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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 

 

Gróður í fjallabyggðum Evrópu hafa mótast af landnýtingu, þar sem hálf-náttúruleg 

tegundarík vistkerfi hafa myndast. Gróðurbelti í fjallabyggðum Evrópu eru skilgreind eftir 

staðsetningu skógarmarka sem eru: fjallabelti, lág alpísktbelti, há alpísktbelti og nivalbelti.  

Áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni er breytileg og hafa margir mismunandi þættir áhrif. 

Með genaralized grazing líkaninu (GGM) er hægt að spá fyrir um áhrif beitar á líffræðilega 

fjölbreytni útfrá lengd beitarsögu og raka svæðis. GGM líkanið er byggt á rannsóknum á 

láglendi.  Aðstæður á alpískum svæðum eru öðruvísi. Lífmyndir planta eru öðruvísi, langlífi og 

hægur vöxtur er algengari, vaxtartímabilið styttra og svæðin eru einangraðri. Vegna 

einangrunar er mikið af einlendum tegundum á alpískum svæðum og breytileiki milli svæða 

mikill.  

Breytt landnýting er helsta ógn við líffræðilega fjölbreytni. Aðalform landnýtingar í 

fjallabyggðum Evrópu er hirðmennska. Vegna minnkandi arðsemi hafa hirðingjar annað hvort 

fært sig yfir í ræktun, eða svæði verið yfirgefin. Túnræktun fylgir aukin áburðarnotkun sem 

eykur uppskeru svæða, en veldur einnig einsleitni. Á þeim svæðum sem hafa verið yfirgefin 

hefur útbreiðsla kjarrs og skóglendis aukist. Aukin útbreiðsla tegunda sem eru algeng á 

láglendi inná hálendari svæði getur leitt til staðbundinnar aukningar á líffræðilegri 

fjölbreytni. Sú staðbundna aukning þarf þó ekki að leiða til aukinnar líffræðilegrar fjölbreytni 

á heimsvísu, ef hún leiðir til fækkunar á tegundum sem eru einungis bundin við hálendi.  

Þróun landbúnaðar á Íslandi stefnir í svipaða átt og Evrópu. Við getum nýtt okkur upplýsingar 

um þróun vistkerfa í Evrópu sem vísbendingu um í hvaða átt þróun getur orðið á Íslandi. 

Aukin útbreiðsla kjarrs og skóglendis á Íslandi og aukin gróðurhula getur verið góð þróun. 

Áherslu þarf þó að leggja á viðhald líffræðilegrar fjölbreytni. 
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1. Inngangur 

 

Nýting mannsins á lífríki jarðarinnar hefur margvíslegar afleiðingar. Tegundir deyja hraðar út 

en áður, líffræðileg fjölbreytni minnkar og ákveðnar vistgerðir eiga undir högg að sækja 

(Chemini & Rizzoli, 2003). Breytingar á nýtingu vistkerfa geta ýtt undir tap á líffræðilegri 

fjölbreytni (Manning o.fl., 2015). Breytingarnar sem hafa orðið á nýtingu gras- og heiðarlanda 

í Evrópu eru aukin áburðarnotkun, minni þéttleiki beitardýra, tíðari sláttur á meðan önnur 

svæði eru ekki nýtt lengur (Liechti & Biber, 2016; Manning o.fl., 2015). 

Svipuð þróun hefur verið á Íslandi en sauðfé hefur fækkað um tæplega helming frá árinu 1980 

(Hagstofa Íslands, 2019). Áburður, bæði lífrænn og ólífrænn, er notaður til að auka 

framleiðslugetu svæða, en veldur því að svæðin verða einsleitari (Humbert, Dwyer, Andrey, & 

Arlettaz, 2016). 

Í ritgerðinni verða fjallabyggðir skilgreindar sem svæði á fjórum mismunandi gróðurbeltum: 

fjallabelti (e. montane), lág alpísktbelti (e. sub alpine), há alpísktbelti (e. alpine) og nival 

(e.nival) gróðurbeltin (Guisan, Tessier, Holten, Heaberli, & Baumgartner, 1995; Theurillat o.fl., 

1998). Fjallabyggðir spanna fjögur gróðurbelti skipt eftir breiddargráðum, artískabeltið, 

barrskógabeltið, tempraðabeltið og miðjarðarhafsbeltið. Áhrif beitar eru mismunandi eftir 

svæðum, beitardýrum og samsetningu tegundahópa gróðurs (Grabherr o.fl., 2003). 

Vistkerfi og líffræðileg fjölbreytni fjallabyggða Evrópu eru mjög mótuð af nýtingu mannsins 

þar sem hefðbundin beit hefur myndað hálf-náttúruleg (e. semi-natural) svæði. Á síðustu 

áratugum hefur landnýting í fjallabyggðum Evrópu breyst mikið, þar sem mörg svæði hafa 

verið yfirgefin, á meðan annarstaðar hefur hefðbundin beit hörfað fyrir nútímalegri ræktun. 

Þegar beit minnkar eða hættir í fjallabyggðum Evrópu eykst útbreiðsla trjáa og runna á hálf-

náttúrulegum graslendum, og dvergrunnar auka útbreiðslu sína á svæðum fyrir ofan 

skógarmörk (Chemini & Rizzoli, 2003). Breytt landnýting ásamt vaxandi gróðurhúsahrifum og 

ferðamennsku reynist vera ógn við líffræðilega fjölbreytni sem fjallabyggðir Evrópu búa yfir 

(Theurillat & Guisan, 2001). 

Áhrif beitar á hálf-náttúruleg svæði getur verið mismunandi. Mörg gras- og heiðarlönd hafa 

orðið fyrir mjög neikvæðum áhrifum vegna ofbeitar og lélegrar beitarstjórnunar. Önnur 

graslendi hafa orðið fyrir neikvæðum áhrifum þegar beit hefur minnkað eða horfið. Á 
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undanförnum áratugum hefur nýting á hálf-náttúruleg svæðum undir ræktunarland aukist 

(FAO, 2013; Webb, 1998).  

Beit og líffræðileg fjölbreytni eru spennandi viðfangsefni þar sem áhrifin eru breytileg eftir 

aðstæðum. Með aukinni umhverfisvitund í samfélaginu hefur verið lögð meiri áhersla á 

kolefnisfótspor, en mikilvægi líffræðilegrar fjölbreytni hefur ekki fengið jafn mikla athygli.  

Umræðan í Evrópu um áhrif beitar beinist annað en hér á landi. Hérlendis er aðallega talað um 

ofbeit og þau neikvæðu áhrif sem beit hefur, vegna minnkandi gróðurþekju og jarðvegsrofs, 

en minna um þau neikvæðu áhrif á líffræðilega fjölbreytni sem getur orðið vegna friðunar á 

svæðum. Beitarstjórn er mikilvæg og finna þarf rétt jafnvægi milli beitar og friðunar. Friðun 

lands frá beit leiðir til aukinnar útbreiðslu trjá og runnagróðurs á kostnað hálf-náttúrulegra og 

tegundaríkra svæða eins og gras- og heiðarlanda.  

Áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni hefur verið mikið rannsökuð í Evrópu, en aðallega á 

láglendi. Íslenskar rannsóknir á áhrifum beitar hafa flestar beinst að öðrum þáttum en 

líffræðilegri fjölbreytni, eins og þekju og hæð gróðurs og jarðvegsrofi. Rannsóknir á 

líffræðilegri fjölbreytni sýna tap á líffræðilegri fjölbreytni í kjölfar friðunar (Björn Þorsteinsson 

& Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2011; Borgþór Magnússon o.fl., 2006; Ingibjörg Svala 

Jónsdóttir, 1984). 

 

Markmið ritgerðarinnar er að fá svör eða betri skilning á eftirfarandi atriðum: 

 

1. Er hægt að nota vistfræðikenningar og líkön um samband beitar og líffræðilegrar 

fjölbreytni jafnt fyrir fjallasvæði og láglendari svæði eða gilda þau einungis fyrir 

láglendari svæði ? 

 

2. Hvaða áhrif hefur beit á líffræðilega fjölbreytni og aðstæður í fjallabyggðum í Evrópu ? 

Eigum við að leggja meiri áherslu á beit sem vistheimtaraðgerð, þar sem fjárhagsleg 

arðsemi hennar er að minnka og bændur færa sig yfir í annarskonar búskap ? 

 

3. Eru áhrif beitar mismunandi á milli tegunda beitardýra ?  

 

4. Getum við nýtt okkur upplýsingar og reynslu frá Evrópu og yfirfært á íslenskar 

aðstæður ? 
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2. Efni og aðferðir (vinnuferill, gögn og aðferðir) 

 

Við heimildaleit var leitarvélin Google Schoolar aðallega notuð. Helstu leitarorðin voru: effect 

of grazing, biodiversity, Europe, alpine, mountane, grasslands, heathlands og meadows. Við 

íslenska heimildaleit var leitarvélin á landbúnaður.is notað og helstu leitarorð voru: beit og 

líffræðileg fjölbreytni. Kennslubækur voru notaðar og bækur um graslendi og beit voru 

fengnar að láni frá Þjóðarbókhlöðunni og bókasafni Landbúnaðarháskólans. Forritið Zotero 

var notað til að halda utan um heimildir og við gerð heimildaskrár.  
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3. Fjallabyggðir 

 

Fjallabyggðir Evrópu búa yfir fjölbreyttu vistkerfi og ná yfir nokkur gróðurbelti. Fjallabyggðir 

skiptast í fjögur gróðurbelti (mynd 2) eftir hæð yfir sjávarmáli. Nivalbeltið er efst en þar er 

vaxtartímabilið styttra en 50 dagar. Neðar en ofan skógarmarka er há alpískabeltið og neðan 

skógarmarka lág alpískabeltið. Neðsta beltið í fjallabyggðum er fjallabeltið (e. Montane) 

(Guisan o.fl., 1995; Theurillat o.fl., 1998). Ofan skógarmarka er enginn samfelldur trjágróður 

hærri en þrír metrar (Grabherr o.fl., 2003). Staðsetning hennar er mjög breytileg eftir 

breiddargráðu, í hitabeltinu getur hún verið í 4000 m hæð en aðeins í nokkur hundrað metra 

hæð á lág arktískum svæðum (mynd 1) (Körner, 2003).  

