fella í þessum tilgangi. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þyrfti heimili af 

þessari stærð að fella 11 m
2
 af skóglendi daglega og samtals 0,1 ha yfir sumartímann (júní-

ágúst).  
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Í tölunum hér að ofan er ekki tekið með í reikninginn þann við sem þyrfti til framleiðslu á 

viðarkolum til járnframleiðslu. Framleiðsla á viðarkolum þarfnast umtalsverðs viðarmagns, 

en sem dæmi gefa 100 kg af ferskum við af sér u.þ.b. 18-25 kg af viðarkolum (Gjerløff & 

Sørensen, 1997). Enn fremur þarf hlutfall viðarkola og járngrýtis (þurrkaður mýrrarrauði) að 

vera 1:1 auk þess viðar sem þarf til að hita ofninn og halda hitastiginu réttu. Þetta krefst u.þ.b. 

60 kg af viðarkolum (300 kg af ferskum við) til að bræða 15 kg af járngrýti (Gjerløff & 

Sørensen, 1997). Með því að bera saman þessar tölur við mælingarnar úr rannsókninni á 

Eiríksstöðum sýndu Trbojević o.fl. (2011) fram á að vinnsla á 15 kg af járngrýti þyrfti 

viðarmagn sem jafngilti 5,48 daga viðarnotkun til heimilishalds. Það jafngildir því að fella 

þyrfti 60 m
2
 af skógi. Með því að bæta þessum tölum við það viðarmagn sem matreiðsla og 

húshitun þarfnaðist sést að álág á íslenska skóga hefur verið mikið og höfundar velta upp 

þeirri spurningu hvort einhvers konar stýring á auðlindinni hafi átt sér stað.  

6.3 Beitarrannsóknir í íslenskum skógum 

Hér á landi hefur beit í skógum verið fremur illa séð og tengist eflaust því að beit hefur að 

stórum hluta verið kennt um skógareyðingu fyrr á öldum (Sigurður Arnarson, 2002). Því 

kemur það ekki á óvart að tiltölullega fáar rannsóknir hafa verið birtar um áhrif beitar í 

íslenskum skógum. Hins vegar hafa þó nokkrar rannsóknir verið gerðar á plöntuvali sauðfjár 

(Ingvi Þorsteinsson, 1964; Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1965; Ingvi Þorsteinsson 

& Gunnar Ólafsson, 1967; Ingvi Þorsteinsson, 1981; Thórhallsdóttir & Thorsteinsson, 1993). 

Þrátt fyrir nokkurn breytileika eru niðurstöður plöntuvalsrannsóknanna frá mismunandi 

stöðum og tímum í meginatriðum samhljóða. Þær leiddu í ljós að plöntuval var verulega háð 

því hvaða plöntutegundir voru í boði á hverjum stað og tíma. Grös voru þó að öllu jöfnu 

aðaluppistaðan í fæðunni en ýmsar trjákenndari tegundir (birki, víði- og lyngtegundir) fengu 

aukið vægi í beitinni á veturna og snemma á vorin. Ein fyrsta rannsóknin á beitarvali sauðfjár 

þar sem notast var við hálsopsær (e. fistulated sheep) fór fram í Stálpastaðaskógi í Skorradal 

1965-1966. Markmiðið var að skoða hvernig plöntuvali saufjár væri háttað í skóglendi, 

beitargildi plantna og hvort sauðfé ylli skemmdum á skógi með beit og traðki (Ingvi 

Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). Samkvæmt niðurstöðunum beit sauðféð nokkuð 

jafnt af grasi, blómjurtum og trjákenndum plöntum í júní en í júlí jókst hlutfall grasa og hélst 

um 60% fram á vor. Trjákenndar plöntur voru lítið bitnar í júlí til september en eftir það jókst 

hlutdeild þeirra og var komin í 70 – 80% þegar kom fram í apríl. Langmest var bitið af 

beitilyngi (Calluna vulgaris), krækilyngi (Empetrum nigrum) og sortulyngi (Arctostaphylos 

uva-ursi) en mun minna af birki (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). Á veturna 
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eru trjákenndar plöntur safaríkari en annar gróður og aðgengilegri fyrir skepnur (Ingvi 

Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). Soffía Arnþórsdóttir (2006) komst að svipaðri 

niðurstöðu, þ.e. að sauðfé sækir meira í birki þegar minna er um grös og jurtir í vexti. Í 

rannsókn á plöntuvali sauðfjár í skógræktargirðingu með lerki á Héraði 1981 beit sauðféð 

einungis ofan af lerkinu í byrjun rannsóknarinnar, síðustu vikuna í júní en var síðan látið vera 

það sem eftir lifði sumars (Ingvi Þorsteinsson, Jón Loftsson & Ólafur Guðmundsson, 1983). 

Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Ingvi Þorsteinsson (1993) gerðu rannsókn á beitaratferli 

sauðfjár sem fólst í því að skrá hve mikinn og hvaða tíma sólarhringsins féð notaði til beitar, 

gangs og hvíldar og hvaða gróðurlendi voru notuð til hverra athafna (Anna G. Thórhallsdóttir 

& Ingvi Thorsteinsson, 1993). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að beitartíðni og lengd 

beitartímans sé háð daglengd. Meðan nætur eru bjartar bítur féð oft og allan sólarhringinn, en 

þó stutt í einu. Seinni hluta sumars bítur það frá sólarupprás til sólseturs en hvílist meðan 

dimmt er. Þegar líður að hausti og daginn tekur að stytta, kemur fram stutt beitarlota á 

næturna. Beitaratferlið virðist einnig breytast frá morgni til kvölds. Féð flytur sig í votlendi, 

mýrar og hálfdeigjur við sólarupprás þar sem það bítur fram eftir degi með hléum. Seinni 

hluta dags fer féð að flytja sig á þurrlendi þar sem það bítur fram eftir kvöldi, eða að sólsetri, 

og hvílist þar þar til í dögun að það flytur sig aftur í votlendið. Höfundar taka fram að mikill 

breytileiki hafi komið fram í rannsóknunum milli einstaklinga á beit á sama stað og tíma og 

færa rök fyrir því að plöntuval sé að miklu leyti lært atferli (Anna G. Thórhallsdóttir & Ingvi 

Thorsteinsson, 1993). 

Örfáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á hrossabeit í skógræktargirðingu. Anna 

Guðrún Þórhallsdóttir og Ríkharð Brynjólfsson gerðu rannsókn á hrossabeit í Stallaskógi í 

Borgarfirði haustið 1991 og haustið 1992. Skógræktargirðingin var 30 ha með trjáplöntum af 

ýmsum stærðum og gerðum en stærstu trén voru rúmir 3 m á hæð. Minnstu plönturnar voru 

10 cm á hæð og fjórðungur plantnanna var undir 25 cm. Ellefu hross voru notuð í 

rannsókninni og voru inn í girðingunni frá 27. september til 2. nóvember. Á miðju 

beitartímabilinu var ástand og útlit trjáplantnanna skráð. Niðurstöðurnar sýndu, að af þeim 

225 plöntum sem athugaðar voru, voru einungis tíu tilfelli þar sem líkur voru taldar á að 

hrossin hefðu skemmt trjáplöntur annað hvort með traðki eða beit. Hrossin bitu oft umhverfis 

trjáplönturnar en virtust láta trjáplönturnar sjálfar alveg í friði (Anna Guðrún Þórhallsdóttir & 

Ríkharð Brynjólfsson, 1993). Niðurstöður úr rannsókn Steinunnar Önnu Halldórsdóttur og 

Önnu Guðrúnar Þórhallsdóttur (2004) á hrossabeit í skógræktargirðingu benda til þess að tími 

sumars og tegundir geti skipt máli með tilliti til skemmda af völdum hrossabeitar í 
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skógræktargirðingum. Hrossunum var beitt þrjú tímabil, í júní, júlí og ágúst í Brimnesi í 

Skagafirði árið 2003 og skemmdir á trjáplöntum skráðar. Hrossin skemmdu áberandi mest af 

trjám í júní, en þá smökkuðu þau á öllum tegundum (birki, lerki, gulvíði, tröllavíði, viðju og 

stafafuru) nema greni. Lerki var einungis bitið í júní og júlí en var ekki snert í ágúst. 

