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Útdráttur 
Vægi skógræktar sem mótvægisaðgerð til að draga úr auknum styrk gróðurhúsalofttegunda 
hefur aukist seinustu ár. Með kolefnisbindingu í skógrækt minnkar styrkur koltvíoxíðs í 
andrúmsloftinu. Lengi vel litu menn á birkiskóga sem auðlind og var þeim eytt ótt og títt. 
Nú hefur aukning verið í útbreiðslu birkiskóga seinustu áratugi, bæði með náttúrulegri 
framvindu og ræktun, hvor aðferðinni um sig gegnir jafn mikilvægu hlutverki. Við gerð 
þessarar rannsóknar var notast við gögn frá Skógræktinni og Náttúrufræðistofnun Íslands. 
Markmið rannsóknarinnar er að meta hraða útbreiðslu náttúrulegs birkis ásamt því að skoða 
á hvaða gróðursamfélög það breiðist. Tekin voru svæðin Þórsmörk, Skorradalur og 
Skaftártunga. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meira hefur aukist af birki í 
Þórsmörk og Skaftártungu en í Skorradal en hraðari útbreiðsla birkis í önnur gróðursamfélög 
er að finna í Þórsmörk og Skorradal en í Skaftártungu. Áætla má að ásamt eðli 
gróðursamfélaga hafi ríkjandi vindáttir, hitastig og staðsetning svæðanna haft áhrif á hvaða 
gróðursamfélög birkið breiðist á og útbreiðsluhraða þess. 

Abstract 
The importance of forestry as a way to reduce greenhouse gas emission has increased in 
recent years. Carbon sequestration in forestry reduces the amount of carbon dioxide in the 
atmosphere. For a long time, people thought of forests as a resource and their distribution 
decreased. In the last decades there has been an increase in the spread of birch trees, both 
naturally and with cultivation, both of which has an equally important role. For this study, 
data was used from the Icelandic Forest Service and the Icelandic Institute of Natural 
History. The aim of the study is to assess the rate of distribution of natural birch as well as 
to look at which vegetation communities the birch is spreading to. The areas chosen for the 
research were Þórsmörk, Skorradalur and Skaftártunga.  The main results of the study has 
shown that more birch has grown in Þórsmörk and in Skaftártunga than in Skorradalur, but 
more rapid distribution to other vegetation communities can be found in Þórsmörk and 
Skorradalur than in Skaftártunga. The reasons being the nature of the vegetation 
communities, the prevailing wind directions, temperature and the location of the areas are 
most likely to have influenced the distribution rate and to which vegetation communities the 
birch spread to.  
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1 Inngangur 
Birki (Betula pubescens) er eina trjátegundin sem myndar samfelldan skóg á Íslandi. 
Birkiskógar og –kjarr þekja 1,5% af landinu, eða rúmlega 1500 km2 (Arnór Snorrason o.fl., 
2016). Aukin útbreiðsla birkis hefur farið fram á tvo vegu, annars vegar með ræktun og hins 
vegar með náttúrulegri framvindu. Náttúruleg framvinda er mjög mikilvæg og góður kostur 
þar sem hún kostar ekkert og í raun sér um sig sjálf. Talið er að Ísland hafi áður fyrr verið 
þakið skógi, hvað mest fyrir 6000 til 7200 árum (Margrét Hallsdóttir, 1995). Við landnám 
minnkaði þekja birkiskóga til muna en landnámsmenn eyddu þeim meðal annars fyrir 
eldivið, byggingarefni, til kolagerðar og fyrir beitiland (Sigurður Blöndal, 2002). Segja má 
að fólk hafi verið háð skógum. Viðarkol úr birkiskógum var nýtt til þess að smíða áhöld fyrir 
heyskap svo að búpeningurinn myndi ekki svelta en án þeirra fékk fólk ekki að borða 
(Umhverfisráðuneytið, 2007). Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar en nú er stefnt að 
endurheimt birkiskóga og eru þeir margir friðaðir í dag. Í dag eru skógarnir nýttir ýmist til 
útivistar eða gróður- og jarðvegsverndar en einnig gegna þeir mikilvægu hlutverki sem 
mótvægisaðgerð til að draga úr auknum gróðurhúsaáhrifum. Skógar binda kolefni og hjálpa 
þannig til við að draga úr styrk gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu (Brady og Weil, 
2014). Því meiri styrkur koltvíoxíðs í andrúmsloftinu, því meiri verða gróðurhúsaáhrifin 
(Halldór Björnsson o.fl., 2018). Nú þegar erum við farin að finna fyrir afleiðingum 
loftslagsbreytinga og er hættan sú að ef ekkert verður gert til þess að sporna við frekari losun 
gróðurhúsalofttegunda, verði ekki aftur snúið. Hitastig jarðar fer hækkandi, jöklar bráðna, 
yfirborð sjávar hækkar og meiri ofsar í veðri (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Afleiðingar 
loftslagsbreytinga hafa bæði neikvæð og jákvæð áhrif á skóga. Hækkandi hitastig getur 
valdið auknum vexti og útbreiðslu þeirra en á sama tíma valdið frekari skógareldum. 
Hækkun koltvíoxíðs getur aukið við uppskeru plantna og framleiðni en hætta er á útskolun 
næringarefna og aukið niðurbrot lífrænna efna (Bjarni E. Guðleifsson, 2004). Til að sporna 
gegn frekari hlýnun lofthjúps hafa aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna samþykkt að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda svo að hnattræn hlýnun verði vel undir 2°C (Halldór Björnsson 
o.fl., 2018). Frá því að Kyoto-bókunin var samþykkt árið 1997, hefur skógrækt verið 
viðurkennd mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum og hefur vægi skógræktar farið 
vaxandi með árunum (Keller, 2019). Því er mikilvægt að halda vel utan um stöðu skóga hér 
á landi og ástand þeirra, líkt og Skógræktin hefur gert seinustu áratugina. Í þessari rannsókn 
verða tekin fyrir þrjú svæði, Þórsmörk, Skorradalur og Skaftártunga. Markmið 
rannsóknarinnar er því að meta hraða útbreiðslu náttúrulegs birkis og komast að því á hvaða 
gróðursamfélög birkið sáir sér mest. Leitast verður svara við spurningunum;  

• Hvaða gróðursamfélög er birkið að breiðast út á? 

o Er birkið að breiða sér út á ákveðið gróðursamfélag, umfram önnur 
gróðursamfélög?  

• Er munur á gróðursamfélögum á milli áðurnefndra svæða?  

o Er munur á milli svæða, á hvaða gróðursamfélög birkið breiðist á?  
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Fengin voru gögn frá Skógræktinni um útbreiðslu náttúrulegs birkis, en þau hafa staðið að 
því að kortleggja allt náttúrulegt birki á landinu, og gögn frá Náttúrufræðistofnun Íslands en 
þau hafa kortlagt og skráð gróðurlendi á vissum stöðum á landinu. Þessi gögn hafa síðan 
verið sameinuð í þessari rannsókn og sýna þau á hvaða gróðursamfélög birkið sækir út á. 
Elstu gögn Skógræktarinnar eru um 50 ára gömul og er því hægt að sjá hversu hröð 
útbreiðslan hefur verið síðan 1975. Tekin voru fyrir þrjú svæði, Þórsmörk, Skorradalur og 
Skaftártunga en þau öll geyma mikla birkiskóga og fjölbreytileg gróðurlendi. 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla. Á eftir inngangi verða rannsóknarsvæðin kynnt og farið 
verður í einkenni hverra svæða fyrir sig. Í kafla þrjú er fræðilegur kafli sem fer inn á sögu 
birkisins hér á landi, allt frá því fyrir landnám og til dagsins í dag. Komið verður inn á það 
hvernig loftslagsbreytingar tengjast birkiskógum og hvernig þessar breytingar hafa áhrif á 
þá. Fjórði kafli er kafli aðferða og er þar farið ítarlega í gagnaöflun og greiningu gagna. Í 
fimmta kafla verða kynntar niðurstöður. Þeim kafla er skipt í þrjá undirkafla, hver undirkafli 
sýnir niðurstöður hvers svæðis fyrir sig. Í umræðukafla, kafla sex, verða niðurstöður ræddar 
og settar fram ályktanir og að lokum er örstutt samantekt á rannsókninni og ræddar verða 
ábendingar og tillögur að frekari rannsóknum. 
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2 Rannsóknarsvæði 
Rannsóknarsvæðin eru þrjú, Þórsmörk, Skorradalur og Skaftártunga, en þau sjást hér á mynd 
1. Þau voru valin með tilliti til þess að bæði Skógræktin og Náttúrufræðistofnun Íslands hafa 
safnað þaðan gögnum. Svæðin hafa öll sín einkenni. Þórsmörk er umkringd jöklum og 
fjöllum, Skaftártunga er á mun opnara svæði og Skorradalur umkringdur fjöllum og er þar 
stórt vatn. Þá geyma öll svæðin svipað magn af birki (tafla 1) en nánar verður farið í það í 
undirköflum í þessum kafla.  

Mynd 1. Staðsetning rannsóknarsvæða. 

Tafla 1. Stærð svæðis undir birki.  