 

 

Mynd 1.  Skýringarmynd sem sýnir staðsetningu há alpískabeltisins á breiddargráðum frá norður- til suðurpóls (Körner, 
2003). 

 

Alpísk vistkerfi í Evrópu eru mjög tegundarík og hafa að geyma um 4500 æðplöntutegundir, 

eða um 1/3 af æðplöntutegundum Evrópu (Theurillat o.fl., 1998). Há alpísk vistkerfi eru oft 

landfræðilega einangruð vegna hæðar sinnar. Þessi einangrun veldur því að mikið af 

tegundum eru einlendar (e. endemic) og breytileiki milli svæða er mikill.  

Í Evrópu eru 7 stórir fjallgarðar (mynd 2): Alparnir, Karpatafjöll, Kákasusfjöll, Pýreneafjöll, 

Skandinavíufjöll, Sierra Nevada og Úralfjöll. Hægt er að skipta alpískum svæðum í Evrópu 

niður í fjögur lífbelti, miðjarðarhafsbelti (e. mediterrainan), tempraðabelti (e. temperate), 

barrskógabelti (e. boreal) og arktískabelti (e. arctic) (mynd 3). Alpísk svæði á arktíska- og 

barrskógabeltinu einkennast af frosti og hóflegri snjókomu yfir vetrartímann og löngum 

dögum að sumri. Við skógarmörk barrskógarbeltisins er birki (Betula pubescens) ríkjandi 
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trjátegund, en þar eru einnig dvergrunnar, fjalldrapi (Betula nana) og runnar af víðiætt (Salix 

sp.) (Grabherr o.fl., 2003). 

 

Í fjalllendi tempraða beltisins er snjókoma mikil og snjólagið kemur í veg fyrir að jarðvegur 

frjósi. Við skógarmörk tempraða beltisins eru barrtré ríkjandi, eins og evrópulerki (Larix 

decidua), rauðgreni (Picea abies) og lindifura (Pinus cembra). Í alpíska tempraða beltinu eru 

svo dvergrunna-samfélög, graslendi og heiðar (Grabherr o.fl., 2003). 

Í fjalllendi við Miðjarðarhaf er úrkoma minni og hiti er mikill að sumri. Barrtré eru ríkjandi við 

skógarmörk eins og grikkjaþinur (Abies cephalonica), sikileyjarþinur (A. nebrodensis), 

miðjarðahafssýprus (Cupressus sermpervirens) og furur (Pinus spp.) (Grabherr o.fl., 2003).  

Vaxtarskilyrði á alpískum svæðum eru erfiðari en á láglendi. Meðalhiti er lægri, úrkoma er 

meiri, snjóhula er lengur yfir gróðri sem styttir vaxtartímabilið, loftþrýstingur er minni og 

geislun frá sólinni er sterkari (Körner, 2003; Pellissier, Fournier, Guisan, & Vittoz, 2010; 

Theurillat o.fl., 1998). Plöntur svara þessum erfiðu umhverfisaðstæðum með mikilli 

sérhæfingu bæði í byggingu og lífsferlum (Körner, 2003). 

Jarðlægar runna- og þófaplöntur (e. cushion chamaephytes) eru algeng lífmynd hjá plöntum í 

há alpískabeltinu. Snjódældir vernda plönturnar frá vetrarbeit og jarðlægar runna- og 

þófaplöntur eiga auðveldara með að vaxa fljótt upp á vorin. Jarðlægar plöntur ná að nýta 

Mynd 2.. Hæðarsjyggu og útbreiðsla gróðurbelta í fjallabyggðum Evrópu eftir hæð yfir sjávarmáli: 
Nivalbelti, alpískbelti (há og lág alpískbelti) og fjallabellti (Grabherr, Nagy, and Thompson 2003) 
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hitann frá jarðveginum betur en hærri plöntur og þétt bygging runna takmarkar hitatap og 

verndar þær gegn sterkum vindum (Pellissier o.fl., 2010). Alpískar plöntur eru yfirleitt 

langlífar og lítið er um einærar plöntur á alpískum svæðum, en stuttur líftími er ekki góð 

aðlögun að köldu loftslagi. Einærar plöntur þurfa að klára allan sinn lífsferil á einu 

vaxtartímabili, því getur styttra vaxtartímabil á alpískum svæðum takmarkað útbreiðslu 

þeirra (Bello, Lepš, & Sebastià, 2005). 

 

Skordýr gegna mikilvægu hlutverki í dreifingu fræja og frjógvun á láglendi. Á hálendari 

svæðum er vindur mikilvægari fyrir dreifingu, en skordýr eru enn mikilvæg fyrir frjógvun 

(Pellissier o.fl., 2010). Landnám nýrra plöntutegunda á alpískum svæðum tekur langan tíma 

og er sjaldgæft (Austrheim & Eriksson, 2001). 

 

3.1 Heiðarlönd 
 

Heiðar (e. heathlands) finnast sem náttúruleg vistkerfi fyrir ofan skógarmörk og sem hálf-

náttúruleg vistkerfi fyrir neðan skógarmörk (JNCC, 2018; Webb, 1998). Hálf-náttúrulegu 

svæðin myndast vegna landnýtingar, svo sem beitar, bruna eða sláttar á svæðum þar sem 

áður var skógur (JNCC, 2018). 

Mynd 3. Útbreiðsla lífbelta á alpískum svæðum eftir breiddargráðum: Artískabeltið, barrskógarbeltið, 
tempraðabeltið og miðjarðarhafsbeltið. (Grabherr o.fl., 2003) 
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Jarðvegur heiða er mjög rýr og eru dvergrunnar af fjölskyldunni Ericaceae ríkjandi (Webb, 

1998). Frumframleiðsla á heiðum er lítil og er því beit oft árstíðabundin (Osoro o.fl., 2012).  

Hálf-náttúruleg svæði eru meðal tegunda auðugustu svæða jarðar og eru mikilvæg til 

viðhalds líffræðilegrar fjölbreytni (Ostermann, 1998). Heiðar mynduðust þegar skóglendi í 

Evrópu var eytt í kjölfar þess að maðurinn fór að nýta landið til beitar fyrir um 4000 árum. 

Heiðar flokkast sem menningarlandslag, en menningarlandslag er svæði sem ber merki um 

breytileika vegna landnýtingar í gegnum tíðina (Conzen, 2001). 

Áframhaldandi nýting á heiðum kemur í veg fyrir framvindu yfir í skóglendi. Þegar heiðar 

náðu hámarki í Vestur Evrópu náðu þær yfir 7 milljónir hektara. Uppúr 1950 fór hin 

hefðbundna beit að víkja fyrir nútímalegri ræktun (Webb, 1998). Notkun áburðar jókst svo og 

þéttleiki og magn ræktunar, samtímis voru önnur beitarlönd yfirgefin (Gilhaus, Stelzner, & 

Hölzel, 2014). 

 Nú eru aðeins 350.000 hektarar af heiðum eftir í V- Evrópu. Vegna minnkandi útbreiðslu 

heiða fá þær meira vægi í náttúruvernd, til að varðveita þann mikla líffræðilega 

fjölbreytileika sem þær búa yfir (Webb, 1998). 

 

3.2 Graslendi 
 

Graslendi eru frjósöm svæði þar sem grastegundir (Poaceae sp.) eru einkennandi. Á  

frjósömum graslendum eru blómplöntur algengar. Á rýrum graslendum eru grösin smávaxin 

og mosi getur verið algengur (Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmundur Helgi Brink, & Ólafur 

Arnalds, 2014). Stór hluti af frumframleiðslu graslendis fer í rótarkerfið, eða um 60 – 90 %, 

því er ekki nema lítill hluti af frumframleiðslunni sem er aðgengilegur fyrir stóra grasbíta 

(Stanton, 1988). Graslendi með svipaða gróðurþekju og vaxtartímabil eru með svipaða eða 

meiri frumframleiðslu og skógur (Körner, 2012).Fyrstu náttúrulegu graslendin mynduðust á 

míósen (fyrir 5-23 milljónum ára) vegna kaldara og þurrara loftslags (Van Soest, 1982). 

Graslendi finnst bæði sem náttúruleg, hálf-náttúruleg og sem ræktuð vistkerfi. Náttúruleg 

graslendi finnast þar sem úrkoma er ekki nægileg til að mynda skóglendi, en næg úrkoma til 

að viðhalda graslendi. W. K. Laurenroth (1979) skipti náttúrulegum graslendum í 6 vistgerðir 

útfrá úrkomu: þurr graslendi, tempruð hálfþurr graslendi, hálfþurr hitabeltis graslendi, 

miðjarðarhafs graslendi, þurr og blaut hitabeltis graslendi og rök og blaut graslendi. 
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Frumframleiðsla graslenda eykst með aukinni úrkomu og skiptir þar lengd þurrkatímabil 

mestu máli (Lauenroth, 1979). 

Hálf-náttúruleg graslendi myndast þar sem skógi er eytt með raski, svo sem beit, slætti eða 

bruna. Hálf-náttúrulegu graslendin eru tegundarík og með mikla framleiðslugetu þar sem 

þau myndast á svæðum með meiri úrkomu en náttúrulegu graslendin (Lauenroth, 1979).   

Með áburðarnotkun verður gróður oftast einsleitari, jarðvegurinn súrari og næringarríkari. 

