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Ágrip 

Verkefnið fólst í því að kanna gróðurfar fjalla á nokkra mismunandi vegu. Kannað var hvaða 

áhrif aukin hæð yfir sjávarmáli hafði á gróðurfar, þá bæði gróðurþekju og 

tegundasamsetningu. Einnig var skoðað hvort lega rannsóknar-reitanna eftir höfuðáttum hefði 

marktæk áhrif á gróðurfar þeirra.  

 Gögnum verkefnisins var safnað árið 2008 af teymi frá Náttúrufræðistofnun Íslands, 

en eftir það biðu þau úrvinnslu. Gögnunum var safnað af fjórum tindum í Öxnadal, sem er 

staðsettur í innanverðum Eyjafirði. Öllum gögnum var safnað eftir stöðlum alþjóðlega 

verkefninu GLORIA (Global Observation Research Initiative Alpine environments). Með því 

móti eru öll gögnin hæf til samanburðar við ný gögn, þegar þeim verður safnað. Gögnin voru 

loks greind vorið 2020.  

 Niðurstöður sýndu að tegundum fækkaði og gróðurþekja minnkaði þegar farið var 

hærra yfir sjávarmál. Einnig mátti sjá breytingu í eðli tegundanna frá neðsta tindinum og 

annarra tinda. Strax á öðrum tindi, 700 m. h.y.s. voru farnar að birtast svokallaðar 

fjallategundir.  

 Einnig var kannað hvort að lega reitanna eftir höfuðáttum hefði áhrif á gróðurfar 

þeirra. Niðurstöðurnar bentu til þess að lega reitanna hafði ekki nógu mikil áhrif  á þá til þess 

að reikna með að það væri samband þar á milli. Í sumum áttum höfðu reitirnir þó meira 

sameiginlegt en í öðrum. Einng voru áhrifaþættirnir sem mynduðu breytileika á milli tinda 

ekki þeir sömu á öllum höfuðáttum. Í öllum þeirra var hæð yfir sjávarmáli (h.y.s.) 

áhrifaþáttur. Magn skriða og auðrar jarðar var einnig algengur áhrifaþáttur.  
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Þakkir 

Mig langar að þakka Starra Heiðmarssyni leiðbeinanda mínum fyrir mjög góða aðstoð og 

ráðleggingar við vinnslu þessa verkefnis. Einnig við ég þakka Pawel Wasowicz fyrir frábæra 

og ómetanlega aðstoð þegar kom að úrvinnslu gagnanna. Erla Árnadóttir, elsta systir mín, fær 

einnig þakkir yfir yfirlestur verkefnisins.  

Að lokum við ég þakka öllum samnemendum-, sem og kennurum mínum fyrir 

frábærar stundir á síðustu árum, þau gerðu námið eftirminnilegt.  
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1. Inngangur 

Náttúran hefur alltaf heillað höfund og verið mikill hluti af lífi hennar, sem varð til þess að 

höfundur valdi að stunda nám í náttúru- og umhverfisfræði. Þegar námið hófst og höfundur 

lærði meira og nánar um alla hluta náttúrunnar varð ljóst að áhuginn var mestur á sviði 

grasafræðinnar. Grasafræði er mjög fjölþætt, saga tegunda, tegundagreining, vistfræði o.fl. 

Því er auðvelt að læra alltaf meira og meira.  

 Verkefnið varð til við að höfundur leitaði til Náttúrufræðistofnunar Íslands og sóttist 

eftir verkefni tengdu grasafræði. Þá hafði leiðbeinandi höfundar við gerð ritgerðarinnar, Starri 

Heiðmarsson samband. Hann átti gögn sem þurfti að vinna úr, gögnin voru hluti af viðamiklu 

alþjóðlegu verkefni sem tengdist vöktun gróðurfars á fjöllum. Ekki þótti höfundi verra að 

gögnunum hafi verið safnað á hennar heimaslóðum.  

Verkefnið er virkilega áhugavert þar sem gróðurfar fjalla í föstum reitum hér á Íslandi 

hefur lítið verið rannsakað áður. Hæðamörk tegunda á Eyjafjarðarsvæðinu voru könnuð árið 

1965 (Helgi Hallgrímsson og Hörður Kristinsson, 1965) og viðamikil gagnasöfnun hefur 

verið gerð til að kanna útbreiðslu allra tegunda (Wasowicz, Pasierbiński, Przedpelska-

Wasowicz og Kristinsson, 2014), en lítið hefur verið skoðað hver sé heildarmynd gróðurfars í 

fjöllum. Það verður því áhugavert að átta sig betur á hvernig gróður hagar sér í 

umhverfisaðstæðunum sem eru upp til fjalla. Einnig er áhugavert hvernig tegundirnar sækjast 

í mismunandi aðstæður og hvernig samsetning þeirra breytist eftir svæðum. Þar sem verkefnið 

er hluti af stærri rannsókn þá verður einnig virkilega áhugavert að fylgjast með framvindu 

þess. Þar sem fastir reitir voru settir niður og gögnum safnað árið 2008 stendur til að gera aðra 

sambærilega úttekt á næstu árum. Þá verður hægt að greina afleiðingar hlýnandi veðurfars og 

fylgjast með breytingunum af völdum þess. Þetta verkefni er einn liður í því að takast á við 

það mikilvæga, alþjóðlega umhverfisverkefni.  

Markmið verkefnisins er að átta sig á því hvaða áhrif hæð yfir sjávarmáli og lega eftir 

höfuðáttum hefur á gróður. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: (1) Hver er breytileiki 

gróðurþekju eftir h.y.s? (2) Hver er breytingin á tegundasamsetningu eftir h.y.s? (3) Hvaða 

áhrif hefur lega reitanna eftir höfuðáttum á gróðurfar?. 

Upphaflega markmiðið með gagnasöfnunni var að vakta gróðurfarsbreytingar sem eru 

að verða vegna loftlagsbreytinga. Verkefnið er hluti af alþjóðlegu verkefni sem ber heitið 

GLORIA (Global Observation Research Initiative Alpine environments), úrvinnsla 
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verkefnisins mun nýtast vel í lokaúrvinnslu íslensku gagnanna fyrir verkefnið. Nú þegar hafa 

breytingar síðustu áratuga mikið verið kannaðar erlendis og því mikilvægt að Ísland taki þátt.  

 

1.1 GLORIA  

Það er vitað að tegundafjölbreytni gróðurfars á fjöllum hefur aukist á tuttugustu öldinni. Það 

er að öllum líkindum vegna þess að margar láglendistegundir eru að færa sig hærra yfir 

sjávarmál, vegna hærra hitastigs þar en áður. Þessi hækkun í hitastigi á sér beina tengingu við 

loftslagsbreytingarnar sem eru að eiga sér stað (Bahn og Körner, 2003). Hnattræna hlýnunin 

er að eiga sér stað vegna aukins magns af gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftinu (Solomon 

og Shugart, 1993; Masson-Delmotte o.fl., 2018), t.d. koldíoxíð (CO2), metan (CO4) og 

glaðloft (N2O) (Umhverfisstofnun, e.d.). Þessar breytingar eru og munu halda áfram að hafa 

áhrif á allar gerðir vistkerfa, þó á mismunandi hátt (Solomon og Shugart, 1993).  