Svæði Stærð svæðis (ha) 
Þórsmörk 1315 
Skorradalur 1529 
Skaftártunga 1635 

 
Í töflu 2 koma fram upplýsingar um loftslag frá rannsóknarsvæðum. Tekin voru meðaltöl 
þriggja heitustu mánaðanna, júní, júlí og ágúst frá árunum 1970, 1980 og 1990. Hafa skal í 
huga að ekki fundust meðaltöl nákvæmlega frá rannsóknarsvæðum og því var notast við 

SKORRADALUR 

ÞÓRSMÖRK SKAFTÁRTUNGA 
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nálægar veðurstöðvar. Fyrir Þórsmörk var nálægasta stöðin á Sámsstöðum. Veðurstöðin á 
Hvanneyri var notuð fyrir Skorradal og á Kirkjubæjarklausturi fyrir Skaftártungu. Þá má sjá 
vindrósir á mynd 2 en þær sýna ríkjandi vindáttir. Fyrsta myndin er úr Þórsmörk, næsta úr 
Skorradal og síðasta úr Skaftártungu. Á myndunum blæs vindur inn að miðju. Ríkjandi 
vindátt í Þórsmörk og í Skorradal er úr suðsuðaustri. Í Skaftártungu er ríkjandi vindátt úr 
norðri.  

Tafla 2.Loftslagsupplýsingar rannsóknarsvæða (Veðurstofa Íslands, 2007) 

Veðurþáttur Þórsmörk Skorradalur Skaftártunga 
Meðalhiti (C°) 9,9 9,9 11,8 
Hæsta hitastig (C°) 18,5 19,0 18,7 
Lægsta hitastig (C°) 1,7 1,5 4,4 
Heildarúrkoma (mm) 92 49,6 139,6 
Meðalvindhraði (m/s) 5,5 3,8 3,3 

 

 

Mynd 2. Vindrósir rannsóknarsvæða. Frá vinstri: Þórsmörk, Skorradalur og Skaftártunga (Veðurstofa 
Íslands, á.á) 

 Þórsmörk 
Þórsmörk er staðsett á Suðurlandi og liggur á milli þriggja mikilfenglegra jökla, 
Mýrdalsjökuls, sem er austan við hana, Eyjafjallajökuls og Tindfjallajökuls (sjá mynd 3). 
Svæðið nýtur sín í skjóli þessara jökla og nálægra fjalla. Sjálf Mörkin er 12 km löng og 
breiðust er hún um 2,5 km. Hún liggur á milli Krossár og Markarfljóts. Krossá rennur á milli 
Langadals og Bása. Goðaland liggur síðan hinum megin við Krossá en í þessari rannsókn 
verður talað um allt svæðið sem Þórsmörk. Nokkur svæði eru að finna hér, öll með aðstöðu 
fyrir ferðamenn svo sem ferðaskála og tjaldsvæði. Það eru Básar, sem í rauninni eru í 
Goðalandi, og síðan Langidalur og Húsadalur. 
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Mynd 3. Örnefni í Þórsmörk. 

Áður fyrr var birkið mikilvægt bændum í nálægum sveitum en ásamt því að vera notað til 
kolagerðar var svæðið nýtt sem beitarland. Eftir Kötlugos árið 1918 þótti það kjörið tækifæri 
til friðunar þar sem svæðið var nú þegar laust við allt sauðfé og nautgripi þar sem það þótti 
ekki hæft til beitar, enda var svæðið þakið vikri og ösku (Hreinn Óskarsson, 2012, 2013) og 
árið 1924 hófst nokkra áratuga verkefni, að girða Þórsmörk frá beit. Það þótti nokkuð snúið 
verk enda var ekki hægt að girða uppá jöklum eða ofan í ár og var því talsvert um sauðfé 
meira og minna frá friðuninni til ársins 1990 þegar Þórsmörk var alfriðuð fyrir beit (Andrés 
Arnalds, 1990). Þetta varð til þess að birkiskógurinn þar hóf að vaxa á ný og nú geymir 
Þórsmörk víðáttumikinn birkiskóg og mikinn og fjölbreyttan gróður. Mestur skógurinn 
finnst í Langadal, Í Húsadal og í Hamraskógum (Þórður Tómasson, 2012) en hann er á víð 
og dreif um allt svæðið eins og sést á mynd 4 en alls eru 1315 hektarar af svæði sem eru þar 
undir birki, sem gera 13,15 km2.  
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Mynd 4. Útbreiðsla birkis í Þórsmörk. 

Skógurinn í Þórsmörk hefur vaxið talsvert mikið á seinustu 30 árum, alls 487 hektarar eða 
um 30% (sjá töflu 3), síðan kortlagningin 1987 til 1990 fór fram. Þetta sést einnig á mynd 5 
en hún sýnir hvar hvaða aldursflokkur liggur og á mynd 6 má sjá hvernig nýtt birki, 30 ára 
og yngra, hefur dreift sér um svæðið. Elsta birkið í Þórsmörk teygir sig í 100 ára aldurinn, 
en ekkert yfir það.  

Tafla 3. Stærð svæða í Þórsmörk, hvers aldursflokks fyrir sig.  

Aldursflokkar Stærð svæðis (ha) % af birkiþekju 
Ungur (<15 ára) 149 11,3 
Frekar ungur (15-30 ára) 338 25,7 
Á vaxtarskeiði (30-60 ára) 215 16,4 
Fullvaxta (60-100 ára) 613 46,6 
Alls 1315  
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Mynd 5. Aldursflokkun birkis í Þórsmörk. 

 

Mynd 6. Útbreiðsla birkis yngra en 30 ára, í Þórsmörk. 
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 Skorradalur 
Skorradalur er á Vesturlandi og er syðsti dalur Borgarfjarðar. Hann er um 25 km langur en 
af því er Skorradalsvatn heilir 16 km, eða 14,7 km2 (Skorradalshreppur, á.á). Margir 
smálækir renna í vatnið, þar á meðal Fitjá og Dragá. Þar er mikil sumarhúsabyggð og einnig 
tjaldsvæði (Skorradalshreppur, á.á). Mikill skógur, bæði náttúrulegur og ræktaður, umkringir 
Skorradalsvatn. Í Skorradal eru þrír skógar, Vatnshornsskógur, Selskógur og 
Stálpastaðaskógur (sjá mynd 7).  

 

Mynd 7. Örnefni í Skorradal. 

Vatnshornsskógur er einn elsti og „vöxtulegasti náttúrulegi birkiskógur á Vesturlandi“ 
(Skógræktin, á.á C, Trjárækt í skóginum). Hann var friðlýstur árið 2009 (Skógræktin, 2010) 
með það að markmiði „að vernda náttúrulegan, lítt snortinn og hávaxinn birkiskóg með 
gróskumiklum botngróðri, ásamt erfðaeiginleika og erfðafjölbreytileika íslenska birkisins“ 
(Skorradalshreppur, 2010, bls. 20). Í honum getur fólk notið þess að ganga um þéttan skóg 
en ekki hafa verið lagðir stígar eða tröppur til þess að hafa hann eins náttúrulegan og hægt 
er. Það er vegur að honum, þó aðeins jeppafær nema á bestu sumardögum ef varlega er farið 
(Skógræktin, á.á C). Selskógur er ræktaður skógur og í honum er tjaldsvæði. Út frá honum 
hefur birki breiðst út á svæði í kring (Skógræktin, á.á A). Stálpastaðaskógur er einnig 
ræktaður skógur og er staðsettur fyrir miðju Skorradalsvatns. Hann var friðaður um miðja 
seinustu öld. Mikið hefur verið gróðursett í honum síðan þá en rúmlega 600 þúsund plöntur 
hafa verið gróðursettar þar. Göngustígar liggja um hann allan og er þar trjásafn með 
tegundum frá alls 70 stöðum í heiminum (Skógræktin, á.á B).  

Alls eru 1529 hektarar af birki sem finnast í Skorradal en af þeim eru 217 hektara af birki 
sem er yngra en 30 ára (tafla 4) og er það mun hægari útbreiðsla en í Þórsmörk og í 
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Skaftártungu eða 5,2% aukning. Meirihluti birkisins (83%) í Skorradal er orðið fullvaxta 
(60-100 ára), eða 1268 hektarar. Á mynd 8 sést hvar birkið liggur og nær það nánast að 
umkringja Skorradalsvatn.  

 

Mynd 8. Útbreiðsla birkis í Skorradal. 

Tafla 4. Stærð svæða í Skorradal, hvers aldursflokks fyrir sig.  

Aldursflokkar Stærð svæðis (ha) % af birkiþekju 
Ungur (<15 ára) 71 4,7 
Frekar ungur (15-30 ára) 146 0,5 
Á vaxtarskeiði (30-60 ára) 43 2,8 
Fullvaxta (60-100 ára) 1268 83 
Alls 1529  
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Elsta birkið finnst í kringum allt vatnið en birkið sem er yngra en 30 ára er ekki eins dreift 
(sjá mynd 9). Á mynd 10 má betur sjá hvar birkið yngra en 30 ára liggur og er það mest við 
sitt hvorn enda vatnsins. 

 

Mynd 9. Aldursflokkun birkis í Skorradal. 

 

Mynd 10. Útbreiðsla birkis yngra en 30 ára, í Skorradal. 
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 Skaftártunga 
Skaftártunga er staðsett á Suðurlandi en hún er hluti af Skaftárhreppi. Skaftárhreppur er 
þekktur fyrir fjölbreytilegt landslag og gróður en hér er vetur iðulega mildur og sumrin sólrík 
og hlý. Í kring er mikil eldvirkni og jökulhlaup nokkuð tíð (Skaftárhreppur, á.á). Í 
Skaftártungu eru miklir birkiskógar. Áður fyrr voru þeir nýttir til kolagerðar og í eldivið en 
þeir hafa staðið þar öldum saman. Beit hefur verið á þessu svæði meira og minna frá 
landnámi (Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Kristborg Þórsdóttir, 2014). Einhver rækt hefur einnig 
verið á þessum slóðum. Í byrjun 19. aldar vildu menn vernda skógana og voru sett lög um 
hverjir máttu og hvenær mátti stunda þar skógarhögg (Eldisveitir, 2019). Upp við tunguna 
vinstra megin liggur á, Hólmsá, og hinum megin við tunguna er Tungufljót. Þá rennur Leirá 
þarna og mætast þær allar í Flögulóni (sjá mynd 11). Frá landnámi hefur beit verið á þessum 
slóðum.  