Súrari jarðvegi fylgir oftast minni líffræðileg fjölbreytni, jafnvel þótt landnýting innan 

svæðisins sé sú sama (Austrheim, Gunilla, Olsson, & Grøntvedt, 1999). Vöxtur plantna er 

háður styrk takmarkandi næringarefna í jarðvegi eins og köfunarefni (N), fosfórs (P) og kalíns 

(K) (Tilman o.fl., 1994). Hár styrkur þessara efna veldur meiri vexti en oftast minni 

fjölbreytileika. Tegundir sem vaxa einungis í næringarsnauðu umhverfi hverfa, annað hvort 

vegna þess að þær þola ekki aukinn styrk næringarefna í jarðvegi, eða af því þær bíða lægri 

hlut á móti samkeppnishæfari plöntum (Tasser & Tappeiner, 2002; Tilman o.fl., 1994). 

Manning o.fl. (2015), sýndu að reglulegur sláttur með áburðarnotkun getur haft neikvæðari 

áhrif á líffræðilega fjölbreytni en ofbeit. Á ræktuðum túnum eru umhverfisaðstæður 

einsleitar þar sem hraðvaxta grastegundir hafa samkeppnisyfirburði yfir annan gróður 

(Manning o.fl., 2015).  
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4. Vistfræðikenningar og líkön 

 

Áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni hefur mikið verið rannsökuð. Kenningar um þetta efni 

miðast aðallega við svæði á láglendi (Pardo, Doak, García-González, Gómez, & García, 2015). 

Beit beitardýra hafa áhrif á líffræðilega fjölbreytni gróðurs meðal annars í gegnum áhrif á 

ríkjandi tegundir, mismunandi getu plantna til endurvaxtar eftir beit, flutning fræja og 

skuggamyndun (Olff & Ritchie, 1998). 

Líkan D. G. Milchunas o.fl. (1988) , Genarlized grazing model (GGM), (mynd 4) spáir fyrir um 

áhrif beitar ósérhæfðra beitardýra á mismunandi svæðum. Líkanið spáir fyrir um að 

plöntusamfélög svari beitarálagi mismunandi eftir úrkomu og lengd beitarsögu svæðis. 

Úrkoma er notuð sem vísir á frumframleiðslu svæðis (Milchunas o.fl., 1988). William K. 

Lauenroth (1979) sýndi fram á línulegt samband milli úrkomu og frumframleiðslu ofanjarðar 

á 52 graslendum. 

 

Mynd 4. GGM líkan Milchunas o.fl. (1988). Á myndinni eru fjórar mismunandi spár fyrir samband milli beitarþunga og 
líffræðilegrar fjölbreytni. Líkönin vinstra megin spá fyrir um svæði með litla úrkomu. Líkönin hægra megin spá fyrir um svæði 
með meðal til mikla úrkomu. Neðri líkönin spá fyrir um svæði með stutta þróunarsögu fyrir beit. Efri líkönin spá fyrir um 
svæði sem eru með langa þróunarsögu með beit. (Milchunas o.fl., 1988) 

 

Plöntur á svæðum sem hafa verið beitt lengi hafa þróað með sér öflugra beitarviðnám. GGM 

líkanið spáir að samkeppni milli plantna færist frá því að vera um næringarefni í jarðvegi yfir í 
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samkeppni um sólarljós með hækkandi úrkomu og frumframleiðslu. Þetta líkan er enn notað 

til samanburðar við rannsóknir á áhrifum beitar á líffræðilega fjölbreytni (Milchunas o.fl., 

1988). 

GGM líkanið og aðrar helstu vistfræðikenningar spá því að mikil fækkun beitardýra leiði til taps 

á líffræðilegum fjölbreytileika og breytinga í formgerð vistkerfa, þar sem beitarþolnar plöntur 

munu víkja fyrir hávaxnari og samkeppnishæfari plöntum (Pardo o.fl., 2015).  

F. E. Clements (1916) setti fram tilgátu um hástig vistkerfis, sem er loka framvindustig kerfis, 

og öll kerfi stefna í þá átt (e. monoclimax theory). Rask ávið beit hindrar kerfið í leiðinni að 

hámarki (Clements, 1916). Í dag snúa hugmyndir vistfræðinga frekar að mörgum mismunandi 

leiðum að mismunandi loka framvindustigum. Fyrri landnýting svæða getur því haft áhrif á 

framvinduleiðir (Þórhallsdóttir, 2014). 
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5. Líffræðileg fjölbreytni 

 

Hugtakið líffræðileg fjölbreytni felur í sér fjölbreytni allra plantna, dýra og örvera, sem og 

vistkerfa og erfðafjölbreytileika innan tegunda. Hægt er að nota hugtakið yfir mismunandi 

stærðarkvarða landsvæða; staðbundin, svæðisbundin, heimsálfur eða alla jörðina (Gurevitch, 

Scheiner, & Fox, 2006). Staðbundin aukning á líffræðilegri fjölbreytni þarf ekki að leiða til 

aukningar á svæðisbundinni fjölbreytni, ef hún leiðir til einsleitni milli svæða (Speed, 

Austrheim, Hester, & Mysterud, 2012).  

R. H. Whitaker (1972) setti upp þrjár leiðir til að mæla líffræðilega fjölbreytni: alpha, beta og 

gamma. Alpha fjölbreytni er fjölbreytni innan samfélaga. Beta fjölbreytni er fjölbreytni milli 

samfélaga eftir umhverfis-stigli (e. environmental gradient) eða landslagi. Gamma fjölbreytni 

er fjölbreytni yfir landslags kvarða og er samansett úr bæði alpha og beta fjölbreytni (Peet, 

1974). Einfaldasta leiðin til að mæla líffræðilega fjölbreytni er að meta tegundaauðgi eða 

fjölda tegunda. Tegundaauðgi segir lítið um dreifingu fjölbreytileikans og því er Simpsons  

eða Shannon teljari (e. index)  notaður, til að gefa hlutfallslega dreifingu lífvera (Magurran, 

2004). Breytingar á landnýtingu er stærsta ógn heimsins við líffræðilega fjölbreytni. 

Breytingarnar geta valdið eyðingu, hnignun og sundrun (e. fragmentation) á vistkerfum 

jarðar. Aðrar stórar ógnir eru loftslagsbreytingar, losun á köfnunarefni, flutningur á 

tegundum (e. biotic exchange) og styrkur koltvísýrings (CO2) í andrúmsloftinu (Sala, Chapin 

III, & Huber-Sannwald 2001). Fjöldi æðplöntutegunda er hæstur við miðbaug í 

regnskógunum. Fjöldi tegunda minnkar svo í átt að pólunum og er lægstur í túndrubeltinu. 

Einnig er tegundafjöldi lítill í eyðimörkum (Mutke & Barthlott, 2005). 

Líffræðileg fjölbreytni er þannig mest við miðbaug en minnkar svo í átt að pólunum. 

Samband milli líffræðilegrar fjölbreytni og hæðar yfir sjávarmáli er aðeins flóknara, en hún 

nær oft hámarki í miðlungs hæð (mynd 5a) (Kluge o.fl., 2006; Speed, Austrheim, & Mysterud, 

2013). Þegar komið er á háalpísk svæði minnkar fjölbreytileikinn með vaxandi hæð yfir 

sjávarmáli (mynd 5b) (Körner, 2003; Theurillat & Schlussel, 1996). 

Fjölbreytileikinn toppar í mismunandi hæð yfir sjávarmáli milli svæða, en er oft rétt fyrir ofan 

skógarmörk (Speed o.fl., 2013). Líklegast er að í kringum toppinn sé hæfilegur hiti og nægur 

raki sem ýtir undir fjölbreytileikann. Neðar er rakinn takmarkandi þáttur og ofar er hitastigið 

takmarkandi þáttur (Grytnes & McCain, 2007; Kluge o.fl., 2006).  
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Fyrstu alþjóðasamningar um viðhald á líffræðilegri fjölbreytni sem gerðir voru í Evrópu eru 

Ramsarsamningurinn 1975 og Bernarsamningurinn 1979. Bernarsamningurinn leggur 

aðaláherslu á verndun tegunda, en nú er lögð meiri áhersla á verndun margvíslegra búsvæða 

og vistkerfa til að tryggja tilvist tegunda (Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir, & María 

Harðardóttir, 2016). Natura 2000 áætlunin var sett af stað af Evrópusambandinu árið 1992 

þar sem verndun búsvæða er forsenda fyrir verndun tegunda (European Environment 

Agency, 2017). Natura 2000 byggir á vistgerðatilskipun Evrópu (e. Habitat Directive) sem 

flokkar vistkerfi Evrópu í 233 flokka. Af þeim eru 71 vistkerfi í forgangsflokki yfir vistkerfi sem 

eru í hættu. Natura 2000 tilgreinir ákveðin svæði sem eru friðuð til að viðhalda og 

endurheimta vistkerfi (European commission DG Environment, 2013). Markmið friðunar er 

að stuðla að fullri vistgerðarþjónustu svæða, að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni og einnig að 

geta nýtt svæðin á sjálfbæran hátt með tilliti til efnahagslegra og félagslegra þátta. Vistkerfi í 

góðu ásigkomulagi tryggja okkur ýmsa vistgerðarþjónustu, eins og líffræðilega fjölbreytni, 

kolefnisbindingu, hreint vatn, temprun á hitastigi og vatnafari, fæðu, útivist og fagurfræðileg 

gildi. Stjórnun á friðuðum svæðum eru breytileg, þar sem nýting á náttúruauðlindum er 

bönnuð, meðan á öðrum stöðum er nýting mannsins mikilvægur hluti í viðhaldi vistkerfis 

(European Environment Agency, 2017). Ræktar og beitilönd ná yfir 40 % Natura 2000 

svæðanna. Mörg forgangsvistkerfi finnast í fjallabyggðum Evrópu, þar á meðal alpísk engi, 

alpísk og barrskóga heiðar,  há og lág alpísk kalksteins graslendi  (European commission, 

2014). 