  GLORIA (Global Observation Research Initiative Alpine environments) er yfirheiti 

alþjóðlegs rannsóknarnets. Verkefnið var sett af stað til þess að vakta breytingar á gróðurfari í 

fjöllum sem eiga sér stað vegna hlýnunar jarðar. Þeir staðir sem taka þátt í verkefninu vinna 

gögn eftir stöðlum sem verkefnið setti, sem í lokin verða öll vera í sama gagnagrunninum 

(GLORIA A, e.d.). Rannsóknir GLORIA á gróðurfari munu gefa okkur innsýn í líffræðilegan 

fjölbreytileika á svæðunum. Þó svo að loftslagsbreytingarnar hafi almennt þær afleiðingar að 

tegundafjölbreytni fari hrakandi, þá geta áhrifin á einstök vistkerfi verið að tegundum fjölgar 

(Sax og Gaines, 2003).   

Það er áhugavert að skoða gróðurfar á fjöllum í þessu samhengi. Það getur verið mjög 

viðkvæmt fyrir hlýnun jarðar, þar sem skilyrði marga fjallategunda er lágt hitastig,- og margar 

tegundanna mjög viðkvæmar fyrir miklum hitastigsbreytingum. Því er nánast hægt að fullyrða 

það að útrýming einstakra fjallategunda muni eiga sér stað (Pauli, Gottfried og Grabherr, 

2006). Það er a.m.k. ein tegund hér á Íslandi sem hefur líklega nú þegar látið undan síga í 

baráttunni við loftlagsbreytingarnar. Fjallkrækill (Sagina caespitosa) hefur allavega ekki 

fundist undanfarin ár þar sem var algengt að sjá hann áður (Hörður Kristinsson, 2008).  

Það er nokkuð ljóst að breytingar munu eiga sér stað, en þær breytingar þurfa ekki 

endilega að vera neikvæðar (Sax og Gaines, 2003). Með þessum breyttu skilyrðum er líklegt 

að tegundir sem sækjast venjulega eftir öðruvísi umhverfisaðstæðum nái fótfestu og munu 

þ.a.l. breyta vistkerfnu (Nagy og Gabherr, 2009, bls. 6). Fjöll eru virkilega góð til rannsókna á 

breytingum  í lofthjúpnum,- en vegna lækkunar hita með aukinni h.y.s. má reikna með að 

fjallategundir séu næmar fyrir breytingum á hita og þá er hægt að skoða gróðurinn og sjá 



 3 

 

hvaða breytingar eru að eiga sér stað.  Mannkynið hefur lítið sett svip sinn á þau svæði, þar 

sem þau eru sjaldan æskileg til búsetu eða landnotkunnar, því eru flest svæðin ennþá í sínu 

náttúrulega ástandi (GLORIA B, e.d.).  

 

1.2 Erlendar rannsóknir  

Þar sem almennar rannsóknir á flóru í fjöllum byrjuðu mun fyrr erlendis en hér á Íslandi eru 

byrjaðar að koma fram niðurstöður þaðan um það hvaða breytingar eru að eiga sér stað. Elstu 

föstu reitina sem settir voru niður í þeim tilgangi að vakta breytingar má finna í Ölpunum, þar 

voru þeir settir niður árið 1835. Það er þó merkilegra að líta á niðurstöður undanfarinna 

áratuga, en árhundruða, þar sem mestu breytingarnar á loftslaginu hafa orðið á því tímabili. 

Síðan árið 1992 hefur tegundum bæði fjölgað, og hjá þeim tegundum sem voru á svæðinu 

hefur tíðni og massi aukist (Wipf, Stöckli, Herz og Rixen, 2013). Einnig hafa fjöll í Noregi 

verið könnuð og það má sjá breytingar á flóru þeirra. Líkt og í Ölpunum var gróður að aukast, 

bæði eru tegundir sem voru á svæðinu áður að bæta við sinn massa og nýjar tegundir að færast 

ofar í fjöllin. Í Noregi er hægt að sjá á tegundunum sem eru nýjar á svæðinu að líklegast er 

loftslagið einnig rakara en áður (Odland, Høitomt og Olsen, 2018). Þessar rannsóknir voru 

ekki framkvæmdar á vegum GLORIA en fyrstu föstu reitirnir á þeirra vegum voru lagðir 

niður árið 2002, svo niðurstöður frá þeim reitum eru ekki enn orðnar áreiðanlegar (GLORIA 

C, e.d.)  

Þegar skoðaðar eru aðrar rannsóknir þá bendar þær flestar til þess sama og sýnt hefur 

verið framá í Noregi og Ölpunum, þ.e. að gróður sé að aukast-, sem og tegundafjöbreytni og 

massi hverrar tegundar sem var á svæðinu áður (Stöckli, Wipf, Nilsson og Rixen, 2012). Það 

er því hægt að búast við svipuðum breytingum hér á Íslandi. Það er þó áhugavert að fylgjast 

með hversu mikið og hversu hratt breytingarnar munu eiga sér stað þar sem hlýnunin er ekki 

jöfn um alla jörðina, og hitastig í norðlægum löndum er að hækka hraðar en annarsstaðar (Xu 

o.fl., 2013; Masson-Delmotte o.fl., 2018).   

 

1.3 Íslenskar rannsóknir  

Um aldamótin 1900 hófst söfnun fyrstu gagna um útbreiðslu planta á Íslandi. Þau gögn voru 

aldrei mjög nákvæm enda gögnunum oft safnað sem hluta af öðrum rannsóknum, en ekki til 

að rannsaka útbreiðslu sérstaklega. Vegna þessa var til meira af gögnum úr ákveðnum 

landshlutum þar sem allt landið hafði ekki verið kannað (Hörður Kristinsson, Jón Baldur 

https://www.tandfonline.com/author/H%C3%B8itomt%2C+Torbj%C3%B8rn
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Hlíðberg og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2018). Upp úr 1970 var 10x10 km reita kerfi tekið í 

notkun við rannsóknir á útbreiðslu planta. Það skilaði sér fljótt með nákvæmari gögnum, þar 

sem markviss gagnasöfnun fór fram í hverjum reit (Hörður Kristinsson og Bergþór 

Jóhannsson, 1970). Um 1990 voru gögnin orðin mjög góð og hægt að nýta þau til gagnlegra 

upplýsinga (Hörður Kristinsson o.fl., 2018).   

 Þegar skoðað er útbreiðslukort sem unnið var með hliðsjón af reita-kerfinu sést að 

margar tegundir hafa dreifst um allt landið án mikilla takmarkana, á meðan aðrar halda sig á 

ákveðnum stöðum eftir skilyrðum. Fljótlega kom í ljós útbreiðslumynstur með fylgni við 

mismunandi loftslag, veðurfar og aðra umhverfisþætti. Sumar tegundir eru suðrænar og 

sækjast eftir háum meðalhita og stuttum vetrum, aðrar sækjast eftir hafrænu loftslagi og enn 

aðrar eftir landrænu loftslagi (Wasowicz o.fl., 2014), sem er líklega það loftslag sem flestar 

tegundir sem finnast í Öxnadal sækjast eftir. 

 Á Íslandi er þetta landræna loftslag ekki á miðju landinu heldur mest í innsveitum 

Norð-austurlands, en teygir sig inn á mið-hálendið að Vatnajökli og út til Skagafjarðar. Þetta 

svæði einkennist af miklum dægursveiflum í hita, hámarkshita á sumrin og mesta frosti á 

veturna en einnig af minni úrkomu en aðrir landshlutar (Helgi Hallgrímsson, 1969). Þar sem 

gögnunum í verkefninu var safnað upp til fjalla á Norð-austurlandi er líklegt að finna tegundir 

sem myndu flokkast til landrænna tegunda og fjallategunda. Í neðstu reitunum er líklegt að 

finna tegundir sem flokkast sem landrænar tegundir, en þegar ofar er farið í fjöllin er líklegt 

að finna tegundir plantna sem flokkast til fjallategunda (Wasowics o.fl., 2014).   