 

Mynd 11. Örnefni í Skaftártungu. 

Útbreiðsla birkis í Skaftártungu er heldur dreifðari og götóttari en í Þórsmörk og Skorradal 
(sjá mynd 12) og á sama tíma eru ekki eins gamlar plöntur þar, en þær elstu eru 60 ára (tafla 
5). Þar hefur þó nýtt birki vaxið mikið á seinustu 30 árum, alls 495 hektarar sem er um 30% 
af birkiþekjunni þar. 



12 

 

Mynd 12. Útbreiðsla birkis í Skaftártungu. 

Tafla 5. Stærð svæða í Skaftártungu, hvers aldursflokks fyrir sig.  

Aldursflokkar Svæði (ha) % af birkiþekju 
Frekar ungur (15-30 ára) 495 30,3 
Á vaxtarskeiði (30-60 ára) 1140 69,7 
Alls 1635  

 
Á mynd 13 má sjá dreifingu aldursflokkanna og á mynd 14 hvar birkið sem er 30 ára og 
yngra liggur.  
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Mynd 13. Aldursflokkun birkis í Skaftártungu. 

 

Mynd 14. Útbreiðsla birkis yngra en 30 ára, í Skaftártungu. 
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3 Birki á Íslandi 
Ættkvísl birkis (Betula) telur um 50 tegundir sem finnast víða á norðurhveli jarðar. Í Evrópu 
finnast fjórar tegundir birkis, Betula pendula (Hengibjörk), Betula pubescens (Ilmbjörk), 
Betula humulis (Dvergbjörk) og Betula nana (Fjalldrapi) (Anamthawat-Jónsson, 2012). Á 
Íslandi finnast eingöngu tvær tegundir, B. pubescens og B. nana (Ægir Þór Þórsson, 
Snæbjörn Pálsson, Lascoux og Anamthawat-Jónsson, 2010) og lifa þær iðulega saman. Hér 
á landi er meira um birkikjarr en birkiskóga (Anamthawat-Jónsson, 2012). Mörkin á milli 
kjarrs- og skóga eru tveir metrar og er þá miðað við fullvaxta tré. Ef trjágróður nær tveggja 
metra hæð eða meira er hann skilgreindur sem skógur. Ef hann er lágvaxnari en tveir metrar 
er hann skilgreindur sem kjarr (Arnór Snorrason o.fl., 2016). B. nana verður yfirleitt ekki 
hærri en einn metri en B. pubescens getur orðið gríðarlega hátt, allt að 25 metrum 
(Anamthawat-Jónsson, 2012). Þá er líklegra að finna lágvaxnari birki á opnum svæðum eða 
þar sem land mætir hafi en hærra birki finnst aðallega í skjólgóðum dölum (Þorbergur Hjalti 
Jónsson, 2005). Hér eftir verður fjallað um birkikjarr og –skóga sem birkiskóga. Birkiskógar 
landsins liggja yfirleitt fyrir neðan 300 metra hæð yfir sjávarmáli en finnast þó allt upp í 550 
metra hæð. Stök tré hafa þó fundist hærra (Ása L. Aradóttir og Þröstur Eysteinsson, 2005). 
Hreinn Óskarsson (2019) fann birkiplöntu á Útigönguhöfða í Goðalandi árið 2019 í 660-680 
metra hæð en áður hafði fundist birki í 624 metra hæð í Stórahvammi í Skagafirði. B. 
pubescens þrífst betur í lægri hæð (e. altitude) en B. nana (Anamthawat-Jónsson, 2012). 
Birkiskógar finnast um allt landið en mestir eru þeir á Vesturlandi og Vestfjörðum.  

Birkiplöntur eru ljóselsk tré og sækjast eftir opnum og sólríkum svæðum með litla 
gróðurþekju (Atkinson, 1992). Þær geta fljótt eignað sér stór svæði á röskuðu landi 
(Atkinson, 1992) eins og sést hefur á Skeiðarársandi en þar hafa birkiplöntur náð góðum 
vexti (Bryndís Marteinsdóttir, Kristín Savarsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2005). Fræ 
birkitrjáa dreifast með vindi en þau eru fremur létt og vængjótt. Þau geta því sáð sér í 
nokkurri fjarlægð frá plöntunni (Atkinson, 1992). Fyrir sjálfsáningu birkifræja þarf góða 
fræframleiðslu og framboð frjókorna en það getur verið mismunandi á milli ára hversu 
hagstæðri framleiðslu birkiplöntur ná. Frost, bleyta og þurrkar geta til dæmis haft áhrif 
(Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2005; Holm, 1994). Fræin þurfa að lenda á öruggu seti fyrir 
spírun, en það eru blettir með hagstæðar aðstæður fyrir birkið að vaxa. Aðstæður í rökum og 
skjólgóðum jarðvegi eru yfirleitt góðar fyrir birkiplöntur (Atkinson, 1992). Fræin eiga til 
dæmis erfitt með spírun á óstöðugu yfirborði.  

Það er margt sem getur haft áhrif á hraða útbreiðslu og vöxt birkis. Til dæmis hefur sumarhiti 
mikil áhrif en það er meðalhitastig þriggja heitustu mánuði ársins, júní, júlí og ágúst. 
Útbreiðsla birkis helst stöðug þegar meðalsumarhiti er frá 7,6°C upp í 9,2°C. Við hærra 
hitastig eykst útbreiðslan. Við lægra hitastig fer útbreiðslan að dragast saman (Þorbergur 
Hjalti Jónsson, 2005). Beit getur einnig hindrað útbreiðslu birkis en svo virðist sem 
birkiplöntur eigi erfitt með að koma sér upp á beitarlandi þar sem ungar plöntur eru lostæti 
meðal dýra. Þegar beit hverfur fer birkið að breiðast út á ný (Soffía Arnþórsdóttir og 
Álfheiður Ólafsdóttir, 2001).  
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 Saga birkis 
Vísbendingar um birki frá því fyrir rúmum níu þúsund árum hafa fundist á Norðurlandi 
(Margrét Hallsdóttir og Caseldine, 2005). Birkifrjókorn hafa ferðast með vindi og fuglum á 
aðra landshluta en líklegt er að birkið hafi fyrst numið land á Norðurlandi, frekar en á 
Suðurlandi, vegna þess hve stöðugur jarðvegur er fyrir norðan og dalir sem veita gott skjól 
fyrir góðan vöxt birkisins. Ísland var að öllum líkindum þakið skógi fyrir um 6000 til 7200 
árum, meira en það hefur nokkurn tímann verið (Margrét Hallsdóttir, 1995). Greinilega sést 
á frjókornamælingum hvernig veðurfar hefur áhrif á útbreiðslu birkis. Veður hefur kólnað 
snarlega fyrir um 7500 árum sem varð til þess að birkiskógar hnignuðu en þegar tók að hlýna 
á ný, um 500 árum síðar, breiddist birkið hratt út (Margrét Hallsdóttir, 1995). Fyrir um 6000 
árum sýna mælingar að birkibreiða hafi orðið götóttari. Mikil útbreiðsla var á skógi nokkru 
fyrir landnám Íslands en með mælingum frjókorna sést hvernig frjókornafjöldi hækkar 
snögglega rétt fyrir landnám. Eftir landnám lækkar fjöldi frjókorna til muna og er ljóst að 
birkiskógar urðu þá fyrir miklum áhrifum manna (Margrét Hallsdóttir, 1995). Ekki er vitað 
nákvæmlega hversu stóran hluta landsins birkiskógar þöktu í kringum landnám, allt frá átta 
þúsund ferkílómetrum, upp í fjörutíu þúsund (Egill Erlendsson og Edwards, 2010). Með 
mönnum fylgdu húsdýr sem voru á beit allan ársins hring. Birkið átti mjög erfitt með að 
koma sér upp á beitarlandi en beit var stundum allan ársins hring fram að 20. öld. Ásamt því 
fóru menn að höggva skóga fyrir aukið pláss og eldivið en kol voru einnig búin til úr birkinu. 
Þetta hafði mun meiri áhrif á skóga í nálægð við byggð en þessi hnignun á birki sást mun 
seinna á hálendi (Margrét Hallsdóttir og Caseldine, 2005). Í dag er unnið að endurheimt 
birkiskóga og séð til þess að skógar landsins séu nýttir á sjálfbæran hátt til þess að komandi 
kynslóðir geti nýtt sér þá eins og við gerum og þeim sé ekki eytt að óþörfu. Margir 
birkiskógar eru nú friðaðir og eru í dag notaðir til dæmis til útivistar, til að koma í veg fyrir 
jarðvegs- og gróðureyðingu og til kolefnisbindingar (Umhverfisráðuneytið, 2007).  