 

5.1 Áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni 
 

 

Beitardýr gegna mikilvægu hlutverki í stjórnun og viðhaldi á líffræðilegri fjölbreytni á heiðar- 

og graslendi (Olff & Ritchie, 1998). Heilsársbeit með lítinn þéttleika beitardýra hefur verið 

notuð sem aðferð til að endurheimta fjölbreytileg heiðar- og graslendi (Gilhaus o.fl., 2014; 

Rupprecht, Gilhaus, & Hölzel, 2016). Þá er reynt að líkja eftir aðstæðum þegar stóru 

grasbítarnir lifðu villtir í Evrópu, með því að setja dýr eins og kýr og hesta inn á svæðin 

(Rupprecht o.fl., 2016).  

Árangur verkefna er misjafn milli svæða og skiptir rétt beitarstjórnun miklu máli (Gilhaus 

o.fl., 2014). Beitarþéttleiki hefur áhrif á hversu sérhæfð dýr eru í vali á plöntum. Aukin 
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samkeppni um fæðu getur gert fæðuna bæði óaðgengilegri og næringarsnauðari (Mobæk, 

Mysterud, Loe, Holand, & Austrheim, 2012). Of mikill þéttleiki stórra beitardýra getur haft 

neikvæð áhrif á jarðveg og valdið því að einungis plöntur með mikið beitarviðnám verði eftir 

á svæðinu (Milchunas o.fl., 1988). 

Beit getur haft jákvæð áhrif á tegundafjölda plantna, fjölda plöntutegunda sem eru í 

útrýmingarhættu og hlutfall opinna svæða. Hins vegar getur beit haft neikvæð áhrif á 

lífmassa plantna, botngróðursþekju, gróðurhæð og fækkun á viðarkenndum plöntum 

(Rupprecht o.fl., 2016). 

K. Gilhaus o.fl. (2014) sýndu fram á að hægt er að nota heilsársbeit kúa til að endurheimta 

graslendi á svæðum sem hafa verið þaulræktuð. Helstu plöntutegundir sem eru á skrá yfir 

tegundir í útrýmingarhættu komu þó ekki aftur. Líklegt er að jarðvegur sem hefur orðið mjög 

næringarríkur eftir mikla áburðargjöf hindri sumar plöntur í að ná fótfestu (Gilhaus o.fl., 

2014). Frekari aðgerðir eins og að taka í burtu efsta lag jarðvegsins (e. top soil removal) sem 

er næringarefnaríkastur gæti auðveldað endurheimt ýmissa tegunda (Hölzel & Otte, 2003). 

Algengt er að fjarlægja efsta lag jarðvegs til að endurheimta heiðarlönd, en einkenni þeirra 

er næringarsnauður jarðvegur (Frouz o.fl., 2009). Styrkur fostfórs í jarðvegi er oftast það 

næringarefni sem hindrar endurheimt á framleiðslusnauðum graslendum (Hölzel & Otte, 

2003).  

Plöntur svara beit með því að auka endurvöxt (e. regrowth). Sumar plöntutegundir geta 

aukið frumframleiðslu sína meira en þær tapa við beit. Því er hægt að auka framleiðslu 

svæðis með beit, að ákveðnum beitarþunga (Belsky, 1986). Plöntur á framleiðsluríkum 

svæðum eiga auðveldara með að bæta upp tap á lífmassa með endurvexti en plöntur á 

framleiðslulitlum svæðum. Framleiðsluríku svæðin þola því meira beitarálag (Austrheim & 

Eriksson, 2001). 

Samkeppni um ljós hefur mikil áhrif á breytileikann í tegundasamsetningu milli lands sem er 

friðað og lands þar sem er mikil beit. Beit fjarlægir lífmassa sem er ofanjarðar og býr til op í 

laufþakið (e. canopy) og veldur misleitni (e. heterogenous) í vistkerfinu. Mikil beit og traðk 

eru hagstæðar lágvöxnum frumherja plöntum og ljóselskum plöntum (photophilic), en þessar 

tegundir eru oft ekki til staðar meðal hárra og þéttra grasa og jurta (Gilhaus o.fl., 2014). 

Tegundir sem eru líklegastar til að geta nýtt sér opin sem myndast eru annað hvort tegundir 

sem beitardýr nýta lítið, þar sem þær eru næringasnauðar eða tormeltanlegar plöntur eins 
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og finnungur (Nardus stricta), eða tegundir með mikið beitarviðnám þar sem þær bæta upp 

fyrir tap á lífmassa með endurvexti eins og Hálíngresi (Agrostis capillaris) (Hartley & Mitchell, 

2005). 

Beitilyng (Calluna vulgaris) er oft ríkjandi í heiðarlöndum en er viðkvæm fyrir beit. 

Áburðarnotkun á heiðarlönd sem eru ekki beitt hefur lítil áhrif á beitilyng, en áburðarnotkun 

með beit magnar neikvæð áhrif beitar á beitilyng (Hartley & Mitchell, 2005). 

Skítur og annar úrgangur frá beitardýrum hefur áhrif á beitarlönd. Skíturinn kæfir gróður sem  

hann lendir á en jarðvegurinn í grennd fær næringarefnaskot. Beitardýr forðast að bíta 

svæðið í grennd við skít (Gillet, Kohler, Vandenberghe, & Buttler, 2010). Skítur og þvag hafa 

staðbundin áhrif á uppskeru, lystugleika plantna, gæði og samsetningu plantna, en áhrifin á 

svæðið í heild eru lítil (Snaydon, 1981). Skítur veldur þess vegna misleitni í vistkerfinu, þar 

sem plöntur sem vaxa betur í næringaríku umhverfi þrífast betur í grennd við skítinn (Gillet 

o.fl., 2010). 

 

5.2 Áhrif beitar á mismunandi plöntuhópa 
 

Breytileiki í umhverfinu hefur þau áhrif að plöntur fara mismunandi leiðir í þróun lífsferla, 

þar sem ráðandi umhverfisþættir eru rask og álag (e. stress). Grimes (1977) skipti plöntum í 

þrjá hópa eftir því hvaða umhverfisþættir voru ráðandi í svokallaðan CSR þríhyning (e. 

competetors-stress tolerance-ruderals triangle). Þar sem mikið álag var en lítið rask urðu til 

álagsþolnar plöntur. Þar sem mikið rask var en lítið álag þróuðust raskþolnar plöntur. Ef 

hvorugur umhverfisþátturinn var til staðar þróuðust samkeppnishæfar plöntur. Grime (1977) 

flokkaði tegundir inní CSR þríhyrninginn og setti í 6 plöntu hópa (mynd 6): einærar jurtir, 

tvíærar jurtir, fjölærar jurtir og burkna, tré og runna, fléttur og mosa. Einkennandi fyrir 

raskþolnar plöntur er stuttur lífsferill, oftast einærar plöntur, mikil fræframleiðsla, stutt 

líftímabil laufs, mikill vaxtarhraði og blómgun í lok vaxtartímabils. Raskþolnasti hópurinn, 

einærar jurtir, ættu því að hagnast mest á beit. Álagsþolnustu hóparnir eru fléttur, tré og 

runnar (Grime, 1977). 

Beitarþol er mismunandi milli plöntutegunda og hópa. Beitarviðnám (e. grazing restistance) 

er hugtak sem er notað til að lýsa getu plantna til að þola beit. Plöntur fara tvær leiðir til að 
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bæta beitarviðnám sitt. Plöntur koma sér upp bitvörnum eða reyna að auka þol gegn beit 

með endurvexti (Briske, 1991). Mismunur í beitarviðnámi milli tegunda veldur breytingum á 

tegundasamsetningu (Kleijn, Steinger, & Album, 2002).  

Plöntur framleiða efni eins og fenóla (e. phenolics), beiskjuefni (e. alkaloids) og terpenar (e. 

terpenes) til að verja sig gegn afráni. Tannin eru algengir fenólar sem finnast víða í 

plönturíkinu en eru algengastir í viðarplöntum (Peter Constabel, Yoshida, & Walker, 2014). 

Tannin bindast próteinum í maga spendýra og minnka upptöku þess (Peter Constabel o.fl., 

2014). Beitardýr geta því átt erfitt með að melta plöntuvefi vegna tannia og reyna því að 

forðast tanninríkar plöntur (Palo, 1984). Margar runnaætur framleiða tannin-bindandi 

prótein í munnvatni sínu til að minnka áhrif tannins. Grös og jurtir eru ekki rík af tannini og 

því framleiða grasbítar yfirleitt ekki tannin-bindandi prótein í munnvatni (Peter Constabel 

o.fl., 2014). 

Hnerrarót (Veratrum album) er jurtkennd planta sem er algeng á graslendum Evrópu á lág- 

og háalpískum svæðum. Hnerrarót er langlíf, líftími hennar getur spannað nokkra áratugi. 

Hún fjölgar sér bæði með fræjum og klónvexti. Plantan er hlaðin eitruðum beiskjuefnum og 

er því lítið bitin af stórum beitardýrum. Hnerrarót er því algengari á graslendum sem eru 

beitt (Kleijn o.fl., 2002). 

Mynd 6 CSR þríhyrningur Grimes (1977). Grimes flokkaði tegundir í hópa eftir lífsferlum sem fóru eftir 
því hvaða umhverfisþættir voru ríkjandi. S = álagsþolnar plöntur, C = samkeppnishæfarplöntur, R = 
raskþolnar plöntur. Grimes skipti svo tegundunum í 6 mismunandi (a-e) lífsmyndir. A) Einærar jurtir, B) 
Tvíærar jurtir, C) Fjölærarjurtir og burknar, D) Tré og runnar, E) fléttur, F) Mosar. (Grimes, 1977). 
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Tré telja næstum 90 % af heildar yfirborðs lífmassa jarðar. Innan vista sem tré finnast hafa 

þær yfir í samkeppni vegna yfirburða þeirra í samkeppni um ljós (Körner, 2012). Tré og 

runnar hafa oftast meira af lignin og nitri en grös gera. Efni í frumuvegg plantna eru yfirleitt 

illmeltanlegri en efni í umfryminu (Gordon, 1989). 