 

1.3.1 Fjallategundir  

Tegundir teljast yfirleitt til fjallategunda þegar þær finnast í fjöllum, eða ofan við ákveðin 

hæðarmörk (Helgi Hallgrímsson og Hörður Kristinsson, 1965). Þau mörk eru ekki alveg 

höggvin í stein og því oft sagt að fjallategundir séu þær tegundir sem finnast fyrir ofan efstu 

skógarmörk (Nagy og Gabherr, 2009) eða jafnvel þær sem finnast fyrir ofan einhverja 

ákveðna hæð, t.d. 500 m. h.y.s. Það er þó algengt að stór hluti tegunda sem vaxa yfir 500 m. 

h.y.s. vaxi einnig á láglendi, svo þessi mörk eru ekki algild (Helgi Hallgrímsson og Hörður 

Kristinsson, 1965). Þrátt fyrir að margar tegundanna sem finnast í fjöllum finnist einnig á 

láglendi, þá er vitað að tíðni þeirra og magn minnkar með aukinni hæð og gróður verður 

almennt strjálli (Ása L. Aradóttir og Guðmundur Halldórsson, 2011).  

Hægt er að segja um fjallategundir að þær hafi einstaklega gott kuldaþol. Tegundirnar 

vilja yfirleitt lágt hitastig og mikla úrkomu, sem eru léleg skilyrði fyrir flestar aðrar tegundir 
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plantna. Gróðurfar fjalla einkennist því af lágplöntum með langan líftíma (Nagy og Grabherr, 

2009). Það er vegna þess að aðstæður á fjöllum eru ekki hagstæðar fyrir tegundir sem eru 

einærar, þar sem slíkar tegundir þurfa yfirleitt mjög mikla orku til þess að ná klára sinn 

lífsferil á aðeins einu sumri (Capon, 1994). Þar sem fjallategundir vilja umhverfisaðstæður 

sem fáar aðrar tegundir sækjast eftir eru þær bæði mjög viðkvæmar fyrir miklum breytingum, 

en einnig eru þær mjög harðgerðar til þess að takast við öfgakenndu aðstæðurnar sem er að 

finna uppi til fjalla (Körner, 2003, bls. 3).  

Til er kenning um það að á síðasta kuldaskeiði hafi ekki öll lönd við Norður- 

Atlantshaf verið þakin jökli og þar af leiðandi hafi ekki allt líf þurrkast út á ísöldunum. 

Kenningin er sú að plöntutegundir, margar þeirra sem við flokkum sem háfjallategundir í dag 

hafi lifað af hér á einstökum jökulskerjum sem stóðu uppúr samfelldu íshellunni. Margar 

þessara plantna sem kenningin fjallar um hafa ennþá einungis útbreiðsluna sem þær höfðu á 

þessum jökulskerjum, t.d. Fjallabláklukka (Campanula uniflora) sem finnst einungis í fjöllum 

Norðurlands og á einum stað á Vestfjörðum (Hafdís Hanna Ægisdóttir og Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2004). Fjöll Norðurlands, og þá sérstaklega á Tröllaskaga, eru líkleg til þess að 

hafa haft jökulsker á þessum tíma. Á síðasta kuldaskeiði, síðustu ísaldar, voru allar stærstu 

jökulárnar í fjörðum Tröllaskaga. Jökulskerin voru því sérstaklega líkleg vegna þess að fjöllin 

eru há þar og einnig staðsett fyrir ofan þessar stóru jökulár. Einnig voru þessir firðir 

staðfræðilega einangraðir frá aðal-jökulhellunni (Hubbard o.fl. 2006), og því eru margar 

tegundir sem tengjast kenningunni staðbundnar á Tröllaskaga og þar í kring. Á 20. öldinni 

hefur margt verið rannsakað til þess að sannreyna kenninguna, en henni er þó enn ósvarað og 

uppruni flóru Norður-Atlantshafsins er ennþá óljós (Hafdís Hanna Ægisdóttir og Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2004). Saga plantna á Íslandi bendir einnig til þess að þær tegundir sem finnast 

hér hafi allar verið fjallaplöntur á þeim stöðum sem þær bárust frá, svo það er ekki að furða að 

margar tegundir teygi sig alveg frá sjávarmáli og upp til fjalla (Körner, 1995) vegna lágs 

meðalhita á öllu Íslandi miðað við upprunalönd tegundanna. 

Á Íslandi finnast fjallategundir helst á Norðurlandi, ásamt fjalllendi annarsstaðar á 

landinu og mið-hálendinu. Á Norðurlandi má jafnvel finna margar þessara tegunda á láglendi, 

vegna þess hve kalt getur verið. Dæmigerðar fjallategundir á Íslandi eru t.d boghæra (Luzula 

arcuata) og jöklasóley (Ranunculus glacialis) (Wasowics o.fl., 2014).   
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1.3.2 Hæðarmörk plantna 

Hæðarmörk plantna á Íslandi hafa ekki verið rannsökuð mikið í gegnum tíðina. Þó hafa flestar 

tegundir takmarkaða útbreiðslu þegar kemur að hæð yfir sjávarmáli, og óalgengt er að finna 

tegundir sem vaxa alveg frá sjávarmáli og uppúr. Það er einkum vegna breytinga í veðurfari, 

jarðvegi og landslagi. Þegar hæðarmörk eru rannsökuð getur það oft reynst erfitt vegna þess 

hve dreifðar tegundirnar eru. Það er auðvelt að finna stórar plöntur líkt og tré og runna til þess 

ákvarða útbreiðslu þeirra en við rannsóknir á litlum plöntum með strjála útbreiðslu þarf að 

gera samanburðarathuganir til þess að fá nákvæmar niðurstöður (Helgi Hallgrímsson og 

Hörður Kristinsson, 1965). Þrátt fyrir að skipulagðar úttektir hafi ekki endilega verið unnar þá 

er til talsvert af gögnum um fundarstaði og þannig hæðarmörk einstakra tegunda. Um 90 

íslenskar tegundir blómplantna og byrkninga vaxa ofan við 1000 m. h.y.s., eða 18% af flóru 

Íslands. Margar þessara tegunda vaxa þó einnig á láglendi. Sem dæmi hefur jöklasóley 

(Ranunculus glacialis) fundist hæst í Snæfelli í 1550 m. h.y.s. Sú planta sem fundist hefur í 

mestri hæð hér á landi er þúfusteinbrjótur (Saxifraga caespitosa) en hann fannst í 1780 m. 

h.y.s. á Dyrhamri (Snorri Baldursson, 2014).  

 Árið 1963 hófu þeir Helgi Hallgrímsson og Hörður Kristinsson skipulagða úttekt á 

hæðarmörkum plantna á Eyjafjarðarsvæðinu. Þeir fóru af stað með þau markmið að afla betri 

og  nákvæmari upplýsinga um hæðarmörk einstakra tegunda og að komast að því hvernig 

hæðarmörk breytast þegar nær dregur sjó (Helgi Hallgrímsson og Hörður Kristinsson, 1965). 

Sem dæmi er áhugavert að sjá tegundir sem eiga það til að vaxa frá sjávarmáli upp til fjalla 

við fjörðinn, að þær vanti jafnvel á láglendi í 300-350 m. hæð inni í dalbotnum og fjörðum. 