 Skógar og loftslagsmál 
Í ljósi loftslagsbreytinga stendur heimurinn frammi fyrir miklum breytingum. Styrkur 
gróðurhúsalofttegunda hefur aukist í andrúmsloftinu sem hefur valdið því að lofthjúpurinn 
hefur hitnað og eru nú heimshöfin að hitna, jöklar að bráðna og yfirborð sjávar að hækka 
(Halldór Björnsson o.fl., 2018). Þetta hefur einnig í för með sér veðurfarsbreytingar, sem nú 
þegar eru farnar að hafa mikil áhrif en veðuröfgar hafa farið vaxandi á seinustu árum. 
Hitabylgjur, þurrkar og flóð gera oftar vart við sig og auk þess hefur gróðureldum fjölgað og 
orðnir alvarlegri. Hér á Íslandi hefur veðurfar farið hlýnandi frá því mælingar hófust um 
miðja 19. öld. Samhliða því hefur úrkoma aukist og er áætlað að með hækkandi hitastigi, 
aukist úrkoma enn frekar (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Hafa þessar breytingar bæði áhrif 
á náttúru og samfélag en það er ekki þar með sagt að þetta séu allt neikvæð áhrif. Gróður hér 
á landi hefur til dæmis aukist töluvert frá því um 1990. Með hækkandi hitastigi og aukins 
styrk koltvíoxíðs í andrúmsloftinu getur farið svo að skógarmörk færast norðar, framleiðni 
plantna og trjávöxtur getur aukist sem og útbreiðsla skóga (Bjarni E. Guðleifsson, 2004) en 
nú þegar eru skógar landsins, bæði ræktaðir og náttúrulegir, að vaxa betur en áður. Eftir því 
sem jöklar hopa, eykst tækifæri gróðurs að nema land á nýjum svæðum (Halldór Björnsson 
o.fl., 2018). Helstu neikvæðu afleiðingar loftslagsbreytinga á skógrækt eru meðal annars 
tíðari skógareldar, vindskemmda sökum meiri veðurofsa, hætta á útskolun næringarefna og 
niðurbrot lífrænna efna (Bjarni E. Guðleifsson, 2004).  
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3.2.1 Skógrækt sem aðgerð gegn loftslagsbreytingum 

Taktur loftslagsbreytinga er orðinn mun hraðari en áður fyrr. Það má hugsa sér að breytingar 
sem sáust áður á hundrað árum eru farnar að koma í ljós á tíu árum. Ef ekkert verður gert til 
þess að hægja á þeim, verður ekki aftur snúið. Nú hefur Ísland skuldbundið sig í nokkrum 
samningum um að grípa til aðgerða til þess að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda. 
Skrifað var undir samning í Kyoto í Japan árið 1997, samningur sem er í daglegu tali kallaður 
Kyoto-bókunin. Parísarsamkomulagið, sem skrifað var undir á Loftslagsráðstefnu árið 2015 
í París, gengur út á að aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna ætla að sjá til þess að hnattræn 
hlýnun verði undir 2°C og helst mun minni en það (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Hætta er 
á óafturkræfum breytingum verði hlýnunin meiri en það. 

Loftslagsbreytingar hafa áhrif á skógrækt en á sama tíma getur skógrækt haft áhrif á 
loftslagsbreytingar en skógrækt er mikilvæg mótvægisaðgerð gegn gróðurhúsaáhrifum. Með 
skógrækt er hægt að draga úr losun koltvíoxíðs (CO2) þar sem hún bindur kolefni úr 
andrúmsloftinu (Brady og Weil, 2014). Kolefnisbinding með skógrækt hentar betur til lengri 
tíma en skemmri vegna þess hve hægur vöxtur er á trjágróðri. Trjágróður er þá yfirleitt 
langlífur og skilar því góðum árangri til lengri tíma (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 
2018). Þegar skógum er eytt losa þeir það kolefni sem þeir höfðu bundið og með því eykst 
styrkur koltvíoxíðs í andrúmsloftinu. Það er því mikilvægt að eyða ekki skógum að óþörfu 
og stuðla að sem mestri útbreiðslu þeirra. Útbreiðsla birkiskóga hefur aukist um 9% frá árinu 
1990 með sjálfsáningu (Arnór Snorrason o.fl., 2016). Þá hefur kolefnisbinding einnig aukist 
með því. Árið 1990 batt skógrækt á Íslandi einungis 42 þúsund tonn af koltvíoxíð en árið 
2017 var sú tala komin upp í 346 þúsund tonn (Keller o.fl., 2019).   

Skógræktin gegnir mikilvægu starfi í aðgerðum loftslagsmála en rannsóknarsvið 
Skógræktarinnar á Mógilsá sér um að afla gagna um losun og bindingu kolefnis frá 
landbúnaði og skógrækt ásamt Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkisins. Þau 
miðla síðan upplýsingum og ráðgjöf um skóga og loftslagsmál til stjórnvalda en þau þurfa 
að halda utan um loftslagsbókhald landsins sem síðan er skilað til Sameinuðu þjóðanna 
(Keller o.fl., 2019). 
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4 Gögn og aðferðir  
Gögn Skógræktarinnar um útbreiðslu náttúrulegs birkis og Náttúrufræðistofnun Íslands um 
gróðurlendi landsins voru tvinnuð saman í þessu verkefni og út kom gagnagrunnur sem sýndi 
á hvaða gróðursamfélög birkið liggur. Með þessu var hægt að sjá annarsvegar útbreiðslu 
birkis og hinsvegar hvaða svæði Náttúrufræðistofnun eru búin að kortleggja. Þá sást hvaða 
svæði það voru sem bæði Náttúrufræðistofnun og Skógræktin höfðu kortlagt. Þessi svæði 
voru nokkuð mörg og dreifð víða um landið. Niðurstaðan var að taka Þórsmörk, Skaftártungu 
og Skorradal en eins og kom fram í kafla tvö þá eiga þau margt sameiginlegt en hvert með 
sín einkenni.  

Unnið var úr þessum gögnum í kortaforritinu ArcMap og í Excel. Notast var við upplýsingar 
um gróðurlendi, gróðursamfélag, aldursflokka ríkjandi trjálags og flatarmál. Gögn voru 
fengin af niðurhalssíðu Landmælinga Íslands af strandlínu Íslands, yfirborði og vatnafari auk 
hæðargagna.  

Flákar af gróðursamfélögum, þar sem nákvæmlega er greint frá því hvaða gróðursamfélög 
liggja hvar, og flákar af þekju náttúrulegs birkis eru sameinaðir og út kemur fláki sem gefur 
upplýsingar um það hvaða gróðursamfélög birkið liggur á, sem sést í eigindatöflu (e. 
attribute table). Í eigindatöflu fást einnig upplýsingar um hvaða aldursflokkar birkisins 
liggja hvar og flatarmál þeirra. Fyrir aukinn skilning á kortunum hafa gróðursamfélögin hver 
sinn lit og eins var gert með aldursflokka birkisins. Til þess að draga betur athygli að þekju 
birkisins, gróðurlenda og aldursflokka er gagnsæi landsins undir minnkuð. 

 Kortlagning birkisins 

Náttúrulegt birki á Íslandi hefur verið kortlagt þrisvar sinnum (Snorri Sigurðsson og Hákon 
Bjarnason 1977; Ása L. Aradóttir ofl. 1995; Arnór Snorrason o.fl., 2016). Notast er við 
alþjóðlega skilgreiningu FAO á skógum og þarf krónuþekja að vera að lágmarki 10% fyrir 
kortlagningu ásamt því að birkikjarr eða -skógur þarf að vera að minnsta kosti hálfur hektari. 
Fyrsta kortlagningin fór fram á árunum 1972-1975 en þá könnuðu Skógrækt ríkisins og 
Skógræktarfélag Íslands útbreiðslu og ástand birkikjarrs og –skóga. Við það var einungis 
notast við sjónrænt mat á eiginleikum þeirra og voru þau kortlögð á svarthvítar myndir 
(Snorri Sigurðsson og Hákon Bjarnason, 1997). Kom þá í ljós að birkikjarr- og skógar þöktu 
um 1250 km2 af landinu (1,2% af landinu). Önnur kortlagning fór af stað árið 1987 og stóð 
til ársins 1991 og var nokkuð ítarlegri en sú fyrri (Ása L. Aradóttir o.fl., 1995). Síðasta 
kortlagningin fór fram á árunum 2010-2014. Niðurstöður þeirrar könnunar voru að þekja 
birkisins er orðin 1506 km2, eða 1,5% af landinu (Arnór Snorrason o.fl., 2016). Nokkur 
framför hefur orðið í tækni frá fyrstu kortlagningu birkisins en birkið var kortlagt annars 
vegar með því að ganga meðfram birkinu með GPS tæki og hinsvegar með hjálp loftmynda 
og gervitunglamynda.  
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 Gróðurkortlagning  
Til að grafast fyrir um sögu gróðurkortlagninga var rætt við Guðmund Guðjónsson, 
landfræðing hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, en hann hefur haft umsjón með 
gróðurkortlagningu stofnunarinnar frá árinu 1995. Guðmundur gaf góðfúslegt leyfi fyrir að 
nota þau samskipti í þessari ritgerð (20. apríl 2020). Þar eru meðal annars upplýsingar um 
gróðurlykilinn sem notaður var í gróðurkortlagningunni, ásamt sögu þeirra.  

Í byrjun sjötta áratugarins hóf Rannsóknarstofnun landbúnaðarins (RALA) að kortleggja 
gróður landsins. Fyrsta vettvangsferð var farin árið 1995 og var það jarðfræðingurinn Björn 
Jóhannesson sem stóð að baki hennar. Fljótlega tók Ingvi Þorsteinsson náttúrufræðingur við 
og sá um kortlagninguna allt þar til árið 1995 en þá tók Guðmundur Guðjónsson 
landfræðingur við og hefur hann enn umsjón með henni í dag. Segja má að þetta sé ein sú 
umfangsmesta og nákvæmasta vettvangsskráning sem gerð hefur verið á náttúru Íslands. 
Ástæðan fyrir þessu mikla verkefni var í upphafi að skapa vísindalegan grunn fyrir 
ákvarðanir um beitarþol og nýtingu gróðurs og jarðvegs en einnig til þess að skrá niður 
ástand þess. Með því væri síðan hægt að komast að því hvar væri gróður- og jarðvegseyðing 
eða hvort líkur væru á því og þá hægt að álykta hvar hentugt væri að græða upp land. Þá eru 
gróðurkortin ekki síður mikilvæg í skipulagsvinnu.  