Mosar (Bryophytes) eru algengir í gras- og heiðarlöndum og gegna mikilvægu hlutverki í 

næringarhringrás vistkerfa. Við ræktun á landi fækkar mosategundum og þekja þeirra 

minnkar, mest vegna aukinnar næringar frá áburði (Boch o.fl., 2018). Mosar eru mjög 

viðkvæmir fyrir traðki beitardýra, þá sérstaklega mosategundir með jarðlægt vaxtarform (e. 

pleurocarp) og það sama á við um fléttur (Ingibjörg Svala Jónsdóttir, 1984; Vowles, Lovehav, 

Molau, & Björk, 2017). Fléttur eru yfirleitt ekki stór hluti af fæðu beitardýra nema hjá 

hreindýrum og síberíska hjartardýrsins (Moshus moschiferus) (Storeheier, Mathiesen, Tyler, 

& Olsen, 2002). 

Grös eru samsettar plöntur þar sem stöngulliðar (phytomers) raða sér í sprota (e. tillers) sem 

mynda grasplöntuna. Vaxtarvefir (e. meristem) eru þrír hjá grösum; toppvaxtarvefur, 

millivaxtarvefur og axlarbrum, en virkir vaxtarvefir eru forsenda fyrir endurvexti plantna. 

Toppvaxtarvefur (e. apical meristem) grasa liggur við svörðinn og myndast allir stöngulliðir 

útfrá honum. Toppvaxtarvefurinn sleppur oftast við beit því hann liggur svo lágt. Axlarbrum 

liggur einnig lágt eða við stöngulfót og sleppur þannig við beitina. Þessi uppbygging grasa 

gerir þau mun þolnari fyrir beit en tvíkímblöðunga (Briske, 1991). 

Friðun lands frá beit leiðir til þess að ákveðin byggingarform plantna eins og runnar og tré 

verða algengari (Bello o.fl., 2005).  

R. Mayer o.fl. (2009) sýndi að í alpískum graslendum fækkaði álagsþolnum plöntum, 

næringarsnauðum beitarplöntum og mosum við beit en háum grastegundum fjölgaði (R. 

Mayer o.fl., 2009). 
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5.3 Beitardýr 
 

Í byrjun jarðfræðilegs nútíma mótaðist landslag Evrópu af villtum grasbítum. Þar má nefna 

krónhjört (Cervus elaphus), evrasíska uxann (Bos primigenius), evrópska villisvínið (Sus 

scrofa) og evrópska bjórinn (Castor fiber). Villtu grasbítarnir eru taldir hafa verið drifkraftar 

við myndun graslendis innan skóglendis og mótun misleitni vistkerfa. Þegar maðurinn fór að 

nýta landið meira, fækkaði villtum grasbítum og í þeirra stað komu húsdýr (Haw, 2012). 

Grasbítar meðal húsdýra samanstanda einungis af fáum tegundum. Jórturdýr eins og 

nautgripir, sauðfé og geitur eru algengust (Williams, 1981). 

Flest graslendi Evrópu eru ekki í sínu hæsta framvindustigi (e. sub-climax). Þau eru háð 

röskun sem getur verið beit, sláttur eða bruni sem hindrar framvindu yfir í runna eða 

skóglendi. Sum graslendi eru einungis beitt, en önnur eru bæði beitt og slegin. Munurinn á 

áhrifum vegna beitar og sláttar tengist helst hegðun beitardýra og vali þeirra á plöntum. 

Beitin býr til misleitni í landslagið sem er mjög mikilvæg fyrir fjölbreytileika. Val beitardýra 

hefur áhrif á samkeppnistöðu milli plantna, bæði vegna þess að þær eru mismikið beittar og 

hafa mismunandi beitarþol. Val grasbíta á plöntum breytir einnig aðgengi plantna að ljósi. 

(Rook o.fl., 2004).  

Beitardýr er mis sérhæfð í vali á beitarplöntum, og hafa því mismunandi áhrif á umhverfi 

þeirra (Haw, 2012). Beit getur haft jákvæða afturvirkni (e. positive feedback) á næringargildi 

beitarplantna. Þannig er einnig hægt að nota beit til að skapa betra beitarland (Gilhaus o.fl., 

2014). Þegar beitarþungi dýra verður of mikill minnkar sérhæfing beitardýra í vali og dýrin 

eru líklegri til að bíta plöntur með lágt næringargildi (Mobæk o.fl., 2012; Rook o.fl., 2004). 

Fæðuval beitardýra er mismunandi eftir árstímum vegna mismunandi þroskastigs plantna og 

fæðuframboðs (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). 

Jórturdýr komu fram á míósen í kjölfar myndunar stórra graslenda. Jórturdýr (e. ruminants) 

eru sérhæfð í niðurbroti sellulósa með gerjun í vömb, sem gerir þeim kleift að nýta búsvæði 

sem önnur dýr ráða ekki við (Van Soest, 1982; Williams, 1981). 

Jórturdýrum er skipt í þrjá flokka eftir beitaraðferð: grasbítar (e.grazers), runnaætur (e. 

browsers) og gras- og runnaætur (e.intermediate feeders) (Hofmann, 1989). 
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Flestar runnaætur melta sellulósa takmarkað og velja því auðmeltanlegri og trefjaminni fæðu 

(Van Soest, 1982). 

Sauðfé (Ovis aries) er mjög sérhæfður grasbítur (Haw, 2012). Sauðfé notar land ekki 

tilviljunarkennt og bítur frekar á frjósömum svæðum, en hvílir sig og jórtrar frekar á 

hrjóstugri svæðum (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). Sauðfé og geitur (Capra sp.) velja frekar 

smávaxnar (<1 metra) og ungar plöntur, (Plessis, Webb, & Van der Waal, 2004; Sigþrúður 

Jónsdóttir, 1989). Geitur eru meiri runnaætur en kindur og bíta meira af viðarkendum 

plöntum (Jáuregui, García, Osoro, & Celaya, 2009; Osoro o.fl., 2013). 

Nautgripir (Bos tauros) eru með þróað meltingarkerfi til að brjóta niður sellulósa og eru 

ósérhæfðir grasbítar (Van Soest, 1982). Hávaxnar tegundir eru frekar bitnar af nautgripum 

þar sem þær eru aðgengilegri en þær sem eru lægri. Við háan beitarþunga eru nautgripir 

líklegri til að bíta ólystugri og óaðgengilegri plöntur eins og jurtir og smávaxinn gróður. 

Nautgripir, sem er beitt á skógarbeitilönd á lág alpískum svæðum, nýta frekar opin 

graslendisvæði en þétt skóglendi til beitar yfir daginn, en færa sig svo yfir í skóginn á kvöldin 

til að fá skjól (A. C. Mayer & Huovinen, 2007).  

Hreindýr (Rangifer tarandus) er jórturdýr og er algengasti stóri villti grasbíturinn á artískum 

svæðum (Olofsson, Hulme, Oksanen, & Suominen, 2004). Beit hreindýra er mjög 

árstíðabundin en hreindýr borða yfirleitt trefjaríka fæðu eins og grös, starir og runna yfir 

sumartímann, en auðmeltar og kolvetnisríkar fléttur yfir vetrarmánuðina (Skarphéðin 

Þórisson, 2010; Storeheier o.fl., 2002). Hreindýr geta gengið mjög á fléttur, en þær eru mjög 

viðkvæmar fyrir traðki (Skarphéðin Þórisson, 2010). 

Hross (Equus sp.) teljast til sérhæfðra grasbíta og velja þau yfirleitt grös fram yfir runna og 

trjágróður (Sharpe, 2018). Hross bíta þó meira af hávaxnari og grófari gróðri en sauðfé 

(Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). Hross eru einmaga dýr (e. monogastric) og fer örverumelting 

ekki fram fyrr en í botnlanga og ristli. Hestar ná því ekki að nýta trefjaríka fæðu jafn vel og 

jórturdýr (Osoro o.fl., 2012). Fæðan er þó fljótari að fara í gegnum meltingarkerfið á einmaga 

dýrum og hestar ná því að bæta upp fyrir lélega nýtingu með því að éta meira og eyða mun 

meiri tíma dags á beit en fjölmagadýr (Osoro o.fl., 2012; Sharpe, 2018). 

Evrópska villisvínið (Sus scrofa) lifir villt á alpískum svæðum í Evrópu. Villisvín bíta gróður 

ofanjarðar en mun algengara er að þau leiti eftir mat með því að róta  í jarðveginum og éta 
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bæði rætur plantna og dýr sem lifa þar (Bueno, Barrio, García-González, Alados, & Gómez-

García, 2010; Horčičková, Brůna, & Vojta, 2019). Villisvín éta og traðka uppskeru og rót 

þeirra á sverðinum skerðir gæði beitalands. Því eru villisvín oft óvinsæl meðal bænda (Bueno 

o.fl., 2010; Macci o.fl., 2012). Rót þeirra breytir tegundasamsetningu á litlum blettum, þar 

verða opnar vistir sem nýjar plöntur ná að vaxa vegna minni samkeppni. Þessir litlu blettir 

verða oft tegundaríkari heldur en svæði sem verða ekki fyrir áhrifum af villisvínum 

(Horčičková o.fl., 2019). Vegna stækkandi útbreiðslu skógar og kjarrlendis hefur villisvínum 

fjölgað, þar sem tré og runnar veita þeim skjól frá veiðimönnum (Bueno o.fl., 2010).  