Það er vegna þess að inni í dalbotnum eiga snjódældir það til að bráðna alfarið um miðjan 

vetur og slíkar snjódældarplöntur, líkt og aðalbláberjalyng (Vaccinium myrtillus) og 

fjallasmári (Sibbaldia procumbens), geta ekki lifað veturinn af þegar snjórinn í dældunum 

bráðnar um hann miðjan. Þessi lóðrétti mismunur er oft ekki greinilegur vegna þess hann sést 

ekki á hefðbundnum útbreiðslukortum (Hörður Kristinsson, 2015). Hægt verður að nýta þær 

upplýsingar sem Helgi og Hörður (1965) söfnuðu til þess að skoða hvaða breytingar höfðu 

þegar átt sér stað árið 2008, þegar gagnasöfnun þessa verkefnis fór fram. Þar sem það voru 

ekki fastir reitir í þeirra athugunum þá er ákveðnum erfiðleikum bundið að bera gögnin saman 

og að þær niðurstöður sem fást ekki nákvæmar né gagnlegar.  
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1.3.3 Tegundasamsetning plantna  

Tegundasamsetning lífvera getur oft gefið miklar upplýsingar um umhverfisaðstæður og 

landslag svæðis (Wasowicz, Przedpelska-Wasowicz og Kristinsson, 2013). Sem dæmi er skýr 

munur á tegundasamsetningu í þýfðu mólendi, þegar annarsvegar þúfnakollarnir og 

skorningarnir á milli þúfnanna hins vegar eru skoðaðir. Ofan á þúfunum má oft finna virkilega 

harðgerðar plöntur sem standa af sér veður og vinda en kulvísar plöntur á milli þúfnanna 

(Snorri Baldursson, 2014). Það er margt sem getur haft áhrif á vistkerfin og breytt 

tegundasamsetningunni. Ef það gerist er hægt að fylgjast með og vakta breytingarnar á 

tegundasamsetningunni. Ein helsta ógn vistkerfanna er þó breyting á hitastigi og það sem 

fylgir því (Wasowicz o.fl., 2013). Þá verður svæðið með rétt skilyrði fyrir innlendar plöntur 

sem voru ekki þar áður og líklegt að þær færi sig því yfir á það svæði (Nagy og Grabherr, 

2009). Með hækkun hitastigsins verður landið einnig móttækilegra fyrir framandi tegundum, 

t.d. lúpínu (Lupinus nootkatensis). Þessar framandi tegundir geta haft mikil áhrif og breytt 

vistkerfum gríðarlega mikið (Wasowicz o.fl., 2013).  Þó eru framandi tegundir mest að finna á 

láglendi, <400 m. h.y.s. en ekki í fjöllum líkt og í þessari rannsókn (Xu o.fl., 2013).  

 Sauðfjárbeit getur einnig haft mikil áhrif á tegundasamsetningu vistkerfis. Í fjalllendi 

eru þó minni og hægari áhrif af beitardýrum heldur en á láglendi (Pardo, Doak, García-

González, Gómez og García, 2015). En það hefur verið sýnt fram á samband milli beitar og 

líffræðilegrar fjölbreytni með hæð yfir sjávarmáli (Speed, Austrheim og Mysterud, 2013). 

Mestu áhrifin sem beit hefur er að dýrin éta yfirleitt meira af háplöntunum, sem býr til op í 

laufþakið og opnar ný tækifæri fyrir lágplöntur (Gilhaus, Stelzner og Hölzel, 2013). Slíkar 

lágplöntur eru sjaldan góðar beitartegundir, ýmist tormeltanlegar eða næringarsnauðar 

(Hartley og Mitchell, 2005). En þegar komið er hærra yfir sjávarmál er minna um háplöntur 

t.d. tré og runna, og þar að leiðandi hefur beitin minni áhrif og veldur minni breytingum á 

tegundasamsetningunni og vistkerfinu í heild (Pardo o.fl., 2015).  
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2. Öflun gagna og aðferðir  

Gögnum var safnað á fjórum tindum í Öxnadal frá lokum júlí fram að miðjum ágúst árið 

2008. Gögnunum var safnað af teymi frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hópurinn í því teymi 

var misjafn eftir tindum, þar sem miserfitt reyndist að komast upp á tindana. Starri 

Heiðmarsson, leiðbeinandi höfundar fór þó á alla tindana til gagnaöflunar. Þar sem liðin eru 

tæplega 12 ár síðan gögnunum var safnað er kominn tími til að endurmeta reitina sem 

væntanlega verður gert á næstu árum. Þau gögn munu þó ekki nýtast við þessa ritgerð.   

 Gögnum var safnað samkvæmt stöðlum GLORIA. Í svo stóru alþjóðlegu verkefni er  

mikilvægt að allt sé unnið á staðlaðan hátt svo hægt sé að nýta niðurstöðurnar til samanburðar 

milli gagnasafna, líkt og milli landa. Einnig er mikilvægt að safna miklum og nákvæmum 

gögnum. Það þarf upplýsingar um hvaða tegundir finnast á hverjum stað og þekju hverrar 

tegundar. Einnig þarf að stunda reglulegar snjó- og hitamælingar sem er gert með aðstoð 

síritandi hitamæla.  

 Höfundur staffærði frumgögnin og setti þau öll upp í Excel. Gögnin voru greind með 

aðstoð tölfræðiforritisins R-Studio og aðstoðaði Pawel Wasowicz, grasafræðingur á 

Náttúrufræðistofnun Íslands við þær greiningar. Beitt var fjölbreytugreiningu á öll gögnin 

saman en einnig voru bornar saman einstaka hliðar hvers tinds, bæði innan hvers tinds og á 

milli tinda, sömuleiðis með fjölbreytugreiningu, sk. Multimensional scaling (MDS). Þegar 

unnið er að fjölbreytugreiningu eru öll gögnin sett í fjölvítt rúm. Greiningin dregur nýja ása í 

gegnum það fjölvíða rúm og gerir þar af leiðandi grein fyrir sem mestum breytileika. Þess 

vegna má reikna með að reitir sem eiga mikið sameiginlegt séu nálægt hvor öðrum á 

myndunum (Buja o.fl., 2007). -Einnig vann Pawel klasa-greinarit úr öllum gögnunum. Þar 

aðskiljast gögnin fyrst í klasa þar sem reitir með mestu sameiginlegu eiginleikana parast 

saman. Síðan eru þau gögn notuð í að búa til „tré“ þar sem hver reitur er tengdastur þeim sem 

hann er líkastur af öllum hinum reitunum o.s.frv. (Statistics How To, 2016). Höfundur hafði 

áður ákveðið rannsóknarspurningar ritgerðarinnar og ákvað, í samráði við leiðbeinanda og 

Pawel, hvaða tölfræðigreiningar skyldi gera í R-Studio.  

 

2.1 Val á toppum 

Þegar tindar fyrir verkefnið eru valdir þarf að huga að mörgu. Tindarnir þurfa allir að vera í 

mismunandi h.y.s. og innan ákveðins svæðis þar sem er einsleitt loftslag. Það er gert svo 

loftslag og veðurfar verði ekki að óþarfa breytu í niðurstöðunum. Tindarnir þurfa ekki 
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endilega að vera toppar fjallana, þeir geta verið neðar í fjallshryggnum, á meðan a.m.k. 20 

metra lægð skilji þá frá fjallinu. Því er algengt að neðstu tindarnir séu í raun hólar sem má 

finna í landslaginu. Tindarnir mega ekki vera flatir til þess að mælingarsvæðið sé ekki of stórt. 