Vinnsla á gróðurkortlagningu felur í sér mikla vettvangsvinnu en í sex áratugi hefur þessi 
vinna verið unnin óslitin. Notast er við gróðurlykil Steindórs Steindórssonar við vinnslu 
gróðurkortanna en hann má sjá í viðauka (viðauki A). Gróðurinn er bæði kortlagður á jörðu 
niðri og með loftmyndum eða myndkortum. Þá er aðili sem gengur um tiltekið svæði og 
skráir mörk gróðurs. Lengi vel voru fengnar loftmyndir frá Landmælingum Íslands og 
bandaríska hernum en nú er aðallega verið að nota stafræn myndkort frá Loftmyndum ehf, 
þau eru nákvæmari en loftmyndir sökum þess að á þeim er engin flatarskekkja og nákvæmari 
hæðarupplausn.  
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5 Niðurstöður 
Hér verða ræddar niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla og segir 
hver undirkafli frá niðurstöðum hvers svæðis fyrir sig. Í töflu 6 eru sett fram þau 
gróðursamfélög sem eru undir birki á hverju svæði fyrir sig. Þá má sjá gróðursamfélög sem 
eru undir birki sem er undir 30 ára í töflu 7. Í viðauka (viðauki B) má sjá ítarlegri flokkun 
en þar er flokkað niður í gróðurlendi.  

Tafla 6. Gróðursamfélög undir birki. Tölurnar tákna stærð gróðursamfélaga undir birki í hekturum, á hverju 
rannsóknarsvæði fyrir sig. 

Gróðursamfélag Þórsmörk 
(ha) 

Skorradalur 
(ha) 

Skaftártunga 
(ha) 

Alls  
(ha)  

% af þekju 

Blómlendi 4 6 0,04 10 0,2 
Fjara - 0,3 - 0,3 0,006 
Graslendi 150 72 19 242 5,4 
Kjarr- og skóglendi 784 1267 1525 3575 79,8 
Lítt eða ógróið land 107 0,5 6 113 2,5 
Mólendi 97 11 48 156 3,5 
Moslendi 142 9 10 160 3,6 
Ræktað land 1 96 8 104 2,3 
Votlendi 30 67 20 117 2,6 

 
Tafla 7. Gróðursamfélög undir birki undir 30 ára. Tölurnar tákna stærð gróðursamfélaga, í hekturum, undir 
birki yngra en 30 ára í á rannsóknarsvæðunum þremur.  

Gróðursamfélag Alls (ha) % af þekju 
Blómlendi 3 0,3 
Fjara 0,03 0,002 
Graslendi 153 12,8 
Kjarr- og skóglendi 678 56,5 
Lítt eða ógróið land 71 5,9 
Mólendi 63 5,3 
Moslendi 90 7,5 
Ræktað land 57 4,8 
Votlendi 85 7,1 
Alls 1200  

 

 Þórsmörk 
Í töflu 8 má sjá þau gróðursamfélög sem finnast í Þórsmörk undir birkinu. Stærð þessara 
svæða er skráð í hekturum og einnig er prósenta þeirra af heildarbirkiþekjunni á svæðinu. 
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Kjarr- og skóglendi er allra stærst, 784 hektarar. Áberandi mikið af birki fer á graslendi, 
moslendi og lítt eða ógróið land. Birkið fer einnig nokkuð á mólendi þar. Á mynd 15 eru 
sjáanleg þau gróðursamfélög sem eru í Þórsmörk, undir birkinu. Þar má sjá að 
gróðursamfélagið kjarr- og skóglendi er mun samheldnara en önnur gróðursamfélög. Til 
dæmis er moslendi og graslendi þar mjög dreift um svæðið. Í töflu 9 koma fram þau 
gróðursamfélög, önnur er kjarr- og skóglendi, sem birki hefur dreifst út á.  
 
Tafla 8. Gróðursamfélög undir birki í Þórsmörk. 

Gróðursamfélag Stærð (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 4 0,3 
Graslendi 150 11,4 
Kjarr- og skóglendi 784 59,6 
Lítt eða ógróið land 107 8,2 
Mólendi 97 7,4 
Moslendi 142 10,8 
Ræktað land 1 0,1 
Votlendi 30 2,3 
Alls 1315  

 
 
Tafla 9. Gróðursamfélög önnur er kjarr- og skóglendi, undir birki í Þórsmörk.  

Gróðursamfélag Stærð (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 4 0,8 
Graslendi 150 28,2 
Lítt eða ógróið land 107 20,1 
Mólendi 97 18,2 
Moslendi 142 26,7 
Ræktað land 1 0,2 
Votlendi 30 5,6 
Alls 531  
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Mynd 15. Gróðursamfélög Þórsmerkur. 

Svipað mynstur má sjá hjá birki sem er yngra en 30 ára (sjá töflu 10). Hér er einnig kjarr- og 
skóglendi með hvað flesta hektara af birki, eða 158 hektara af þeim 487 hekturum sem eru 
undir birki yngra en 30 ára. Af 487 hekturum sem bættust við á seinustu þrjátíu árum, hafa 
329 hektarar breiðst út á önnur gróðursamfélög en kjarr- og skóglendi. Hér er mikill hluti 
birkis á graslendi (96 hektarar), moslendi (83 hektarar) og á lítt eða ógrónu landi (67 
hektarar). Tafla 11 sýnir þau gróðursamfélög sem birkið hefur breiðst út á á seinustu 30 
árum, önnur er kjarr- og skóglendi. 

Tafla 10. Gróðursamfélög undir birki yngra en 30 ára í Þórsmörk.  

Gróðursamfélag Stærð (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 2 0,5 
Graslendi 96 19,7 
Kjarr- og skóglendi 158 32,6 
Lítt eða ógróið land 67 13,8 
Mólendi 50 10,3 
Moslendi 83 17,1 
Ræktað land 1 0,2 
Votlendi 29 5,9 
Alls 487  
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Tafla 11. Gróðursamfélög önnur en kjarr- og skóglendi, undir birki yngra en 30 ára í Þórsmörk.  

Gróðursamfélag Stærð (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 2 0,6 
Graslendi 96 29,2 
Lítt eða ógróið land 67 20,3 
Mólendi 50 15,2 
Moslendi 83 25,2 
Ræktað land 1 0,3 
Votlendi 29 8,8 
Alls 329  

 

 Skorradalur 
Í Skorradal er gróðursamfélagið kjarr- og skóglendi í miklum meirihluta (82,9%) en þar eru 
1267 hektarar skráðir sem kjarr- og skóglendi af þeim 1529 hekturum sem eru undir birki 
(tafla 12). Líkt og í Þórsmörk fer birkið nokkuð á graslendi (72 hektarar) og votlendi (67 
hektarar). Þá er birkið á alls 96 hekturum af ræktuðu landi. Þessa dreifingu má einnig sjá á 
mynd 16. Ólíkt Þórsmörk og Skaftártungu er Skorradalur með gróðursamfélagið „fjara“. 
Eins og sést á myndinni er mun erfiðara að greina gróðursamfélögin í sundur í Skorradal en 
í Þórsmörk.  Sjá má gróðursamfélög, önnur en kjarr- og skóglendi, sem birki hefur breiðst 
út á. Þar sést hversu hátt hlutfall sjálfsáðs birkis er í raun í ræktuðu land í Skorradal.  

Tafla 12. Gróðursamfélög undir birki í Skorradal.  

Gróðursamfélag Svæði (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 6 0,4 
Fjara 0,3 0,02 
Graslendi 72 4,7 
Kjarr- og skóglendi 1267 82,9 
Lítt eða ógróið land 0,5 0,03 
Mólendi 11 0,7 
Moslendi 9 0,6 
Ræktað land 96 6,3 
Votlendi 67 4,4 
Alls 1529  
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Tafla 13. Gróðursamfélög önnur en kjarr- og skóglendi, undir birki í Skorradal.  

Gróðursamfélag Svæði (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 6 2,3 
Fjara 0,3 0,1 
Graslendi 72 27,5 
Lítt eða ógróið land 0,5 0,2 
Mólendi 11 4,2 
Moslendi 9 3,4 
Ræktað land 96 36,6 
Votlendi 67 25,6 
Alls 262  

 

 

Mynd 16. Gróðursamfélög Skorradals. 

Eins og kom fram í kafla 2 hefur birkið sáð sér minna út í Skorradal en á hinum 
rannsóknarsvæðunum, einungis 217 hektarar á seinustu 30 árum. Af því eru þó 138 hektarar 
sem fóru á önnur gróðursamfélög en kjarr- og skóglendi. 79 hektarar eru undir kjarr- og 
skóglendi og 53 undir ræktuðu landi (sjá töflu 14). Nýtt birki er greinilega að sá sér út á 
graslendi og votlendi. Það hlutfall sést greinilegra í töflu 15 en hún sýnir þau gróðursamfélög 
önnur en kjarr- og skóglendi, sem birkið hefur breiðst út á.  
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Tafla 14. Gróðursamfélög undir birki yngra en 30 ára í Skorradal. 

Gróðursamfélag Svæði (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 1 0,5 
Fjara 0,03 0,02 
Graslendi 40 18,4 
Kjarr- og skóglendi 79 36,6 
Lítt eða ógróið land 0,2 0,1 
Mólendi 5 2,4 
Moslendi 1 0,3 
Ræktað land 53 24,6 
Votlendi 37 17,2 
Alls 217  

 
Tafla 15. Gróðursamfélög önnur en kjarr- og skóglendi, undir birki yngra en 30 ára í Skorradal.  