Áberandi mest var bitið af tröllavíði og var hann bitinn öll tímabilin. Höfundar komust að 

þeirri niðurstöðu að það sé í lagi að beita hrossum í skógræktargirðingu með góðu eftirliti í 

ágúst. Einnig kom nokkuð glöggt fram í rannsókninni að hrossin bitu aðeins grasið að 

kvöldlagi en þegar líða tók á morguninn og fram undir hádegi varð meiri hætta á því að þau 

færu að fikta í trjánum (Steinnunn Anna Halldórsdóttir & Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2004). 

Lítið hefur verið um rannsóknir á áhrifum mismunandi beitarþunga í íslenskum skógum. Þar 

má þó nefna beitartilraun í Hallormsstaðaskógi á árunum 1980 – 1982 þar sem markmiðið var 

að kanna lostæti skógargróðurs og næringargildi, beitarþol hans, tjón á trjágróðri ásamt þrif 

fjárins og vöxt lamba (Ingvi Þorsteinsson, Jón Loftsson & Ólafur Guðmundsson, 1983). 

Tilraunin var gerð í tveimur beitarhólfum í birkiskógi þar sem annað hólfið átti að vera 

léttbeitt en hitt ofbeitt. Fyrsta sumarið var ofbeitta hólfið 2,9 ha að stærð en léttbeitta hólfið 

3,3 ha og var þremur tvílembum beitt í léttbeitta hólfið og sex tvílembum í þungbeitta hólfið. 

Höfundar taka þó fram að um nokkra ágiskun hafi verið að ræða hvað væri léttbeitt og 

þungbeitt í þessu landi. Sumarið 1981 var léttbeitta hólfið stækkað í 3,1 ha (beitarþol ofmetið 

í báðum hólfum) og 1981 og 1982 voru hafðar fimm tvílembur í hvoru hólfi (0,5 og 1,1 

tvílemba á ha). Niðurstöður eftir þrjú sumur sýndu fram á að skógurinn opnaðist og 

jarðvegurinn hitnaði fyrr á vorin vegna þynnra lags af mosa og sinu og efnabreytingar og 

lífræn starfsemi hans urðu örari. Beitin hafði mikil áhrif á gróðurfar tilraunalandsins en þó 

meira í þungbeitta hólfinu. Teinungum fækkaði og það dró úr þekju ýmissa tvíkímblaða 

blómjurta og t.d. hvarf umfeðmingur (Vicia cracca) nær alveg og elftingu fækkaði mikið. Þó 

kom einnig í ljós að ýmsar blómjurtir þola beit ótrúlega vel og vaxa upp að vori, þrátt fyrir að 

hafa verið þrautnagaðar sumarið áður. Þar nefna höfundar bæði skarifífil og undafífla, 

bláklukku og fleiri tegundir. Niðurstöðurnar sýndu einnig að jafnvel sumarbeit sauðfjár getur 

hindrað endurnýjun víði- og birkikjarrs sem sást á því að skógarbotninn var nánast hreinsaður 

af nýgræðingi. Höfundar ályktuðu sem svo að friða þurfi skóglendi í einn eða tvo áratugi 

meðan verið er að endurnýja þau (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). Höfundar greina einnig frá 

því að féð hafi þrifist illa vegna mikis beitarálags og ormasmits (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 

1983) sem er þekkt afleiðing mikils fjölda beitardýra í þröngum haga (Butterschøn, 2007).  



40 

 

Að lokum má nefna meistaraverkefni Guðríðar Baldvinsdóttur við Landbúnaðarháskóla 

Íslands sem hún stefnir á að klára vorið 2017. Í verkefninu rannsakar hún áhrif mismunandi 

beitarþunga sauðfjár á ungan lerkiskóg í skógarreitum í Kelduhverfi í Norður-Þingeyjarsýslu 

og verður áhugavert að sjá hverjar niðurstöður hennar verða. Framlag Guðríðar er mikilvæg 

viðbót við þær rannsóknir sem til eru en brýn þörf er á auknum rannsóknum á áhrifum 

mismunandi beitarþunga í íslenskum skógum, tímasetningu  beitarinnar og beitaráhrifum 

mismunandi tegunda beitardýra.  