Þeir mega hins vegar ekki heldur vera of brattir því það þarf að vera hægt að fóta sig vel í 

þeim við mælingar. Það er einnig skilyrði að topparnir séu ekki á virku eldfjallasvæði sem 

gæti hindrað gagnasöfnun. Að lokum þarf að vera svipuð landnýting á öllum tindunum. Dæmi 

um landnotkum á þessum svæðum væri t.d. beit (Pauli o.fl., 2015).  

Tindarnir sem voru valdir fyrir verkefnið hér á Íslandi eru staðsettir í innanverðum 

Öxnadal í Eyjafirði. Þeir eru: Stapi, 520 m. h.y.s. (STP), Einbúi, 700 m. h.y.s. (EBU), 

Fagranesfjall, 850 m. h.y.s. (FNF) og hæsti tindurinn var einnig á Fagranesfjalli, 1200 m. 

h.y.s. (HST).  

 

Mynd 1: Staðsetning tindanna sem notaðir voru til gagnasöfnunar.  

 

2.2 Staðsetning fastra reita 

Á tindunum fjórum eru settir upp fastir reitir í höfuðáttunum fjórum. Fyrst er hæsti punktur 

tindarins merktur, þar sem allar mælingar eftir það eru gerðar út frá honum. Þá eru mældar 

fjórar línur út frá topppunktinum í allar höfuðáttirnar. Fimm metrum lóðrétt fyrir neðan 

topppunkt verða þá fjórir hornpunktar. Þessir fjórir hornpunktar verða svo hornpunktar fyrir 
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3x3 metra ferningasyrpu, sem er skipt upp í níu ferninga þar sem hver ferningur er 1 m2 að 

stærð, sjá mynd 2. Hornreitirnir í þessum ferningasyrpum eru föstu mælinga-reitirnir sem eru 

notaðir til gróðurmælinganna (Pauli o.fl., 2015).  

 Á öllum ferningasyrpunum voru teknar myndir til þess að eiga samhliða gögnunum. 

Með því að taka myndir er hægt að skrásetja útlit reitanna, sem er hægt að nýta til 

samanburðar í framtíðinni. Einnig er hægt að nýta myndirnar við úrvinnslu gagnanna. Þá er 

einnig hægt að nýta þær til þess að sjá út og skýra staðbundar aðstæður, líkt og landslag eða 

staðbundið uppfok (Pauli o.fl., 2015).  

 

Mynd 2: Staðsetning á föstum reitum og lengdar-mælingum sem framkvæmdar voru á hverjum tindi 

(mynd frá: Pauli o.fl., 2015) 

 

2.3 Þekju- og tíðnimælingar 

Þekju- og tíðnimælingar voru framkvæmdar í hornreitum hverrar ferningasyrpu, og þ.a.l. voru 

skráðar niður tegundir og magn hverrar tegundar úr 16 reitum á hverjum tindi. Við bæði 

þekjumatið og tíðnimælingarnar var notaður álrammi sem er 1 m2 að stærð og er skipt upp í 

100 reiti. Þekjan er metin innan fermetrans og mæld í prósentum. Tíðni tegunda er hins vegar 

mæld með því að kanna það í hversu mörgum reitum innan álrammans tegundirnar finnast 

(Pauli o.fl., 2015). Í þessu verkefni voru einungis nýtt þekjugögn rannsóknarinnar.  
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2.4 Tegundagreining 

Eins og sést á mynd 2 voru merktir punktar 5 metra neðan hæsta punkts og 10 metra neðan 

hæsta punkts. Allar tegundir sem fundust á svæðinu, frá hæsta punkti og niður að 10 metra 

mörkunum voru greindar og skráðar, þrátt fyrir að þær hafi ekki endilega fundist innan 

ferningasyrpunar. Tegundir voru skráðar sér eftir 0-5 m. og 5-10 m. svæðum í 4 geirum sem 

hafa miðlínu í öllum höfuðáttunum. Tegundirnar sem fundust á þessu svæði munu gefa okkur 

mynd af öllum tegundunum sem þrífast á hverjum tindi, og þ.a.l. betri innsýn inn í 

tegundasamsetningu og tegundafjölbreytni sem má finna á svæðinu (Pauli o.fl., 2015).  
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3. Niðurstöður 

3.1 Yfirlitsmyndir 

Mynd 3 er fjölbreytugreining (MDS-greining) unnin út frá öllum gögnunum. Úr myndinni má 

lesa að lengst, og þ.a.l. mesti breytileikinn er á milli reitanna á neðstu tveimur tindunum (STP 

og EBU) og hæsta tindsins (HST). Einnig er hægt að sjá að lítill breytileiki er með neðri 

tveimur tindunum og því má reikna með því að gróðurfarið sé svipað á þeim tveimur. Einnig 

er lítill breytileiki milli efri tveggja tindanna og því lítill breytileiki þar á milli.  

Mynd 3: Fjölbreytugreining unnin út frá tegundunum og magni hverrar þeirrar á hverjum reit.  

 

Mynd 4 er klasa-greinarit (Cluster dendrogram) sem sýnir tengsl eða líkindi milli mismunandi 

reita. Það er hægt að sjá að fyrsta skiptingin á gögnunum er þegar neðri tveir tindarnir (STP 

og EBU) haldast saman og efri tveir tindarnir (FNF og HST). Það bendir til þess að gróðurfar 

neðri tveggja tindanna hefur mest sameiginlegt með hvor öðrum og efri tveir tindarnir hafa 

mest sameiginlegt með hvor öðrum. Einnig eru reitir frá mismunandi tindum sem tengjast 

saman og þ.a.l. líkjast hvor öðrum mest af öllum hinum reitunum. Það getur bent til líkinda í 

gróðurfari á milli tinda.  
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Mynd 4: Cluster Dendrogram “Klasa Greinarit„ myndin dregur fram líkindi milli reita.  

 

3.2 Breyting á gróðurþekju 

Þegar litið er á mynd 5, sést að gróðurþekja er breytileg milli reita. Gróðurþekjan 

samanstendur af þekju háplantna, mosa og fléttna. Myndin sýnir að hlutfall gróðurþekju 

svæðisins er heldur hátt á neðri tveimur tindunum, almennt frá 40 – 100%. En það minnkar 

niður í undir 20% á efri tveimur tindunum. Stóru breytingarnar eiga sér stað á milli Einbúa og 

Fagranesfjalls.  

 

 

Mynd 5: Breytileiki á gróðurþekju milli reita. 
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3.3 Fjölbreytugreining fyrir hliðar fjallanna 

Myndir 6-9 sýna fjölbreytugreiningar sem voru unnar fyrir hverja hlið fyrir sig, og því 

inniheldur hver mynd gögn frá öllum fjórum tindunum. Á myndunum má líka sjá örvar, s.k. 

vektora. Vektorarnir sýna hvaða ólífrænu breytur í aðstæðum tindanna hafa mestu áhrifin á 

breytileika milli reitanna. Þó er ekki hægt að treysta alveg á vektora sem niðurstöður, en hægt 

er að nota þá til ályktana. Sem dæmi má sjá elev (h.y.s.) á öllum myndunum. Það er vegna 

þess að gróður fer minnkandi með hæð, og því er það stór þáttur í því að það sé breytileiki 

milli tinda. Þó eru fleiri stórar áhrifabreytur sem sjást með vektorunum. Helstu á 

áhrifabreyturnar í þessu verkefni eru skriður, breyting á hæð, auð jörð (ógróin) og magn af 

lífrænu efni. 