 C. G. Bueno (2010) sýndi að villisvín í Pýreneafjöllunum á Spáni halda sig frekar á svæðum 

sem eru beitt af nautgripum heldur en af sauðfé. Skítur nautgripa laðar að fleiri skordýr, 

orma og akurmýs (e. vole) sem villisvínin sækja mikið í. Traðk af völdum sauðfjár getur gert 

villisvínum erfiðara fyrir að róta eftir mat (Bueno o.fl., 2010). 

Gæsir sem teljast til meðalstórra grasbíta (1-5 kg) eru algengar í Norður Evrópu (Mandema, 

Tinbergen, Stahl, Esselink, & Bakker, 2014; Olff & Ritchie, 1998). Beit stærri dýra minnkar 

hæð gróðurs og ýtir undir nýmyndun á laufi og greinarskotum, sem eru með hátt hlutfall af 

köfnunarefni (N). Lágvaxinn og köfnunarefnisríkur gróður er mjög lystugur fyrir minni 

grasbíta eins og gæsir, þær eru því algengar á beittu landi, sérstaklega á haustin, en á vorin 

þegar gróður er að koma upp er hann lágvaxinn og næringarríkur óháð beit (Mandema o.fl., 

2014). Beit stærri dýra getur því haft óbein áhrif á gróðursamsetningu með því að hafa áhrif 

á fjölda annara dýra á svæðinu eins og gæsa og villisvína (Bueno o.fl., 2010; Mandema o.fl., 

2014). 

Beit smárra grasbíta eins og skordýra og lítilla spendýra hafa öðruvísi áhrif á 

gróðursamsetningu en beit stærri grasbíta. Þeir hafa minni áhrif á laufþak og minnka yfirleitt 

ekki lífmassa hávaxnari tegunda (Olff & Ritchie, 1998). 

Á árum þegar fjöldi þeirra nær hámarki (e. peak abundance), getur beit þeirra á ríkjandi 

tegundum haft mikil áhrif sem getur valdið aukinni líffræðilegri fjölbreytni (Olff & Ritchie, 

1998). 
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5.4 Áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni í fjallabyggðum 

 

Beit og sláttur hafa viðhaldið líffræðilegri fjölbreytni í fjallabyggðum Evrópu með því að 

hindra framvindu runna og skóglendis (Chemini & Rizzoli, 2003). Sláttur veldur einsleitu tapi 

á yfirborðs-lífmassa á meðan beitarálag er mismunandi milli plöntutegunda og einstakra 

plantna. Beit myndar því ákveðna misleitni í gróðri sem sláttur gerir ekki (Tasser & 

Tappeiner, 2002). Traðk vegna beitar veldur samþjöppun jarðvegs, sem getur valdið 

einsleitni jarðvegs, sem sláttur gerir ekki (Schlaghamerský, Šídová, & Pižl, 2007). 

Hirðmennska er algengasta form beitar í fjallaþorpum Evrópu (Liechti & Biber, 2016). Hálf-

náttúrulegu svæðin í fjallabyggðum Evrópu geta séð fyrir næringarþörf dýranna að mestu 

leyti án þess að þörf sé á skordýraeitri eða áburði. Háalpísk svæði eru of köld til beitar allt 

árið um kring (Mack, Walter, & Flury, 2013). Því eru beitardýr færð á milli svæða eftir 

árstíðum, til að nýta mismunandi beitarlönd. Á sumrin er beitt á háalpísk svæði, en á vorin og 

á haustin er beitt á láglendari svæði (Liechti & Biber, 2016).  

Hirðmennska er stunduð á meira en fjórum milljónum hektara í Evrópu (Herzog o.fl., 2005). 

Á undanförnum áratugum hefur landnýting í fjallaþorpum Evrópu gengið í gegnum miklar 

breytingar vegna lítillar nýliðunar hirðingja (Liechti & Biber, 2016). Vélvæðing, skortur á 

vinnuafli, hækkandi aldur íbúa í fjallaþorpum og minni arðsemi hafa valdið því að mörg svæði 

hafa verið yfirgefin (Liechti & Biber, 2016; Niedrist, Tasser, Lüth, Dalla Via, & Tappeiner, 

2009). Framvinda hálf-náttúrulegra svæða yfir í runna og skóglendi hefst um leið og svæði 

eru yfirgefin. Hæð yfir sjávarmáli hefur áhrif á hraða og stefnu framvindu (Tasser & 

Tappeiner, 2002). Sum svæði sem enn eru nýtt eru ræktuð til hins ýtrasta (Niedrist o.fl., 

2009).  

Tasser og Tappeiner (2002) sýndu samband milli landhalla svæða og landnýtingar. Brattari 

svæði eru óaðgengilegri og erfiðara er að koma vinnutækjum að. Bröttustu svæðin með halla 

yfir 30° eru líklegust til að vera yfirgefin. Svæði með halla á milli 24° og 34° eru oft nýtt til 

sláttar eða beitar. Flötustu svæðin er svo líklegust til að vera nýtt sem ræktunarland (Tasser 

& Tappeiner, 2002). 

Áhrif beitar á plöntusamsetningu alpískra graslenda er mun óljósari en fyrir láglend graslendi 

og hafa færri rannsóknir verið gerðar (R. Mayer, Kaufmann, Vorhauser, & Erschbamer, 2009). 
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Iker Pardo o.fl. (2015) sýndu að breytingar á líffræðilegri fjölbreytni vegna beitar gætu verið 

minni og hægari í fjalllendi en á láglendi, með rannsóknum á 20 ára beitarfriðun á lág og há 

alpískum graslendum. I. Pardo o.fl. (2015) nefndu fjórar hugsanlegar ástæður sem gætu 

dregið úr áhrifum beitar. Skortur á ákveðnum lífmyndum plantna, eins og trjáa og runna, 

minnka áhrif beitar á breytingar á tegundasamsetningu. Önnur ástæðan er stuttur vaxtartími 

og langlífi plantna á hálendum svæðum, sem veldur hægari breytingum á 

tegundasamsetningu. Þriðja mögulega ástæðan er einangrun svæða sem hamlar landnám 

nýrra plöntutegunda. Fjórða mögulega ástæðan er að plöntur með lítið beitarviðnám geta 

horfið af svæðum með langa beitarsögu (Pardo o.fl., 2015). Rannsóknir Mayer o.fl. (2009) 

sýndu svipað samband, þar sem beitarfriðun hafði lítil áhrif á tegundafjölbreytni á 

háalpískum svæðum þar sem beitarþungi var hóflegur. Á lágalpískum svæðum þar sem 

beitarþungi var meiri fækkaði tegundum við beitarfriðun (R. Mayer o.fl., 2009). 

Staðsetning skógarmarka mótast af loftslagi og hitastigi. Beit getur lækkað hæð skógarmarka 

með því að hindra frekari dreifingu trjáa og runna. Speed o.fl. (2010) sýndu að nýliðun og 

dreifing ungplantna birkis (Betula sp.) fyrir ofan skógarmörk minnkar með beit, jafnvel við 

lítinn beitarþunga. Fullvaxið birki hefur meira beitarþol og eru áhrifin á þau því minni. Beit 

gæti því útskýrt af hverju skógarmörk hafa ekki hækkað meira með hækkandi hitastigi á 

jörðinni. Áhrif beitar á skógarmörk er mismunandi eftir tegundum beitardýra og trjátegunda 

(Speed, Austrheim, Hester, & Mysterud, 2010).  

Speed o.fl. (2013) sýndu að samband milli beitar og líffræðilegrar fjölbreytni breytist með 

hæð yfir sjávarmáli. Þau rannsökuðu líffræðilega fjölbreytni í fjöllum í suður Noregi við 

mismunandi hæð yfir sjávarmáli og báru saman svæði þar sem beitarþungi var aukinn, 

beitarþunga var haldið óbreyttum og beitardýr fjarlægð. Fjöldi tegunda minnkaði á óbeittum 

svæðum upp að 1150 metra hæð yfir sjávarmáli. En skógarmörk á rannsóknar svæðinu er við 

1150-1200 metra hæð yfir sjávarmáli. Við næstu 100 metra hækkun hafði beitarfriðun lítil 

áhrif á tegundafjölda. Fyrir ofan 1250 metra hafði beitarfriðun jákvæð áhrif á fjölda tegunda. 

Þessi staðbundna aukning á fjölda tegunda gæti valdið tapi á svæðisbundinni líffræðilegri 

fjölbreytni ef aukningin er vegna þess að láglendar tegundir eru að taka yfir útbreiðslusvæði 

há alpískra tegunda. Munurinn á svæðum með aukinn beitarþunga og þar sem honum var 

haldið óbreyttum var takmarkaður við ákveðin svæði. Aukin beit hafði neikvæð áhrif á 
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líffræðilega fjölbreytni á engjum með hávaxnar jurtir. Aukin beit á graslendis snjódældir (e. 

snow beds) jók líffræðilega fjölbreytni (Speed o.fl., 2013). 

Framleiðni svæða hefur mikil áhrif á samband milli beitar og líffræðilegrar fjölbreytni. Svæði 

með mikla frumframleiðslu þola meiri beit en svæði með litla framleiðslu. Vistkerfi eins og 

rýr heiðarlönd (e. barren heath) og snjódældir eru með mjög litla frumframleiðslu að 

meðaltali yfir árið og eru viðkvæmari fyrir beit. Beit getur haft neikvæð áhrif á líffræðilega 

fjölbreytni á slíkum svæðum (Austrheim & Eriksson, 2001).  

Alpískar- og barrskógaheiðar finnast á milli skógarmarka og graslenda og eru eitt af Natura 

2000 vistgerðunum. Alpískar- og barrskógaheiðar eru með grunnan og óstöðugan jarðveg og 

jarðvegsrof er algengt. Vistkerfin þola létt beitarálag, en stafar ógn af ofbeit. Ofbeit 

eyðileggur runna gróður og kemur í veg fyrir nýliðun innlendra runna. Við mikla beit getur 

svæðið breyst í graslendi sem eru algengari á hálendum svæðum (Zaghi, 2008). 