Gróðursamfélag Svæði (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 1 0,7 
Fjara 0,03 0,02 
Graslendi 40 28,9 
Lítt eða ógróið land 0,2 0,1 
Mólendi 5 3,6 
Moslendi 1 0,7 
Ræktað land 53 38,4 
Votlendi 37 26,8 
Alls 138  

 

 Skaftártunga 
Í Skaftártungu má finna mun fjölbreyttari gróðurlendi (sjá í viðauka) en á hinum svæðunum 
en hafa skal í huga að hlutfall sumra af þessum gróðurlendum er lítið, eins og til dæmis birki 
á stórgrýttu landi sem þekur einungis 0,1 hektara af svæðinu. Sömu gróðursamfélög má þó 
finna hér og á hinum svæðunum (sjá töflu 16), fyrir utan fjöru í Skorradal. Hér er ekkert birki 
eldra en 60 ára og er mikill meirihluti birkisins á kjarr- og skóglendi, 1525 hektarar eða 
93,2% af allri birkiþekjunni. Birki fer á 48 hektara (3% af birkiþekjunni) af mólendi hér, 20 
hektara (1,2%) af votlendi og 19 hektara (1,2%) á graslendi. Dreifingu gróðursamfélaga 
undir birki má sjá á mynd 17. Hér sést vel að gróðursamfélagið kjarr- og skóglendi er í 
miklum meirihluta. Eins og sést í töflu 17 hafa 110 hektarar af birki breiðst út á önnur 
gróðursamfélög en kjarr- og skóglendi. Þar má betur sjá hlutfall þeirra gróðursamfélaga.  
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Tafla 16. Gróðursamfélög undir birki í Skaftártungu 

Gróðursamfélag Svæði (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 0,04 0,002 
Graslendi 19 1,2 
Kjarr- og skóglendi 1525 93,2 
Lítt eða ógróið land 6 0,3 
Mólendi 48 3,0 
Moslendi 10 0,6 
Ræktað land 8 0,5 
Votlendi 20 1,2 
Alls 1635  

 

Tafla 17. Gróðursamfélög önnur en kjarr- og skóglendi, undir birki í Skaftártungu.  

Gróðursamfélag Svæði (ha) % af birkiþekju 
Blómlendi 0,04 0,3 
Graslendi 19 17,2 
Lítt eða ógróið land 6 5,5 
Mólendi 48 43,6 
Moslendi 10 9,1 
Ræktað land 8 7,2 
Votlendi 20 18,2 
Alls 110  

 

 

Mynd 17. Gróðursamfélög Skaftártungu. 
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Í Skaftártungu hafa bæst við 495 hektarar af birki, eða um 30% aukning. Útbreiðsla í önnur 
gróðurlendi en kjarr- og skóglendi hefur verið lítil, einungis 55 hektarar. Mikil endurnýjun 
birkis hefur átt sér stað í eldri skógum, 440 hektarar. Yngra birkið er líkt og það eldra, að 
miklu leyti á kjarr- og skóglendi, eða 440 hektarar (88,9%) (sjá töflu 18). Yngra birkið fer 
ekki eins mikið á mólendi og eldra birkið, einungis 7 hektara, en það fer meira á votlendi, 
19 hektara, og graslendi, 17 hektara. Í töflu 19 sést hlutfall gróðursamfélaga, annarra en 
kjarr- og skóglendi, sem birkið hefur breiðst út á á seinustu 30 árum.  

Tafla 18. Gróðursamfélög undir birki yngra en 30 ára í Skaftártungu.  

Gróðursamfélag Stærð (ha) % af birkiþekju 
Graslendi 17 3,4 
Kjarr- og skóglendi 440 88,9 
Lítt eða ógróið land 4 0,8 
Mólendi 7 1,5 
Moslendi 6 1,3 
Ræktað land 2 0,4 
Votlendi 19 3,7 
Alls 495  

 
Tafla 19. Gróðursamfélög önnur en kjarr- og skóglendi, undir birki yngra en 30 ára í Skaftártungu.  

Gróðursamfélag Stærð (ha) % af birkiþekju 
Graslendi 17 30,9 
Lítt eða ógróið land 4 7,2 
Mólendi 7 12,7 
Moslendi 6 10,9 
Ræktað land 2 3,6 
Votlendi 19 34,5 
Alls 55  
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6 Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að meta hraða útbreiðslu náttúrulegs birkis og komast að því 
á hvaða gróðursamfélög birkið sáir sér mest. Þá var leitast svara við spurningunum;  

• Hvaða gróðursamfélög er birkið að breiðast út á? 

o Er birkið að breiða sér út á ákveðið gróðursamfélag, umfram önnur 
gróðursamfélög?  

• Er munur á gróðursamfélögum á milli áðurnefndra svæða?  

o Er munur á milli svæða, á hvaða gróðursamfélög birkið breiðist á?  

Ekki mikill munur var á gróðursamfélögum svæðanna en öll þrjú svæðin voru með sömu 
gróðursamfélög, að frátöldum Skorradal sem er með gróðursamfélagið fjara en það er í raun 
ekki hægt að bera það saman þar sem ekki er stöðuvatn eða sjór nálægt Þórsmörk né 
Skaftártungu. Þá er birkið á sömu gróðursamfélögum á svæðunum, en mismikið. 

 Útbreiðsla birkis í önnur gróðursamfélög 
Af því birki sem finnst á svæðum rannsóknarinnar, er það aðallega á gróðursamfélaginu 
kjarr- og skóglendi (sjá töflu 6). Af alls 4479 hekturum, frá svæðunum þremur, eru 3575 
hektarar af birki á kjarr- og skóglendi. Hluti birkisins hefur verið birki við kortlagningu, í 
kringum 1980 og 1990, og hefur því ekki skipt um gróðurflokk. Þetta hlutfall er hvað hæst í 
Skaftártungu þar sem 1525 hektarar (93,2%) af birkinu þar er á kjarr- og skóglendi. Birki í 
Þórsmörk er útbreiddara á önnur gróðursamfélög en kjarr- og skóglendi, en í Skorradal og í 
Skaftártungu. Á eftir kjarr- og skóglendi er birkið mikið á gróðursamfélaginu graslendi, alls 
242 hektarar (5,4%). Jarðvegur undir graslendi er oftast þykkur og frjósamur 
(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á) og er greinilegt að birkið sækist nokkuð í það. Þá er 
nokkuð um birki á moslendi, 160 hektarar (3,5%) en undir því er jarðvegur yfirleitt rakur. 
Svipað magn, eða 156 hektarar (3,4%) birkis, fór á mólendi þar sem sem jarðvegur er iðulega 
þurr og þýfður hvort sem hann er þykkur eða þunnur. Á votlendi fóru alls 117 hektarar 
(2,6%) af birki, mikið á mýri en einnig á deiglendi. Gróðurlendið mýri er nokkuð stöðugt en 
vatnsmagn sveiflast eftir árstíma (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á). Samtals fóru 113 
hektarar (2,5%) á lítt eða ógróið land en hafa skal í huga að það var aðallega í Þórsmörk, 107 
hektarar. Mikið ógróið land einkennir Þórsmörk en það þýðir að gróðurþekja er undir 10% 
(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á) en birkið virðist ná að koma sér vel upp á þeim svæðum. 
Á ræktuðu landi finnast alls 104 hektarar af birki (2,3%) en aftur þarf að hafa í huga að þar 
er meirihlutinn, 96 hektarar, í Skorradal þar sem mikið hefur verið ræktað síðustu áratugi 
(Skógræktin, á.á C). Það kemur því lítið á óvart að þar hafi fundist mikið af birki á ræktuðu 
landi. Lítið er um að birki fari á gróðursamfélagið blómlendi en samtals voru þar 10 hektarar 
(0,2%) af birki. Blómlendi finnast oftast þar sem er mikið skjól og sólríkt. Þá er jarðvegur 
undir blómlendi yfirleitt mjög frjór og rakur og því kom á óvart hversu lítið af birki er þar. 
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Allra minnst af birki er í fjöru, 0,3 hektari. Fjara finnst einungis í Skorradal en ekki í 
Þórsmörk né í Skaftártungu.  

Á seinustu þrjátíu árum hafa 1200 hektarar af birki bæst við á rannsóknarsvæðin þrjú. Það 
hefur dreift sér á sömu gróðursamfélög og það hefur verið á á seinustu öld. Það hefur einna 
helst farið á kjarr- og skóglendi, eða 678 hektarar sem eru 56,6% af þeim 1200 hekturum 
sem hafa bæst við. Alls bættust við 153 hektarar (12,8%) af birki á graslendi. Á moslendi 
hafa farið 90 hektarar (7,5%) og á votlendi 85 hektarar (7,1%).  Yngsta birkið sóttist mikið 
í lítt eða ógróið land, 71 hektarar (5,9%), en eins og kom fram hér framar þá er það aðallega 
í Þórsmörk. 63 hektarar (5,3%) hafa farið á mólendi og 57 hektarar (4,8%) á ræktað land, 
mest í Skorradal. Lítið af yngsta birkinu fór á blómlendi, einungis 3 hektarar (0,25%) og er 
það einungis á seinustu þrjátíu árum sem birki hefur farið í fjöru í Skorradal, eða 0,3 hektari. 
Þykkur og frjósamur jarðvegur graslendis er greinilega hentugt land fyrir birki að spíra og 
vaxa. Rakur jarðvegur moslendis hentar birkinu vel. Birkið sækist þó einnig mikið í mólendi 
þar sem jarðvegur er oft þurr. 