 Allar myndirnar eiga það sameiginlegt að ólíkir tindar eru lítið að blandast saman, sem 

bendir til þó nokkurs breytileika á milli tindana. Þó eru einstaka hliðar þar sem tindar hafa það 

líkt gróðurfar að reitir tinda blandast saman, t.d. mynd 9, þar sem Stapi og Einbúi blandast 

aðeins saman. Þegar litið er yfir allar myndirnar má sjá að reitirnir eru misdreifðir eftir 

myndum. Á sumum myndunum eru reitirnir mjög dreifðir en á öðrum eru þeir staðsettir 

fremur þétt, sem bendir til minni breytileika í sumum áttum en öðrum, hægt er að sjá á mynd 

8, sem eru suður- hliðar tindanna að reitirnir eru mjög dreifðir og því mikill breytileiki á milli 

þeirra.   

Mynd 6: Fjölbreytugreining (MDS-greining) af norður hlið allra tinda. Örvarnar elev (h.y.s.) og 

baregr (auð jörð) benda til þess að þær tvær breytur eru mestu áhrifavaldarnir að breytileika gagnanna. 
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Mynd 7: Fjölbreytugreining (MDS-greining) af austur hlið allra tinda. Örvarnar scree (skriður) og 

elev (h.y.s.) benda til þess að þær tvær breytur eru mestu áhrifavaldarnir að breytileika gagnanna. 

Mynd 8: Fjölbreytugreining (MDS-greining) af suður hlið allra tinda. Örvarnar scree (skriður), elev 

(h.y.s.) og baregr (auð jörð) benda til þess að þær þrjár breytur eru mestu áhrifavaldarnir að breytileika 

gagnanna. 
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Mynd 9: Fjölbreytugreining (MDS-greining) af vestur hlið allra tinda. Örvarnar scree (skriður), elev 

(h.y.s.) og litter (lífrænar leifar) benda til þess að þær þrjár breytur eru mestu áhrifavaldarnir að 

breytileika gagnanna.  

 

3.4 Myndir frá öllum tindum 

Þar sem teknar voru myndir á öllum tindum í öllum höfuðáttum er hægt að sjá hvernig 

landslagið liggur og hvort staðbundnar aðstæður hafi áhrif á gróðurfar og þ.a.l. 

niðurstöðurnar. Þegar litið er yfir myndirnar sést að almennt breytist landslag, aðstæður og 

gróðurfar á milli tinda og eftir því sem hærra er farið yfir sjávarmál. Þegar komið er hærra yfir 

sjávarmál má sjá í grófum dráttum að skriður aukast, eðlilega með meiri halla og þ.a.l. fer 

gróður almennt minnkandi. Þrátt fyrir að það sé almenna reglan má sjá einhverjar 

undantekningar, t.d. mynd 12 þar sem sést að suðurhlið Stapa hefur orðið fyrir miklu uppfoki 

og er því lítið sem ekkert gróin, þrátt fyrir að vera einungis í 520 m. hæð.  
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3.4.1 Stapi (STP) 

        

Mynd 10: Norðurhlið Stapa (STPN)                  Mynd 11: Austurhlið Stapa (STPE) 

        

Mynd 12: Suðurhlið Stapa (STPS)                              Mynd 13:  Vesturhlið Stapa (STPW) 

 

3.4.2 Einbúi (EBU) 

        

Mynd 14: Norðurhlið Einbúa (EBUN)                        Mynd 15: Austurhlið Einbúa (EBUE) 
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Mynd 16: Suðurhlið Einbúa (EBUS)                            Mynd 17: Vesturhlið Einbúa (EBUW) 

 

3.4.3 Fagnanesfjall (FNF) 

         

Mynd 18: Norðurhlið Fagranesfj. (FNFN)                 Mynd 19: Austurhlið Fagranesfj. (FNFE) 

        

Mynd 20: Suðurhlið Fagranesfj. (FNFS)                     Mynd 21: Vesturhlið Fagranesfj. (FNFW)      
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3.4.4 Hæsti tindur (HST)   

        

Mynd 22: Norðurhlið hæsta tinds (HSTN)                   Mynd 23: Austurhlið hæsta tinds (HSTE) 

        

Mynd 24: Suðurhlið hæsta tinds (HSTS)                      Mynd 25: Vesturhlið hæsta tinds (HSTW) 

 

3.5 Tegundafjölbreytni 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir allar tegundir sem fundust á tindunum fjórum. Þessar tegundir 

fundust frá hæsta punkti og niður í 10 m. fyrir neðan hæsta punkt. Í töflu 2 má sjá að 

tegundum tindanna fækkar þegar farið er hærra yfir sjávarmál.  

 

 
STP EBU FNF HST 

Aðalbláberjalyng (Vaccinium myrtillus) X X 
  

Augnfró (Euphrasia frigida) X X X 
 

Axhæra (Luzula spicata) X X X 
 

Barnarót (Coeloglossum viride) X X 
  

Beitieski (Equisetum variegatum) X X X 
 

Bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) X X 
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 STP EBU FNF HST 

Blágresi (Geranium sylvaticum) X 
   

Blásveifgras (Poa glauca) X X X 
 

Blávingull (Festuca vivipara) X X X X 

Blóðberg (Thymus praecox subsp. arcticus) X X X 
 

Boghæra (Luzula arcuata) 
 

X X X 

Brennisóley (Ranunculus acris) X X 
  

Brjóstagras (Thalictrum alpinum) X X X 
 

Bugðupuntur (Avenella flexuosa) X 
   

Burnirót (Rhodiola rosea) 
 

X 
  

Dýragras (Gentianella nivalis) X 
   

Eski (Equisetum hyemale) X 
   

Fellafífill (Hieracium alpinum) X X 
  

Finnungur (Nardus stricta) X 
   

Fjalladepla (Veronica alpina) X X 
  

Fjalladúnurt (Epilobium anagallidifolium) 
 

X 
  

Fjallafoxgras (Phleum alpinum) X X 
  

Fjallafræhyrna (Cerastium nigrescens) 
   

X 

Fjallakobbi (Erigeron uniflorus) 
  

X 
 

Fjallalógresi (Trisetum spicatum) X X X X 

Fjallanóra (Minuarta biflora)  
 

X 
  

Fjallapuntur (Deschampsia alpina) 
   

X 

Fjallasveifgras (Poa alpina) X X X X 

Fjallavíðir (Salix arctica) X X 
 

X 

Fjallavorblóm (Draba oxycarpa) 
   

X 

Fjalldrapi (Betula nana) X X 
  

Flagahnoðri (Sedum villosum) X X 
  

Friggjargras (Platantherae hyperborea) X 
   

Geldingahnappur (Armeria maritima) X X X 
 

Grasvíðir (Salix herbacea) X X X X 

Grávorblóm (Draba incana) 
 

X 
  

Gullgin (Galiun verum) X 
   

Gullmura (Potentilla crantzii) X X X 
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 STP EBU FNF HST 

Hagavorblóm (Draba norvegica) X 
 

X X 

Helluhnoðri (Sedum acre) 
 

X X 
 

Héluvorblóm (Draba nivalis) X X X 
 

Hjónagras (Pseudorchis albida) X 
   

Hlíðamaríustakkur (Alchemilla filicaulis) X X 
  

Holtasóley (Dryas octopetala) X X X 
 

Holurt (Silene uniflora) X 
   

Hvítmaðra (Galium normanii) X X X 
 

Ilmreyr (Anthoxanthum odoratum) X X 
  

Jakobsfífill (Erigeron borealis) X X 
  

Jöklasóley (Ranunculus glacialis) 
   