Rannsóknir Vowles o.fl. (2017) sýndu að 16 ára beitarfriðun hreindýra frá artísk-alpískum 

grasheiðum hafði minni áhrif á samsetningu tegundahópa heldur en áhrif hlýnandi loftslags. 

Sígrænum runnum fjölgaði mest á kostnað fléttna, bæði í bitnu og friðuðu landi (Vowles o.fl., 

2017).  
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6. Aðstæður á Íslandi 

 

Ísland er einangruð úthafseyja í norður Atlantshafi, sem kom undan ísaldarjökli fyrir um 

10.000 árum og er eitt eldvirkasta svæði jarðar (Snorri Baldursson, 2014). Inn til landsins er 

stærsti hluti Íslands hálendi frá 400 metrum til 1000 metra, en láglendi algengara við 

strandlínuna. Hálendi Íslands er að mestu notað sem afréttir (Ólafur Arnalds & Björn H 

Barkarson, 2003). Mikil eldvirkni á Íslandi veldur því að íslenskur jarðvegur er frábrugðinn 

jarðvegi í Evrópu. Íslenskur jarðvegur sem telst til eldfjallajarðar eða sortujarðar (e. andosol) 

er ríkur af gjóskuefnum, frjósamur, vatnsheldinn, en skortir samheldni (e. cohesion). 

Eldfjallajarðvegur er mjög viðkvæmur fyrir jarðvegsrofi, en rof hefur verið á Íslandi allt frá 

landnámi (Ólafur Arnalds, 2008). Rannsóknir Áslaugar Geirsdóttur o.fl. (2007) benda til að 

jarðvegsrof hafi byrjað mun fyrr eða strax eftir lok síðustu ísaldar (Áslaug Geirsdóttir, Miller, 

& Andrews, 2007). 

Allt frá landnámi hefur verið stunduð beit á Íslandi, aðallega sauðfjárbeit. Beitin hefur breitt 

landslagi og búið til opin gras- og heiðarlönd og einnig valdið jarðvegsrofi vegna ofbeitar.  

(Þórhallsdóttir, 2014). 

Samkvæmt gróðurkorti Náttúrufræðistofnunar eru bersvæðisgróður, mólendi, graslendi, tún 

og mosagróður algengustu gróðurlendin á Íslandi (Snorri Baldursson, 2014). Hin opnu og 

lágvöxnu gróðurfélög sem algeng eru á Íslandi eru ekki jafn algeng annars staðar. 

Menningarlandslag og hálf-náttúruleg svæði gerir Ísland að sérstöku og einstöku gróðurlendi 

(Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2014). Opin gróðursvæði Íslands gera landið að einu 

mikilvægasta varpsvæði mófugla í Evrópu og bera Íslendingar alþjóðlega ábyrgð á mjög 

stórum stofnum mófugla (Tómas G. Gunnarsson, 2005).  

Á Íslandi hefur útbreiðsla ágengra tegunda á láglendi, eins og lúpínu (Lupinus noothatensis) og 

skógarkerfils (Anthriscus sylvestris), aukist á svæðum sem ekki eru beitt lengur (Ross o.fl., 

2016). Skógur samkvæmt CORINE flokkunar kerfinu hefur að lámarki 5 metra meðalhæð. 

CORINE flokkunarkerfið  var aðlagað að Íslandi þar sem skógur er skilgreindur sem trjágróður 

sem hefur að lágmarki tveggja metra meðalhæð, en íslenskur skógur nær hvergi 5 metra 

meðalhæð. Birki er eina trjátegundin sem myndar samfellda náttúrulega skóga á Íslandi. 

Flatarmál birkiskóga á Íslandi útfrá aðlöguðu CORINE flokkunarkerfi er 115.501 ha eða um 1,12 
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% af heildarflatarmáli landsins. Ræktað skóglendi er um 41.354 ha eða um 0.40 % af 

heildarflatarmáli landsins (Björn Traustason & Arnór Snorrason, 2008). Náttúrulegt birki er í 

framför og hefur aukið útbreiðslu sína um 9 % frá árinu 1989 (Björn Traustason, Arnór 

Snorrason, & Bjarki Þór Kjartansson, 2014).  Birki er með mun hærra kjörhitastig (35,1 °C) 

heldur en útbreiðsla þess gefur til kynna og ætti því að njóta góðs af hlýnandi loftslagi (Gerður 

Gudmundsdóttir & Bjarni D. Sigurdsson, 2005).  

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi sýna að beitarfriðun hefur leitt til taps á 

líffræðilegri fjölbreytni (Björn Þorsteinsson & Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2011; Borgþór 

Magnússon o.fl., 2006; Ingibjörg Svala Jónsdóttir, 1984). 
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7. Umræður 

 

Breytingar í landbúnaði í fjallabyggðum Evrópu er ógn við líffræðilega fjölbreytni. Aðrir þættir 

eins og aukin ferðamennska og hlýnandi loftslag hafa einnig áhrif (Sala o.fl., 2001; Theurillat & 

Guisan, 2001). 

Arðsemi hirðmennsku er alltaf að minnka og þörf er á utanaðkomandi stuðningi. Natura 2000 

er metnaðarfullt verkefni sem leggur áherslu á samband landnýtingar og viðhald á 

vistkerfagerðum sem annað hvort eru sjaldgæf eða fer fækkandi (European Environment 

Agency, 2017). 

Breytingar á vistkerfum í kjölfar breyttrar landnýtingar geta tekið langan tíma og því er þörf á 

langtíma rannsóknum. Samband áhrif beitar og líffræðilegrar fjölbreytni við mismunandi hæð 

yfir sjávarmáli þarf að rannsaka betur (Pardo o.fl., 2015). 

Fjallabyggðir Evrópu spanna fjögur mismunandi gróðurbelti útfrá hæð yfir sjávarmáli og önnur 

fjögur við mismunandi breiddargráðum. Áhrifin eru einnig mismunandi eftir beitardýrum og 

vistkerfum innan gróðurbelta. Það gerir allar ályktanir um svæðið í heild mjög erfiðar og þyrfti 

að skoða hvert svæði fyrir sig betur (Guisan o.fl., 1995; Theurillat o.fl., 1998). 

Beit hefur áhrif á mun fleiri þætti en líffræðilega fjölbreytni, eins og gróðurþekju, hæð gróðurs, 

jarðvegsrof og kolefnisbindingu (Rupprecht o.fl., 2016). Finna þarf jafnvægi milli þessara þátta 

við beitarstjórnun (Gilhaus o.fl., 2014; Webb, 1998). 

Íslandingar þurfa að gera sér grein fyrir því að þær breytingar sem hafa átt sér stað í Evrópu, 

geta einnig gerst hér í kjölfar hlýnandi loftslags og fækkun beitardýra.  

Í innganginum voru settar fram fjórar spurningar og þær verða ræddar hér. 

 

1. Er hægt að nota vistfræðikenningar og líkön um samband beitar og líffræðilegra 

fjölbreytni jafnt fyrir fjallasvæði og láglendari svæði eða gilda þau einungis fyrir 

láglendari svæði? 

 

Samband líffræðilegrar fjölbreytni og hæðar yfir sjávarmáli hefur mikið verið rannsakað og 

fylgir alltaf svipuðu mynstri  (Kluge o.fl., 2006; Körner, 2003; Theurillat o.fl., 1998). Samband 

líffræðilegrar fjölbreytni og breiddargráðu hefur einnig verið rannsakað mikið, þar sem 
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líffræðileg fjölbreytni er mest við miðbaug, en minnkar í átt að pólum (Mutke & Barthlott, 

2005). Hins vegar hafa tengsl hæðar yfir sjávarmáli og áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni 

verið minna rannsökuð (Pardo o.fl., 2015; Speed o.fl., 2013). Speed o.fl. (2013) sýndu að 

samband áhrifa beitar á líffræðilega fjölbreytni og hæðar yfir sjávarmál breytist við 

skógarmörk. Við beitarfriðun fjölgar tegundum fyrir ofan skógarmörk, en fækkar fyrir neðan 

skógarmörk (Speed o.fl., 2013). Nokkrar rannsóknir sýndu litlar breytingar í kjölfar 

beitarfriðunar (R. Mayer o.fl., 2009; Pardo o.fl., 2015) 

Rannsóknir sýna að áhrif af beit breytist með hæð yfir sjávarmáli (Pardo o.fl., 2015; Speed o.fl., 

2012, 2013). Því ætti GGM líkanið ekki að gilda fyrir hálendari svæði. Óljóst er afhverju 

samband beitar og líffræðilegrar fjölbreytni er mismunandi á hálendi og láglendi. Nokkrar 

tilgátur um hafa verið settar fram um þetta samband.   

Ofan skógarmarka er hitastig talið vera takmarkandi þáttur fyrir útbreiðslu tegunda, en neðan 

skógarmarka er raki takmarkandi þáttur (Grytnes & McCain, 2007; Kluge o.fl., 2006). 

Samkvæmt GGM líkaninu, fer samkeppni að snúast um næringarefni í stað ljóss með auknum 

beitarþunga (Milchunas o.fl., 1988). Höfundur telur að þegar raki hættir að vera takmarkandi 

útbreiðsluþáttur og hitastig fer að takmarka útbreiðslu geti samkeppnisaðstæður breyst.  

Þegar ákveðnar lífsmyndir eins og tré og runna vantar geta áhrif beitar á samkeppni orðið 

minni (Pardo o.fl., 2015). Stutt vaxtartímabil og langt lífsskeið plantna getur hægt á 

breytingum (R. Mayer o.fl., 2009; Pardo o.fl., 2015). Löng beitarsaga gæti eytt plöntum með 

lítið beitarþol, landnám eftir beitarfriðun getur verið erfitt ef svæðin eru einangruð (Pardo 

o.fl., 2015). Framvinda svæða er mishröð og breytingar á gróðurfari í kjölfar beitarfriðunar 

geta enn verið í fullum gangi nokkrum áratugum eftir friðun (Björn Þorsteinsson & Anna 

Guðrún Þórhallsdóttir, 2011). Því getur lengd rannsóknartímabils haft takmarkandi áhrif á 

niðurstöður og túlkun þeirra (R. Mayer o.fl., 2009). 