6.4 Hvað getum við nýtt okkur af erlendum rannsóknum? 

Skortur er á íslenskum rannsóknum sem skoða áhrif beitar á skóglendi en margar erlendar 

rannsóknir leggja áherslu á nauðsyn þess að styðjast við staðbundnar rannsóknir þegar ákveða 

skal hvernig landnýtingu skal háttað t.d. með tilliti til beitarþunga og fjölda beitardaga á ári 

(Marrs & Britton, 2000;  Salafsky, Margoluis, Redford & Robinson, 2002; Sutherland, 2008). 

Mikilvægt er að skilgreina nákvæmlega hámarks-beitarþol (fjöldi beitardýra á hektara) og 

lengd beitarinnar (fjöldi beitardaga á ári) út frá aðstæðum á hverjum stað svo hægt sé að 

stunda viðeigandi landnýtingu. Þar sem aðstæður hér á landi eru um margt ólíkar því sem 

gerist annars staðar í Evrópu, td. vegna eiginleika jarðvegs og loftslags, er nauðsynlegt að 

efla íslenskar rannsóknir svo hægt sé að ákvarða stjórn landnýtingar út frá íslenskum 

aðstæðum. Við getum þó að einhverju leyti stuðst við rannsóknir t.d. frá Skotlandi eða öðrum 

norðlægum löndum þar sem loftslag og vistgerðir eru svipaðar.  

Í Glensaugh í Skotlandi var framkvæmd langtímarannsókn á áhrifum þess að planta trjám í 

beitiland. Upphaflega hugmyndin var að sýna fram á verri afurðaframleiðslu beitardýra (ær 

með lömb) þar sem trjám hafði verið plantað í beitiland. Viður var einungis talinn möguleg 

aukaafurð. Þrjár trjátegundir voru valdar og plantað misþétt til að bera saman afkomu þeirra 

(e. performance). Þéttleiki skógarfuru (Pinus sylvestris) var 400 tré/ha, þéttleiki lerkis (Larix 

eurolepis) 100, 200 og 400 tré/ha og þéttleiki garðahlyns (Acer pseudoplatanus) var 100 og 

400 tré/ha. Plasthólkar (síðar net), 1,8 m háir, voru settir kringum trén til verndar í beittu 

reitunum og greinar klipptar reglulega. Trén uxu best í reitum þar sem þéttleikinn var 400 

tré/ha og var ástæðan talin sú að minni líkur voru á trjáskemmdum þar sem ærnar nýttu hvert 

tré sjaldnar til að leita skjóls fyrir veðri og vindum (Sibbald, 2006; The James Hutton 

Institute, á.á.). Ær með lömb voru settar á beit í apríl á hverju ári. Lömbin voru vanin undan 

ánum í ágúst og ærnar hafðar lamblausar á beit fram í nóvember en voru fóðraðar annars 

staðar yfir vetrartímann. Beitarþunginn var hafður ca. 12,5 ær/ha með árstíðabundnum 
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sveigjanleika. Rannsóknin hófst árið 1988 og þegar henni lauk árið 2001, var enginn 

marktækur munur á afkomu ánna og lambanna miðað við samanburðarreiti, auk þess sem 

viðarafurðir höfðu bæst við innkomuna og jákvæð áhrif orðið á landslag og líffræðilegan 

fjölbreytileika svæðisins. Önnur jákvæð áhrif var betri velferð beitardýra vegna þess skjóls 

sem trén veittu þeim fyrir veðri og vindum. Trén stuðluðu einnig að betri grasvexti vegna 

skjólmyndandi áhrifa (Sibbald, 2006; The James Hutton Institute, á.á.).   