 Ástæður mismunandi framvindu birkis í 
öðrum gróðursamfélögum 

Á seinustu þrjátíu árum hefur mest bæst við af birki í Skaftártungu, eða 495 hektarar (30% 
aukning). Þar hefur birkið þó lítillega breiðst út á önnur gróðursamfélög en kjarr- og 
skóglendi sem bendir til þess að mikil endurnýjun hefur átt sér stað í eldri skógum. Þar voru 
einungis 55 hektarar sem fóru í önnur gróðursamfélög og 440 hektarar sem breiddust á kjarr- 
og skóglendi. Í Þórsmörk bættust við 487 hektarar (37%) af birki á seinustu þremur áratugum 
og af þeim fóru 329 hektarar á önnur gróðursamfélög, einungis 158 hektarar á kjarr- og 
skóglendi. Í Skorradal bættust einungis við 217 hektarar (14,2%) af birki á seinustu þrjátíu 
árum og af þeim fóru 138 hektarar á önnur gróðursamfélög. Margt getur haft áhrif á hraða 
útbreiðslu, meðal annars sumarhiti (Þorbergur Hjalti Jónsson, 2005). Meðalhiti júní, júlí og 
ágústs í Skaftártungu (11,8°C) er nokkuð hár miðað við Þórsmörk (9,9°C) og Skorradal 
(9,9°C) (sjá töflu 2). Þar sem sumarhitinn er hærri en 9,2°C á öllum svæðunum og aukning 
í útbreiðslu er ljóst að hitastig hefur haft áhrif á hraða útbreiðslu. Lægsta hitastig 
sumarmánuða var 4,4°C í Skaftártungu en mun lægra í Þórsmörk (1,7°C) og í Skorradal 
(1,5°C) en hugsanlega hefur framboð frjókorna dregist eitthvað saman eins og gerist 
stundum í kulda (Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2005). Fleiri umhverfisþættir höfðu áhrif en 
eðli gróðursamfélaga og hitastig. Svo virðist sem vindáttir og sumarhiti hafa haft áhrif á 
hraða útbreiðslunnar. Meðalvindhraði sumarmánaða var mestur í Þórsmörk, 5,5 m/s. 
Birkifræ dreifast með vindi (Atkinson 1992) og með meiri vindhraða eykst fjarlægðin sem 
fræin komast en eins og sést á mynd 5, sem sýnir hvernig aldursflokkar birkis eru dreifðir 
um svæðið, þá er útbreiðslan nokkuð dreifð. Vindrósir Veðurstofunnar (á.á) sýna að ríkjandi 
vindátt í Þórsmörk er suðsuðaustanátt. Þó svo að dreifing birkis yngra en 30 ára sé heldur 
dreifð um svæðið, má sjá að það er að fara í svipaða átt og ríkjandi vindátt. Ríkjandi vindátt 
í Skorradal er einnig suðsuðaustanátt og var meðalvindhraði sumarmánuða 3,8 m/s. Eins og 
sést á mynd 9 þá er yngsta birkið frekar dreift í kringum Skorradalsvatn, mest af því er vestan 
við vatnið sem bendir til þess að vindáttin feyki fræjum mikið í þá áttina. Þar liggur 
Selskógur og er því nokkuð ljóst að frá honum hefur birkið sáð sér út. Í Skorradal rigndi 
heldur lítið miðað við hin svæðin, sem gæti bent til þess að birki þurfi ekki einungis 
hagstæðan meðalhita sumarmánuða heldur einnig nægan raka. Í Skaftártungu var hár 
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meðalhiti (sjá töflu 2) og þar var mesta útbreiðslan af svæðunum þremur og bendir það til 
þess að þar hafi hagstætt hitastig og góð úrkoma haft góð áhrif á útbreiðslu birkis. Þar var 
meðalvindhraðinn frekar lítill (3,3 m/s) miðað við hin svæðin. Ríkjandi vindátt þar er úr 
norðri og er mjög áhugavert að skoða mynd 14 þar sem sést hvernig útbreiðsla yngsta 
birkisins teygir sig á móti ríkjandi vindátt. Nokkuð er þó um austanátt á þessu svæði og það 
sést á útbreiðslunni þar sem yngsta birkið liggur meira og minna á vestari hlið Skaftártungu. 
Þar rigndi mikið miðað við hin svæðin sem er áhugavert þar sem norðanátt er ríkjandi á 
þessu svæði og er Suðurland þá hlémegin og líklegra að það haldist þurrt og bjart (Markús 
Á. Einarsson, 1976).  

Til að birkiskógar geta endurnýjað sig þurfa þeir hæfilegt rask, of mikið getur valdið því að 
þeir hverfa alveg. Hæfilegt rask telst til snjóflóða, skriðufalla, hamfaraflóða og öskufalls 
(Umhverfisráðuneytið, 2007). Eins og áður hefur komið fram veldur stöðug og mikil beit 
því að birkiskógar eyðist. Þórsmörk og Skaftártunga eru á svæði með mikla eldvirkni og hafa 
því verið þakin ösku á einhverjum tímapunkti. Hæfilegt magn ösku getur hjálpað 
birkiskógum að endurnýja sig en auk þess geymir askan næringarefni sem geta nýst plöntum 
vel. Aska hefur minni áhrif á trjágróður en annan lágvaxinn gróður þar sem hann getur 
auðveldlega kafnað undir henni (Guðni Þorvaldsson, Hólmgeir Björnsson, Grétar Hrafn 
Harðarson og Jónatan Hermannsson, 2011). Öskufall getur skýrt aukna útbreiðslu í 
Þórsmörk og Skaftártungu. Mikið öskufall fylgdi gosinu í Eyjafjallajökli árið 2010 (Guðrún 
Larsen o.fl., 2013) sem gæti hafa ýtt undir frekari útbreiðslu birkis í Þórsmörk og 
Skaftártungu. Í Þórsmörk og Skorradal er öskufall mjög líkleg áhrifþáttur í mikilli aukningu 
birkis. Þess gætir ekki í Skorradal og er þar líka minnsta aukningin. Þá gæti verið að 
skógurinn þar sé búinn að tæma sjálfsáningarmöguleika sína. Þar er mun minna víðlendi en 
í Þórsmörk og í Skaftártungu þar sem fræin geta fokið tugi kílómetra í einhverja átt. 
Skorradalur er mjög lokaður af en hann er einnig mjög gróinn fyrir. Það væri áhugavert að 
rannsaka hvar sjálfsáningarmörk Skorradals liggja. Útaf þrengslum og mikinn gróðurs hlýtur 
að vera þar takmarkaðri möguleikar á sjálfsáningu. Þá fá hliðar Skorradals mismikla sól en 
sólin er meiri norðanmegin og því skuggi sunnanmegin í dalnum. Þegar sólin færist vestur 
er hún kaldari og þá gefur hún birkinu ekki þá næringu eins og hún gerir á sumrin. Það gæti 
því verið áhrifaþáttur í því að þar sé minni útbreiðsla, en ekki hægt að fullyrða það. Ekkert 
birki á þessum stöðum er yfir hundrað ára en útbreiðsla birkis sem er í kringum 60 til 80 ára 
getur verið tengt því að á fyrri hluta 20. aldar var vetrarbeit loks hætt ásamt því að 
skógarhögg minnkaði til muna. Það gæti því útskýrt mikla útbreiðslu birkis á seinustu 50 
árum.    
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7 Lokaorð 
Rannsókn þessi leiddi í ljós að á seinustu þrjátíu árum hefur bæst mikið birki við í Þórsmörk 
og Skaftártungu, minna í Skorradal. Greinilega sást að þau gróðursamfélög sem birkið sáði 
sér mest út á, fyrir utan kjarr- og skóglendi, var graslendi, moslendi, lítt og ógróið land og 
mólendi. Birkið virtist sækja lítið út á blómlendi en þó eitthvað, en mjög lítið í fjöru. Þá er 
margt sem getur hafa haft áhrif á útbreiðslu eins og eðli gróðursamfélaga, ríkjandi vindáttir, 
hitastig og staðsetning svæðanna. Þá var lítill munur á gróðursamfélögum þegar 
rannsóknarsvæðin voru öll borin saman en Skorradalur var eini staðurinn sem var 
frábrugðinn hinum, með gróðursamfélagið fjöru. Nokkurn mun var að sjá á milli svæðanna, 
hversu mikið birkið breiddist út á gróðursamfélög utan kjarr- og skóglendis en í Skaftártungu 
virðist birkið halda sig meira á kjarr- og skóglendi en á hinum svæðunum. Það var áhugavert 
að sjá að hraði útbreiðslu birkisins í Þórsmörk og Skaftártungu er svipaður en umhverfi 
þeirra er mjög ólíkt. Á sama tíma var athyglisvert að sjá að þó svo að svipað hafi bæst við af 
birki seinustu þrjátíu árin í Þórsmörk og í Skaftártungu, var mun meira af birkinu í Þórsmörk 
sem fór á önnur gróðursamfélög en kjarr og skóglendi, en í Skaftártungu. Fyrir sem 
nákvæmustu niðurstöðu hefði verið best ef gróðursamfélögin væru kortlögð á sama tíma og 
birkið. Ef gróðursamfélögin eru kortlögð til dæmis tuttugu árum áður en birkið er kannað, 
getur verið skekkja í niðurstöðunum. Það er þó snúið þar sem gróðurkortlagninginni fylgir 
gríðarleg vinna og nákvæm. Áhugavert væri að gera svipaða rannsókn á öðrum stöðum sem 
bæði Náttúrufræðistofnun Íslands og Skógræktin hafa kortlagt, til þess að fá betri yfirsýn 
yfir þau gróðursamfélög sem birkið breiðist út á.  

Það er okkar verk að stuðla að sem mestri og heilbrigðri útbreiðslu skóga og sem minnstu 
eyðingu þeirra. Framtíðin er í okkar höndum.  
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Viðauki A  
Gróðurlykill Steindórs Steindórssonar (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2015). Gróðurlendi í 
gráleitum reitum fannst ekki undir birki á rannsóknarsvæðum þessarar rannsóknar.  
 