X 

Klukkublóm (Pyrola minor) X X 
  

Klóelfting (Equisetum arvense) 
 

X 
  

Kornsúra (Bistorta vivipara) X X X X 

Krækilyng (Empetrum nigrum) X X X X 

Lambagras (Silene acaulis) X X X X 

Langkrækill (Sagina saginoides) 
 

X 
  

Laukasteinbrjótur (Saxifraga cernua) 
 

X 
 

X 

Ljónslappi (Alchemilla alpina) X X X 
 

Ljósberi (Viscaria alpina) X 
   

Loðvíðir (Salix lanata) X X X 
 

Lokasjóður (Rhinanthus minor) X 
   

Lotsveifgras (Poa flexuosa) 
   

X 

Lyfjagras (Pinguicula vulgaris) X 
   

Lækjafræhyrna (Cerastium cerastoides) 
   

X 

Lækjasteinbrjótur (Saxifraga rivularis) 
   

X 

Maríuvendlingur (Gentinella comastoma) 
  

X 
 

Melablóm (Arabidopsis petraea) X X X X 

Melanóra (Minuartia rubella) X X X 
 

Mosajafni (Selaginella selaginoides) X X 
  

Mosalyng (Cassiope hypnoides) X 
   

Mosasteinbrjótur (Saxifraga hypnoides) X X X X 
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 STP EBU FNF HST 

Móanóra (Minuartia stricta) X 
   

Móasef (Juncus trifidus) X X 
  

Músareyra (Cerastium alpinum) X X X X 

Mýrasóley (Parnassia palustris) X 
   

Ólafssúra (Oxyria digyna) 
 

X X X 

Sauðamergur (Loiseleuria procumbens) X 
   

Skammkrækill (Sagina procumbens)  
 

X 
  

Skeggsandi (Arenaria norvegica) X X 
  

Skollafingur (Huperzia selago) X X X X 

Skriðnablóm (Arabis alpina) 
 

X 
 

X 

Slíðrastör (Carex vaginata) X X 
  

Smjörgras (Bartsia alpina) X X 
  

Snæsteinbrjótur (Saxifraga nivalis) 
 

X X X 

Sótstör (Carex atrata) 
 

X 
  

Steindepla (Veronica fruticans) X X 
  

Stinnastör (Carex bigelowii) X X X 
 

Sýkigras (Tofieldia pusilla) X 
   

Títulíngresi (Agrostis vinealis) X X 
  

Tófugras (Cystopteris fragilis) 
 

X 
  

Tröllastakkur (Peticularis flammea) 
 

X 
  

Tungljurt (Botrychium lunaria) X X 
  

Túnfífill (Taraxacum spp.) X X 
  

Túnsúra (Rumex acetosa) X X 
  

Túnvingull (Festuca richardsonii) X X X X 

Týsfjóla (Viola canina) X 
   

Vallarsveifgras (Poa pratensis) X X 
  

Vallelfting (Equisetum pratense) X 
   

Vallhæra (Luzula multiflora) X X 
  

Vegarfi (Cerastium fontanum) X X 
 

X 

Vetrarblóm (Saxifraga oppositifolia) X X X X 

Þursaskegg (Kobresia myosuroudes) X X 
  

Þúfusteinbrjótur (Saxifraga caespitosa) X X X X 
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Tafla 1: Listi yfir allar tegundir sem fundust á tindunum fjórum, og á hverjum þeirra þær fundust.  

 

 

 

 

 

 

Tafla 2: Fjöldi tegunda sem fundust á hverjum tindi. 

 

 

  

Stapi (520m.) 77 tegundir 

Einbúi (700m.) 73 tegundir 

Fagranesfjall (850m.) 36 tegundir 

Hæsti tindur (1200m.) 29 tegundir 

Tegundir alls: 102 tegundir 
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4. Umræður 

Þegar litið er yfir töflu 1 og töflu 2 sést að fjöldi tegunda á hverjum tindi minnkar þegar 

komið er hærra yfir sjávarmál. Þó er svipað magn tegunda á neðstu tveimur tindunum annars 

vegar og efri tveimur tindunum hins vegar. Þegar yfirlitsmyndirnar eru skoðaðar, myndir 3 og 

4, sést einnig þar að gróðurfar á Stapa (520 m.) og Einbúa (700 m.) á margt sameiginlegt, þar 

sem reitir þeirra tinda eru yfirleitt nálægt hvort öðrum og jafnvel að blandast saman. 

Sömuleiðis er gróðurfar á Fagranesfjalli (850 m.) og á hæsta tindinum (1200 m.) svipað. Á 

efri tveimur tindunum er þó meiri munur á milli tinda, sem sést með því að reitir þeirra á 

myndum 3 og 4 eru ekki að blandast saman.  

Þegar litið er á myndir 3 og 4, sem og töflur 1 og 2 sést einnig að miklar breytingar 

eiga sér stað á milli Einbúa (700 m.) og Fagranesfjalls (850 m.). Það getur bent til þess að 

gróðurmörk svæðisins ættu að vera á bilinu 700- 850 m h.y.s. Gróðurmörk svæðis eru yfirleitt 

merkt þegar gróðurhula þess svæðist er orðin innan við 30%, og þ.a.l. aðeins plöntur að vaxa 

á stangli. Á landinu eru mismunandi aðstæður eftir landssvæðum, þá eru gróðurmörk einnig 

breytileg eftir aðstæðum. Björn Traustason, Sigmar Methúsalemsson, Einar Grétarsson, 

Fanney Ósk Gísladóttir og Ólafur Arnalds, (2006) rannsökuðu meðalhæð gróðurmarka á 

Íslandi utan eldvirka svæðisins. Meðalhæðin mældist hæst á Austfjörðum, þar sem 

meðalhæðin var í 730 m. h.y.s. Á Norðurlandi miðju, þar sem rannsóknarsvæði ritgerðarinnar 

er að finna var meðalhæð gróðurmarkanna í 621 m. h.y.s., en gróðurmörkin þar fundust á 

bilinu 300-850 m. h.y.s. (Björn Traustason o.fl. 2006).  

Miðað við þær tölur og miðað við niðurstöður verkefnisins er mjög líklegt að 

gróðurmörkin í Öxnadal finnist á milli 700-850 m. h.y.s., eða á milli Einbúa (700 m.) og 

Fagranesfjalls (850 m.). Staðsetningin er það langt inni í dal að veðurskilyrði eru góð. 

Veðurfar þar einkennist af háum hámarkshita á sumrin, miklum dægursveiflum og minni 

úrkomu en á öðrum landshlutum (Helgi Hallgrímsson, 1969). Það verður einnig áhugavert í 

nánustu framtíð þegar gerð verður önnur úttekt á gróðurmörkum Íslands að sjá hvort þau hafi 

hækkað vegna loftlagsbreytinganna, þar sem til eru þessar tölur um gróðurmörk landsins frá 

2006.  

Það sést á myndum 10-25 að veðurfar og loftslag er ekki eina takmörkun plantna við 

að auka útbreiðslu sína upp á við. Þegar komið er hærra yfir sjávarmál, verður brattinn meiri. 