Lake og félagar (2001) tóku saman þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum beitar á 

láglendis-heiðar (e. lowland heathland) í Bretlandi (Lake, Bullock & Hartley, 2001) og 

komust að þeirri niðurstöðu að beit búpenings stuðli að fjölbreyttari gerðum búsvæða en 

aðrar gerðir landnýtingar s.s. notkun elda eða grisjunar (e. cutting). Höfundar taka aftur á 

móti fram að áhrif beitarinnar geti verið mjög mismunandi og ráðist af þáttum líkt og 

þéttleika og tegund beitardýra, tíma beitarinnar, loftslagi og vistgerðum, og að ef óviðeigandi 

beitarstýring er stunduð geti áhrifin verið neikvæð. Höfundar velta upp þeirri spurningu hvað 

geti talist „óviðeigandi“ beitarþungi og benda á að skortur sé á góðum 

samanburðarrannsóknum. Af þeim 266 rannsóknum sem þeir fundu og tengdust landnýtingu 

láglendis-heiða voru einungis 13 sem fólu í sér viðeigandi samanburðarþætti (e. appropriate 

comparators). Af þeim voru sjö sem rannsökuðu áhrif beitar. Höfundar telja þetta bera vott 

um þann skort sem er á langtímarannsóknum er tengjast nýtingu láglendisheiða og benda á 

nauðsyn þess að bæta úr því. 

Samkvæmt Rook og félögum (2004) er óljóst hvaða tegundir búfénaðar ætti að nota til að 

varðveita eða auka fjölbreytileika ólíkra hópa lífvera í semi-náttúrulegum graslendum (e. 

semi natural grassland). Rannsókn Boschi og Baur (2007), þar sem könnuð voru mismunandi 

beitaráhrif af völdum nautgripa, hesta og sauðfjár á sniglafánu í semi-náttúrulegu graslendi í 

Júrafjöllum í Sviss bendir til að ekki skipti máli hvaða tegundir eru notaðar svo lengi sem 

beitarþungi sé lítill. Aðrar rannsóknir hafa komist að annarri niðurstöðu. Yunusbaev o.fl. 

(2003) og Loucougaray o.fl., (2004) fundu hærri fjölbreytileika plantna í högum þar sem 

hrossum var beitt miðað við haga þar sem nautgripum eða sauðfé var beitt en 

tegundafjölbreytileikinn var þó minnstur þar sem sauðfé var (Yunusbaev, Musina & 

Suyundukov, 2003; Loucougaray, Bonis & Bouzille´, 2004). Carvell (2002) greindi frá meiri 

fjölbreytileika hunangsflugna  í högum þar sem nautgripir voru á beit samanborið við haga 

þar sem sauðfé var beitt. Aftur á móti greindu Dennis og félagar (2001) frá meiri 

fjölbreytileika kóngulóa þar sem einungis sauðfé var beitt samanborið við svæði þar sem 

bæði nautgripir og sauðfé voru á beit (Dennis, Young & Bentley, 2001).  
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6.5 Eru beitarskógar framtíðin? 

Hnignun líffræðilegs fjölbreytileika er eitt stærsta umhverfisvandamál sem heimurinn stendur 

frammi fyrir og ógnar stöðugleika vistkerfa (Isbell o.fl., 2011) og velferð manna (Cardinaleg 

o.fl., 2012). Ísland hefur gerst aðili að fjölda alþjóðlegra samninga á sviði umhverfismála en 

þar má t.d. nefna samning um líffræðilega fjölbreytni, samning um aðgerðir gegn 

eyðimerkurmyndun, Kyotobókunina (rammasamningur um loftslagsbreytingar) og 

Parísarsamkomulagið sem samþykkt var í París í desember á síðasta ári (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, á.á.b). Okkur ber því skylda til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

og viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika. Ræktun og nýting beitarskóga getur bæði stuðlað 

að því að Ísland nái loftslagsmarkmiðum sínum og aukið tegundafjölbreytni. Þegar rætt hefur 

verið um beit (sérstaklega sauðfjárbeit) og skógrækt hér á landi hefur gjarnan hitnað í 

kolunum og umræðan oft endað í járnum. Á öðrum vængnum er rætt um að skylda 

sauðfjáreigendur til að halda fé sitt í afgirtum hólfum (banna lausagöngu) og herða á 

beitarstýringu. Úr hinni áttinni heyrist að ofbeit sé ekki lengur vandamál og bændur stundi 

öflugt landbótastarf. Með samstarfi sauðfjárræktar og skógræktar við ræktun og nýtingu 

beitarskóga væri vel hægt að sameina þessi tvö öndverðu sjónarmið.  