ÞURRLENDI 
 
MOSLENDI 
Mosagróður/mosaþemba  

A1 Mosi (Racomitrium spp.) 
A2 Mosi með stinnstör 
A3 Mosi með stinnastör og smárunnum 
A4 Mosi með smárunnum 
A5 Mosi með grösum 
A6 Mosi með þursaskeggi 
A7 Mosi með þursaskeggi og smárunnum 
A8 Mosi með grösum og smárunnum 

 
Hélumosagróður 

A9 Hélumosi (Anthelia spp.) 
A10 Hélumosi með grávíði/fjallavíði 
D6 Grasvíði - hélumosi 

 
MÓLENDI 
Lyngmói 

B1 Krækilyng – fjalldrapi – bláberjalyng 
B2 Krækilyng – bláberjalyng – 

sauðamergur  
B3 Krækilyng – víðir 
B4 Beitilyng – krækilyng – blábergalyng 
B5 Beitilyng – sortulyng – krækilyng 
B6 Holtasóley – krækilyng – víðir 
B7 Bláberjalyng – krækilyng – víðir 
B8 Sortulyng – krækilyng – fjalldrapi 
B9 Aðalbláberjalyng 

 
Fjalldrapamói 

C1 Fjalldrapi – bláberjalyng – krækilyng 
C2 Fjalldrapi – þursaskegg – grös 
C3 Fjalldrapi – víðir 
C8 Fjalldrapi – beitilyng - krækilyng 

 
Víðimói 

D1 Grávíðir/fjallavíðir – krækilyng 
D2 Grávíðir/fjallavíðir – fjalldrapi 
D3 Loðvíðir – grávíðir/fjallavíðir 

 
Þursaskeggs- og sefmói 

E1 Þursaskegg 
E2 Þursaskegg – smárunnar 
E4 Þursaskegg – holtasóley 
F1 Móasef 

F2 Móasef - smárunnar 
 
 
 
Starmói 

G1 Stinnastör 
G2 Stinnastör – smárunnar 
G3 Móastör – krækilyng – 

grávíðir/fjallavíðir 
G4 Rjúpustör 

 
Fléttumói 

J1 Fléttur og smárunnar 
J2 Grábreyskingur (Stereocaulon spp.) 

 
KJARR- OG SKÓGLENDI 
Birkikjarr- og skóglendi 

C5 Birki 
C7 Birki - gulvíðir 

 
Gulvíðikjarr 

D5 Gulvíðir - grös 
 
GRAS- OG BLÓMLENDI 
Valllendi 

H1 Grös  
H2 Grös með störum 
H3 Grös með smárunnum 
H4 Grös með elftingu 

 
Melgresi 

H4 Melgresi 
 
Sjávarfitjar 

H5 Sjávarfitjungur 
 
Finnungur 

H6 Finnungur 
 
Blómlendi 

L1 Hávaxnar blómjurtir (> 40 sm) 
L2 Lágvaxnar blómjurtir (< 40 sm) 

 
 
 
Alaskalúpína 

L3 Alaskalúpína 



40 

 
RÆKTAÐ LAND 
Garðlönd og tún 

R1 Garðlönd, korn- og grænfóðurakrar 
R2 Tún í góðri rækt 
R3 Tún í órækt – hægt að nytja án 

endurvinnslu 
R4 Aflagt tún – ekki hægt að nytja án 

endurvinnslu  
 
Uppgrætt land  

R5 Uppgræðsla með grösum 
 
Skógrækt 

R6 Skógrækt 
 
 
VOTLENDI 
 
Deiglendi 

T2 Hrossanál – starir – grös 
T3 Hálmgresi 
T4 Gulvíðir – starir – grös  
T5 Grös – starir 
T6 Broddastör – víðir – starir 
T7 Þráðsef 
TT9 Hrossanál – vingull 
T10 Hrossanál – grávíðir/loðvíðir 
T11 Hrafnafífa með hálmgresi 
T12 Bjúgstör í deiglendi 
T20 Skriðlíngresi 
T21 Klóelfting 
T30 Vætumosar 
T31 Vætumosar með víði 
T32 Vætumosar – hálmgresi/skriðlíngresi 

 
Mýri  

U1 Mýrastör/stinnastör – hengistör 
U2 Mýrastör/stinnastör – víðir 
U3 Mýrastör/stinnastör – fjalldrapi 
U4 Mýrastör/stinnastör – klófífa 
U5 Mýrastör/stinnastör 
U8 Mýrastör/stinnastör – gulstör 
U10 Mýrelfting 
U11 Gulvíðir – starir 
U12 Mýrafinnungur – mýrastör/stinnastör 
U13 Mýrastör/stinnastög – mýrelfting 
U14 Bjúgstör í mýri 
U15 Skriðstör 
U18 Klófífa – finnungur 
U19 Mýrastör/stinnastör – tjarnastör 
U21 Dýjahnappur – lindaskart 
U22 Barnamosar 

 
 

 
 
Flói 

V1 Gulstör 
V2 Tjarastör 
V3 Klófífa 
V4 Hengistör 
V5 Vetrarkvíðastör 
V6 Hrafnastör – mýrastör – klófífa 
V7 Gulstör – blátoppastör – hálmgresi 
V8 Klófífa – bláberjalyng – fjalldrapi 
V9 Flóastör – klófífa 
V10 Sjávarflæðastarir  
V11 Klófífa - hálmgresi 

 
Vatnagróður 

Y1 Fergin 
Y2 Vatnsnál – vætuskrúfur 
Y3 Vatnsliðagras – brúsar 
Y4 Lófótur  
Y5 Lónasóley 
Y6 Nykrur – marar 
Y7 Flóðapuntur 
Y8 Hnúðsef 
Y9 Horblaðka 
Y11 Vatnsnarfagras 

 
 
LANDGERÐIR, LÍTT EÐA ÓGRÓIÐ LAND 
(<10%) 
 
Náttúrulegar landgerðir 

fl Flag 
mo Moldir 
hvl Hveraleir 
sa Sandar 
me Melar 
vi Vikrar 
sa/hr 
hr/sa 

Sandorpin hraun 

hr Hraun 
sk Skriður 
gt Stórgrýtt land 
kl Klettar/klappir 
ju Jökulurð 
jo Jökull 
ey Þurrar áreyrar 
le Blautar áreyrar 
av Vatn  

 
Manngerðar landgerðir 

by Byggð – mannvirki 
n Sand-, malar- eða grjótnámur 
ra Raskað land 

 



41 

Viðauki B 
 
Viðauki B1. Gróðurlendi undir birki í Þórsmörk. 

Gróðurlendi Stærð (ha) 
Alaskalúpína 4 
Blómlendi 0,2 
Graslendi 150 
Birki 784 
Blautar áreyrar 10 
Byggð 1 
Melar 66 
Moldir 3 
Skriður 5 
Stórgrýtt land 7 
Vatn 2 
Þurrar áreyrar 15 
Lyngmói 43 
Starmói 5 
Víðimói 33 
Þursaskeggsmói 15 
Mosagróður 142 
Uppgræðsla 1 
Deiglendi 30 
Alls 1315 

 

Viðauki B2. Gróðurlendi undir 30 ára og yngra birki í Þórsmörk.  

Gróðurlendi Stærð (ha) 
Alaskalúpína 2 
Blómlendi 0,2 
Graslendi 96 
Birki 158 
Blautar áreyrar 10 
Byggð 1 
Melar 40 
Moldir 0,04 
Skriður 1 
Stórgrýtt land 5 
Vatn 0,1 
Þurrar áreyrar 11 
Lyngmói 17 
Víðimói 26 
Þursaskeggsmói 8 
Mosagróður 83 
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Uppgræðsla 1 
Deiglendi 29 
Alls 487 

 
Viðauki B3. Gróðurlendi undir birki í Skorradal.  

Gróðurlendi Svæði (ha) 
Alaskalúpína 6 
Fjara 0,3 
Graslendi 72 
Birki 1267 
Melar 0,001 
Vatn 0,4 
Þurrar áreyrar 0,1 
Fjalldrapamói 0,1 
Lyngmói 11 
Starmói 0,5 
Mosagróður 9 
Garðlönd og tún 5 
Skógrækt 91 
Deiglendi 10 
Mýri 57 
Alls 1529 

 

Viðauki B4. Gróðurlendi undir birki yngra en 30 ára í Skorradal.  

Gróðurlendi Svæði (ha) 
Alaskalúpína 1 
Fjara 0,03 
Graslendi 40 
Birki 79 
Vatn 0,2 
Þurrar áreyrar 0,003 
Lyngmói 5 
Mosagróður 1 
Garðlönd og tún 2 
Skógrækt 51 
Deiglendi 5 
Mýri 32 
Alls 217 

 
Viðauki B5. Gróðurlendi undir birki í Skaftártungu. 

Gróðurlendi Stærð (ha) 
Alaskalúpína  0,04 
Graslendi 19 
Birki 1516 
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Gulvíðikjarr 9 
Blautar áreyrar 0,3 
Byggð 0,01 
Klettar 0,001 
Melar 1 
Moldir 0,5 
Sandur 0,1 
Stórgrýtt land 0,1 
Vatn 4 
Lyngmói 6 
Starmói  0,01 
Víðimói 26 
Þursaskeggsmói 17 
Mosagróður 10 
Garðlönd og tún 2 
Skógrækt 6 
Uppgræðsla 0,003 
Deiglendi 1 
Flói 2 
Mýri  17 
Alls 1635 

 
Viðauki B6. Gróðurlendi undir birki yngra en 30 ára í Skaftártungu.  

Gróðurlendi Stærð (ha) 
Graslendi 17 
Birki 435 
Gulvíðikjarr 5 
Blautar áreyrar 0,2 
Byggð 0,01 
Melar 1 
Moldir 0,2 
Sandur 0,1 
Vatn 3 
Lyngmói 5 
Starmói  0,01 
Víðimói 0,03 
Þursaskeggsmói 2 
Mosagróður 6 
Garðlönd og tún 2 
Skógrækt 0,02 
Deiglendi 1 
Flói 2 
Mýri  15 
Alls 495 

 