 

2. Hvaða áhrif hefur beit á líffræðilega fjölbreytni og aðstæður í fjallabyggðum í 

Evrópu? Eigum við að leggja meiri áherslu á beit sem vistheimtaraðgerð, þar sem 

fjárhagsleg arðsemi hennar er að minnka og bændur færa sig yfir í annarskonar 

búskap? 
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Breytt landnýting er helsta ógn við líffræðilega fjölbreytni (Sala o.fl., 2001; Theurillat & Guisan, 

2001). Beit er mikilvægur þáttur í myndun fjölbreyttra vistkerfa og í myndun misleitni innan 

vistkerfa. Vegna mikillar fækkunar á villtum grasbítum í Evrópu þurfum við að nota húsdýr til 

að líkja eftir áhrifum þeirra (Haw, 2012; Webb, 1998). 

Aðrar aðferðir eru einnig notaðar til að búa til hálf-náttúruleg svæði eins og sláttur og bruni. 

Þær valda ekki sömu misleitni í gróðri og eru kostnaðarsamari, en geta verið ákjósanlegar á 

sumum svæðum. Hægt er að gera jarðveg næringarsnauðari með því að fjarlægja efsta lag 

jarðvegs, þetta er aðallega gert til að endurheimta heiðar og getur verið árangursrík aðferð á 

svæðum þar sem áburðarnotkun hefur verið mikil. Á sumum svæðum eru fleiri en ein aðferð 

notuð (Hölzel & Otte, 2003). 

Þar sem áhrif beitar á líffræðilega fjölbreytni er breytileg eftir beitarþunga, er rétt 

beitarstjórnun mjög mikilvæg (Milchunas o.fl., 1988). Vegna fækkunar beitardýra og hirðingja 

og minnkandi arðsemi (Liechti & Biber, 2016) þarf að finna nýjar leiðir til að mynda hvata fyrir 

fólk til að stunda hirðmennsku.  Fjallabyggðir Evrópu eru tegundaríkar en líffræðleg fjölbreytni 

þeirra fellst einnig í fjölda einlendra tegunda og tegunda í útrýmingarhættu. Vegna fjölda 

einlendra tegunda og tegunda í útrýmingarhættu er mikilvægt að mat á fjölbreytni sé ekki 

takmörkuð við fjölda tegunda eða staðbundinna tegundafjölbreytni, heldur sé fjölbreytni 

einnig metin á svæðis- og heimskvarða. Ef staðbundin líffræðileg fjölbreytni eykst vegna þess 

að láglendar tegundir koma inná svæði á kostnað hálendari tegunda getur það leitt til taps á 

líffræðilegri fjölbreytni (Speed o.fl., 2013).  

Með áframhaldandi fækkun á hálf-náttúrulegum svæðum munu þau fá meira vægi í 

náttúruvernd vegna fágætis. Áhrif vegna hlýnandi loftslags geta verið meiri en áhrif 

beitarfriðunar á samsetningu plöntuhópa (Vowles o.fl., 2017). Með hlýnandi loftslagi hækkar 

staðsetning skógarmarka, sem minnkar alpíska gróðurbeltið. Beit getur temprað áhrif hlýnandi 

loftslags með því að hindra nýliðun trjáa. Þannig kemur beit í veg fyrir frekari útbreiðslu trjáa 

þrátt fyrir hlýnandi loftslag (Speed o.fl., 2010).  

 

3. Eru áhrif mismunandi á milli tegunda beitardýra ?  
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Áhrif beitar stórra grasbíta eru breytileg eftir tegundum, vegna mismikillar sérhæfingar í 

plöntuvali. (Gillet o.fl., 2010; Haw, 2012; Palo, 1984) Plöntuval er háð framboði og er breytilegt 

eftir árstíðum, beitarþunga, svæðum og samkeppni við aðra grasbíta (Mobæk o.fl., 2012; Rook 

o.fl., 2004; Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). Flest húsdýr sem beitt er í fjallabyggðum Evrópu 

flokkast undir stóra grasbíta. Minni grasbítar hafa minni áhrif á laufþak, bíta smávaxnari gróður 

og valda ekki jafn mikilli misleitni í gróðri og stórir grasbítar gera (Olff & Ritchie, 1998). 

Helstu grasbítar Evrópu eru jórturdýr sem eru sérhæfðir grasbítar (Haw, 2012). Grös eru 

trefjarík og illmeltanleg. Jórturdýr eru sérstaklega aðlöguð til að melta sellulósa og ná því að 

nýta grös betur en önnur dýr (Osoro o.fl., 2012, 2013).Munur milli tegunda stórru grasbítana 

er þó ekki afgerandi þáttur í sambandi milli beitar og líffræðilegrar fjölbreytni og er réttur 

beitarþungi mun mikilvægari. Þó er hægt að nota mun í sérhæfingu til að ná ákveðnum 

markmiðum í vistheimt og þykja geitur góður kostur til að koma í veg fyrir útbreiðslu runna 

(Jáuregui o.fl., 2009) 

 

4. Getum við nýtt okkur upplýsingar og reynslu frá Evrópu og yfirfært á íslenskar 

aðstæður ? 

 

Landbúnaður á Íslandi þróast í sömu átt og landbúnaður í Evrópu. Beitardýrum fækkar, 

sauðfjárbúskapur á helst undir högg að sækja, en sauðfé hefur fækkað um nær helming síðan 

1970 (Hagstofa Íslands, 2019). Með fækkun beitardýra og hlýnandi loftslagi hefur útbreiðsla 

trjágróðurs aukist til muna á síðustu árum (Björn Traustason o.fl., 2014). Ástand lands hefur 

batnað og gróið upp. Óljósara er hver áhrifin á líffræðilega fjölbreytni eru (Borgþór Magnússon 

o.fl., 2006). 

Upplýsingar sem liggja fyrir um áhrif fækkunnar á beitardýrum fyrir líffræðilega fjölbreytni í 

Evrópu, gefa vísbendingu um hvað gæti gerst á Íslandi. Aðstæður á Íslandi eru frábrugnar 

aðstæðum í Evrópu. (Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2014; Ólafur Arnalds & Björn H Barkarson, 

2003). Vistkerfi Íslands er mjög sérstakt og stór hluti af sérstöðu þess liggur í því opna landslagi 

sem hefur mótast af beit (Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2014). Ísland er einnig gríðarlega 

mikilvægt búsvæði margra mófugla sem reiða sig á opin landsvæði (Tómas G. Gunnarsson, 

2005). Þar sem ástand lands er mismunandi getur tímabundin friðun átt rétt á sér á örfoka eða 

lítt grónu landi (Magnússon & Svarvarsdóttir, 2007; Ólafur Arnalds & Björn H Barkarson, 2003). 
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Friðun hraðar gróðurframvindu, eykur heildargróðuþekju og tegundum háplantna getur 

fjölgað staðbundið (Magnússon & Svarvarsdóttir, 2007). 

Þrátt fyrir hina miklu sérstöðu Íslands eiga sömu vistfræðilögmál við hér og annars staðar. 

Mikilvægt er að halda beitarálagi í meðalagi, sem ýtir undir háa líffræðilega fjölbreytni og opin 

hálf-náttúruleg svæði, en leiðir ekki til jarðvegsrofs (Þórhallsdóttir, 2014). 
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8. Ályktanir / lokaorð 

 

Breytingar eru að eiga sér stað í landnýtingu bæði hér á landi og í Evrópu. Beitardýrum er að 

fækka og ræktun með áburðarnotkun og skordýraeitri eykst. Þessi breyting veldur einsleitni 

og tapi á líffræðilegri fjölbreytni.  

Samband áhrif beitar og líffræðilegrar fjölbreytni breytist með hæð. Ástæðan er óljós en 

eftirfararndi þættir geta haft áhrif: skortur á ákveðnum lífmyndun, stutt vaxtartímabil, langur 

lífsferill, skortur á tegundum með lítið beitarþol og hægt landnám plöntutegunda.  

Vegna fækkunar beitardýra í Evrópu og hlýnandi loftslags mun hálf-náttúrulegum vistkerfum 

fækka og vægi þeirra í náttúruvernd aukast. Beit er ákjósanlega vistheimtaraðgerð og getur 

staðið ein eða með fleiri aðgerðum samtímis eins og slætti, bruna og með því að fjarlægja efsta 

jarðvegslag.  

Þau beitardýr sem mest eru notuð í Evrópu eru stórir sérhæfðir grasbítar. Þau eru missérhæfð 

í plöntuvali og veldur beit þeirra mismikilli misleitni í gróðurfari. Á Íslandi er sauðfé algengasta 

beitardýrið. Áhrif beitarþunga er þó mun meiri en munur milli tegunda beitardýra.  

Íslendingar búa yfir mikilli sérstöðu hvað varðar menningar landslag og hálf-náttúruleg svæði. 

Ísland er að gróa upp, kjarr og skógur auka útbreiðslu sína sem og ágengar tegundir eins og 

lúpína og skógarkerfill.  Íslendingar geta nýtt sér vitneskju um hver þróunin hefur verið í 

Evrópuog reynt að finna leiðir til að bæta ástand lands án þess að það leiði til taps á líffræðilegri 

fjölbreytni. Finna þarf jafnvægi á milli beitarþunga og beitarfriðunar, en hófleg beit ýtir undir 

líffræðilega fjölbreytni. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis og skoða áhrif beitar 

á líffræðilega fjölbreytni sýna að friðun leiði til taps á líffræðilegri fjölbreytni, en frekari 

rannsókna er þörf. 
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