Á síðustu þrjátíu árum hefur sauðfé á Íslandi fækkað um hartnær helming, úr 830 þúsund árið 

1983 í 480 þúsund nú. Beitarálag hefur minnkað að sama skapi og vetrarbeit er einnig löngu 

aflögð (Landssamband sauðfjárbænda, 2015). Ekki er þó nóg að gróðursetja tré og byrja strax 

að beita ungskóginn. Beitarstýring er mjög mikilvæg í beitarskógum og friða verður skóginn í 

upphafi annað hvort með því að girða svæði af eða verja hverja trjáplöntu fyrir beitinni líkt og 

gert var í Glensaugh í Skotlandi. Bæði er kostnaðarsamt en ábatinn til langtíma getur orðið 

meiri ef rétt er staðið að ræktuninni. Sýnt hefur verið fram á að beitarskógar í Bretlandi fela í 

sér marga kosti fyrir bændur. Með góðri og réttri landnýtingu er hægt að rækta trén til 

framleiðslu á timbri, eldsneyti eða í ýmis konar handverk (e. craftwork, artwork) án þess að 

draga úr (eða að verulega litlu leyti) framleiðslugetu landbúnaðarafurða á sama landskika. Í 

nútímavæddri skógrækt er landið hins vegar allt tekið undir trjárækt og því þarf að taka annað 

landsvæði undir annars konar landbúnaðarframleiðslu þar sem ekki er hægt að nýta landið 

fyrir hvoru tveggja. Beitarskógar geta þannig gefið meiri hagnað af sér þar sem langtíma-

innkoman kemur bæði frá skógarafurðunum og landbúnaðarvörunum þótt að nýting og 

umhirða beitarskóga krefjist meiri vinnu (The James Hutton Institute, á.á.).  
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Sæmundur Kr. Þorvaldsson, framkvæmdastjóri Skjólskóga á Vestfjörðum telur að friða verði 

skóg í allt að 15-25 ár áður en hægt sé að beita hann. Miklu máli skipti líka að velja þær 

trjátegundir sem henti best (Skógræktin, 2015). Birkið er tegund sem vex hægt og er mjög 

viðkvæm fyrir beit í uppvextinum og getur beit auðveldlega komið í veg fyrir endurnýjun 

birkiskóga. Hún hentar þó vel til trjástýfinga öfugt 

við t.d. lerki sem aftur á móti vex hratt. Þeir 

bændur sem ekki hafa hug á að stunda eðal-

viðarframleiðslu gætu lagt meiri áherslu á notkun 

birkis og annarra tegunda sem henta vel til 

trjástýfinga. Teinungana væri t.d. hægt að nýta 

sem eldivið, lífeldsneyti, í ýmis konar handverk og 

girðingarefni (sjá mynd 14). Sæmundur telur 

einnig að beitarskógar geti borið þyngri beit en 

skóglaust lamb. Ær með lömbum þurfi tvo til þrjá 

hektara til sumarbeitar í venjulegum högum en hann telur að reikna megi með talsvert minna 

svæði í góðum beitarskógi (Skógræktin, 2015). Um 80% af öllum birkiskógum landsins eru á 

löndum bænda. Stór hluti þeirra er nýttur til sauðfjárbeitar og með skynsamlegri og virkri 

beitarstýringu er árangur af slíkri nýtingu góður. Gróður á skógarbotni vex vel og skógurinn 

verður greiðfærari og betri til útivistar. Skógurinn veitir skjól og dæmi eru um að fallþungi 

lamba verði allt að þriðjungi meiri en ella þar sem þau geta nýtt meiri orku til vaxtar 

(Þórarinn Ingi Pétursson, 2015). Samkvæmt skýrslu rannsóknamiðstöðvar Háskólans á 

Akureyri er sauðfjárrækt á fjölskyldubúum hryggjastykkið í hinum dreifðu byggðum landsins 

(Hjalti Jóhannesson & Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015). Hún hefur beina og sterka tengingu 

við menningu þjóðarinnar bæði fyrr og nú auk þess sem aðrar atvinnugreinar njóta góðs af 

sambýlinu við sauðfjárræktina t.d. ferðamannaiðnaðurinn. Lambakjöt er þjóðarréttur 

Íslendinga og telst vera af miklum gæðum og er hluti af upplifun sívaxandi fjölda erlendra 

ferðamanna. Með aukinni neytendavitund og áherslu á náttúruvernd og gæði afurða er 

mikilvægt að hreinleiki lands og náttúru endurspeglist í íslensku lambakjöti og öðrum 

landbúnaðarvörum. Í því sambandi má nefna vilja Landssambands sauðfjárbænda á þróun og 

notkun upprunamerkinga sem segir okkur að íslenskt lambakjöt sé hrein hágæðavara sem 

framleidd er á sjálfbæran hátt í sátt við náttúruna (Þórarinn Ingi Pétursson, 2015). Fjölbreytni 

og sjálfbærni eru því lykilforsendur nútíma sauðfjárræktar (og annarrar búfjárræktar) á 

íslandi. Átak í ræktun beitarskóga fellur vel að þeirri mynd og getur styrkt íslenska 

sauðfjárrækt og þar með stuðlað að gjaldeyrisaflandi og sjálfbærri búsetu um land allt. 

Mynd   14 Dæmi um mögulega notkun teinunga 

sem girðingarefni 

(http://www.westcountrycoppice.co.uk/products

%20and%20price%20list.htm). 
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7 Lokaorð 

Með sérhæfingu landbúnaðar og aðgreiningu búgreina hefur dregið úr nýtingu skóga til beitar 

í Evrópu en nú er í auknum mæli horft til þess að blanda saman á ný skógrækt og öðrum 

landbúnaðargreinum, meðal annars með því að beita búfénaði á skóga. Notkun beitarskóga er 

forn landnýtingaraðferð þar sem bæði er lögð áhersla á gæði beitilands og framleiðslu 

verðmæts trjáviðar (Kirby o.fl., 1995; Vera, 2000; Bergmeier o.fl., 2010; Plieninger o.fl., 

2014). Beitarskógar voru einnig nýttir til framleiðslu á eldiviði og skepnufóðri með 

trjástýfingum (Rackham, 1995). Beitarskógar hafa myndast vegna samspils náttúrulegra ferla 

og áhrifa mannsins í gegnum aldir en þessi landnýtingaraðferð hefur verið hluti af 

menningarlegri sögu Evrópu frá nýsteinöld allt fram á okkar daga. Beitarskógar teljast 

mikilvæg svæði í náttúruvernd vegna vistfræðilegra og menningarlegra verðmæta þeirra 

(Kirby o,fl., 1995; Quelch, 2005; Mosquera-Losada, McAdam, Romero-Franco, Santiago-

Freijanes & Rigueiro-Rodróguez, 2009). Vísindamenn hafa lengi bent á mikilvægi 

beitarskóga við verndun líffræðilegrar fjölbreytni, einkum í tengslum við þann mikla fjölda 

ólíkra búsvæða sem þar er að finna (Kirby o.fl., 1995; Bergmeier o.fl., 2010). Þrátt fyrir 

mikilvægi þeirra hefur beitarskógum hnignað um alla Evrópu, sérstaklega síðust 200 ár, og er 

helsta orsök þessara breytinga fráhvarf frá hefðbundnum landnýtingaraðferðum og breytt 

landnotkun samfara nútímavæðingu landbúnaðar (Vera, 2000; Hartel o.fl., 2014).  

Ekki er ólíklegt að landnemar Íslands hafi komið með sér þekkingu á þeim 

landnýtingaraðferðum sem stundaðar voru í norðurhluta Evrópu. Þótt vitað sé að landnýting 

manna hér á landi hafi stuðlað að skógareyðingu í samspili við kólnandi loftslag og eldvirkni 

(Blöndal, 1993; Gísladóttir, Erlendsson & Rattan, 2011; Vickers, Erlendsson, Church, 

Edwards & Bending, 2011; Ólafsdóttir & Guðmundsson, 2002; Geirsdóttir o.fl., 2009; 

Gísladóttir, Erlendsson, Lal & Bigham, 2010) benda nýlegar rannsóknir til þess að saga 

skógarnýtingar og skógar- og jarðvegseyðingar á Íslandi sé flóknari en svo að hnignunina 

megi einfaldlega rekja til trjáfellinga og beitar innan fyrstu tveggja alda frá landnámi. 

Vísbendingar eru um að sums staðar hafi skógareyðingin verið hæg og staðbundin og að 

reynt hafi verið að stunda sjálfbæra landnýtingu með beitarstjórnun og stýringu á nýtingu 

skógarauðlindarinnar t.d. með stýfingum (McGovern o.fl., 2007). Mikil tækifæri felast í 

ræktun beitarskóga hér á landi. Fjölmörg ónýtt tækifæri felast t.d. í íslenskri sauðfjárrækt, 

bæði innan lands og utan, í ljósi aukinnar neytendavitundar og áherslu á náttúruvernd og gæði 

afurða. Einstakir framleiðsluhættir, menningartenging og hreinleiki opna dyr inn á 

kröfuhörðustu markaði heims fyrir upprunavottað lambakjöt sem framleitt er undir ítarlegum 
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skilyrðum gæðastýringar með sjálfbærni að leiðarljósi (Þórarinn Ingi Pétursson, 2015). Til að 

svo geti orðið þarf samstarf milli ólíkra aðila, aukinn kraft í innlendar rannsóknir og ekki síst 

aukna fræðslu til yfirvalda, bænda og almennings. Þann 19. febrúar 2016 voru nýir 

búvörusamningar undirritaðir milli ríkis og bænda. Ekki er minnst á beitarskóga (eða 

hagaskóga) í samningnum en þó er lítillega minnst á umhverfisvernd og sjálfbæra 

landnýtingu. Í samningnum stendur „að við búvöruframleiðsluna sé gætt sjónarmiða um 

velferð dýra, heilnæmi afurða, umhverfisvernd og sjálfbæra landnýtingu“ og „að sauðfjárrækt 

sé stunduð í samræmi við umhverfisvernd, landkosti og sjálfbæra landnýtingu“ en ekki tekið 

fram hvað slíkt felur í sér (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2016).  Snorri 

Baldursson, formaður Landverndar, telur að sá hluti búvörusamninganna sem fjallar um 

starfsskilyrði sauðfjárræktar festi í sessi ósjálfbæra landnýtingu á þeim svæðum landsins þar 

sem afréttir eru verst farnir (Snorri Baldursson, 2016, 26. ágúst). Stuttu eftir að samningarnir 

voru undirritaðir sendu Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands og Skógræktarfélag Íslands 

frá sér ályktun þar sem stjórnvöld eru hvatt til að skilyrða ríkisstuðning í nýjum 

búvörusamningum við sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda (Snorri Baldursson, 2016, 26. 

ágúst). Líkt og fram kom í inngangi telur Þórarinn Ingi Pétursson, formaður Landssamtaka 

sauðfjárbænda að hagsmunir sauðfjárbeitar og skógræktar fari saman. Í erindi sem hann hélt á 

80. aðalfundi skógræktarfélgas Íslands bauð hann skógræktarfólki til samstarfs um að kanna 

grundvöll þess að hefja sérstakt átak í ræktun íslenskra beitarskóga og felur í sér mikilvægt 

skref í átt að aukinni samvinnu. Hugmyndin felur í sér að Landssamtök sauðfjárbænda, 

Skógræktarfélag Íslands, Skógræktin (sameinuð Skógrækt ríkisins og landshlutaverkefni í 

skógrækt), Landgræðsla ríkisins, Bændasamtök Íslands, Landssamtök skógareigenda og 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið komi að sama borði. Gott samstarf milli þessara aðila 

tryggir besta árangurinn og telur Þórarinn Ingi að með velheppnuðu samstarfi megi á næstu 

árum og áratugum setja stóraukinn kraft í skógrækt í landinu, bæta beitarland og afkomu 

beitardýra, fjölga trjám og stækka íslenska skóga.  
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