Þegar brattinn verður meiri aukast einnig skriður og það er minna af jarðvegi. Það eru mjög 

óhagstæðar aðstæður fyrir allar tegundir sem sækjast ekki eftir nákvæmlega þannig búsvæði, 

þar sem erfitt getur verið fyrir þær að „fóta“ sig í þeim aðstæðum.  
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Þegar litið er yfir töflu 1 má sjá að á fyrsta tindinum (STP) er að finna flestar tegundir- 

og þó nokkrar tegundir sem finnast ekki á öðrum tindum. Því er hægt að gera ráð fyrir að það 

séu láglendistegundir sem teygja sig upp í 500 m. h.y.s. Þegar komið er á tind tvö (EBU) fara 

að koma inn tegundir sem finnast á öllum tindunum nema þeim neðsta. Þær tegundir eru 

flestar þekktar sem fjallategundir. Það má einnig sjá að nokkrar tegundir er einungis að finna 

á hæsta tindinum (HST), þær eru allar háfjallategundir. Þegar litið er yfir allar niðurstöðurnar 

sést að gróðurfar Stapa og Einbúa helst mikið í hendir. Þess vegna er áhugavert að sjá að 

þegar kafað er enn dýpra í tegundasamsetninguna sést að gróðurfarið er byrjað að breytast og 

meira er um fjalla- og háfjallategundir.  

Jöklasóley (Ranunculus glacialis) er dæmi um tegund sem fannst einungis á hæsta 

tindinum, í 1200 m. h.y.s. Hún er dæmigerð íslensk fjallategund sem finnst yfirleitt ofan við 

700 m. h.y.s. Kjörlendi jöklasóleyjar eru grjótskriður, grýttir melar og klettar á fjöllum 

(Hörður Kristinsson, 2013).  Þegar skoðað er það hvernig búsvæði hún kýs sér og borið 

saman við myndir 10-25 sést að hennar búsvæði er einungis að finna á hæsta tindinum, sem er 

eini staðurinn sem hún fannst á í þessari rannsókn. Það voru nokkrar fleiri tegundir sem 

fundust einungis á hæsta tindinum. Sem dæmi má nefna fjallafræhyrnu (Cerastium 

nigrescens), kjörlendi hennar eru háfjallamelar og hlíðar. Annað dæmi er Lækjasteinbrjótur 

(Saxifraga rivularis). Líkt og á við um hinar tegundirnar er kjörlendi þeirrar tegundar uppi til 

fjalla (Hörður Kristinsson, 2013). Þegar skoðaðar eru allar tegundir sem fundust einungis á 

hæsta tindinum þá eiga þær allar sameiginlegt að vilja mjög grýtt búsvæði. Flestar þeirra ættu 

að geta fundist í 600- 800 m. h.y.s., ef aðstæður eru réttar. Það segir okkur að umhverfis-

aðstæðurnar og landslagið sem var að finna á tindum verkefnisins höfðu jafnvel meira vægi 

heldur en loftslag og veðurfar þegar kom að lóðréttri útbreiðslu tegundanna.  

 Á myndum 6-9 kemur fram hvort að lega reitanna eftir höfuðáttum hafði áhrif á 

gróðurfar þeirra og hvort að hliðar allra tindanna héldust sambærilegar milli tinda. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að það voru ekki samfelld áhrif af legu þeirra. Sumar áttir höfðu 

meiri líkindi á milli reita en aðrar. Einnig voru áhrifabreyturnar sem mynduðu tengsl milli 

tinda mismunandi eftir áttum. Í öllum þeirra var h.y.s. áhrifabreyta. Fyrirséð var að h.y.s. yrði 

sterk áhrifabreyta þar sem gögn frá öllum tindum voru skoðuð saman, þ.e. fjórar mismunandi 

hæðir. Magn skriða og auðrar jarðar (ógrónar jarðar) var einnig algeng áhrifabreyta. Það 

reyndist höfundi mjög erfitt að finna erlendar rannsóknir sem skoðuðu legu reita eftir 

höfuðáttum. Því voru engin gögn tiltæk sem hægt var að nota til samanburðar.  
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 Þegar skoðuð er mynd 5 sést að gróðurþekja á tindunum minnkar þegar farið er hærra 

yfir sjávarmál. Þegar talað er um gróðurþekju í þessu samhengi er átt við summu af þekju 

háplantna, mosa og fléttna. Þegar myndin er skoðuð sést þó að mestu gróðurþekjuna er að 

finna á Einbúa, en ekki Stapa sem er neðsti tindurinn. Fyrirfram mátti búast við að finna 

mestu gróðurþekjuna á neðsta tindinum-, og því ekki víst hvað veldur því að svo er ekki. 

Þegar myndir 10-13 eru skoðaðar, sem eru myndir af reitum Stapa sést að þar er ekki allt vel 

gróðið. Gróður á suðurhlið Stapa hefur átt erfitt uppdráttar vegna mikils staðbundins áfoks. 

Svo virðist sem reitir Einbúa hafi ekki lent í því. Það sem líklegast skýrir þennan mismun er 

landfræðileg staðsetning tindanna, þar sem mögulegt er að meira skjól geti myndast á sumum 

tindum frekar en á öðrum, og því minna áfok á þeim tindum. Erlendar heimildir eru sammála 

niðurstöðunum um að gróðurþekja minnki með aukinni hæð. Helsta ástæða þess eru þær 

náttúrulegu og öfgakenndu aðstæður sem myndast uppi í fjöllum þ.e. vegna veðurfars, 

landslags og loftslags (Najdovski o.fl., 2017; Whittaker og Niering, 1975).   

 Námunduð hæðarmörk einstakra plantna á svæðinu koma einnig í ljós þegar gerð er 

skipulögð úttekt. Þó er um 150 m. hæðamunur milli tindanna þar sem mestu breytingarnar 

eiga sér stað á gróðurfarinu, eftir því eru  niðurstöðurnar ekki nákvæmar. Þær geta þó gefið 

ákveðna mynd af stöðunni.  

Samanburður milli hæðarmarka sem Helgi Hallgrímsson og Hörður Kristinsson (1965) 

rannsökuðu og hæðarmörk tegundanna sem fundust árið 2008 í þessari rannsókn reyndist 

mjög erfiður. Aðferðirnar sem voru notaðar í rannsóknunum eru virkilega ólíkar. Í þessari 

rannsókn voru einungis skoðaðir fjórir tindar, svo að landsvæðið sem var skoðað er mjög 

takmarkað og innihélt lítið sem ekkert af fjölbreyttum búsvæðum líkt og snjódældir o.fl. Hins 

vegar fóru Helgi og Hörður um allt Eyjafjarðarsvæðið, þ.á.m. upp fyrir 1200 m. h.y.s. Höfðu 

þeir því mun stærra og fjölbreyttara landsvæði til skoðunar svo samanburður úr þessum 

rannsóknum er lítið marktækur. 

Þegar litið var yfir og tegundalistarnir bornir saman, þ.e. tegundalistar frá Helga og 

Herði (1965) annars vegar og tegundalistinn (tafla 1) frá þessu verkefni, var algengast að 

Helgi og Hörður höfðu fundið tegundirnar hærra yfir sjávarmáli. Það má þó skýra með því að 

hæstu fundarstaðir þeirra eru á allt öðru og í öðruvísi landssvæði eins og áður kom fram. 

Einnig er mjög líklegt að landfræði- og veðursfarslegar aðstæður hafi verið betri á þeim 

svæðum sem plönturnar fundust á heldur en á rannsóknarsvæði þessarar rannsóknar. Þó voru 

einhverjar tegundir sem fundust ofar í þessari rannsókn en í þeirri sem Helgi og Hörður gerðu. 

Þar má nefna hjónagras (Pseudorchis straminea) og grávorblóm (Draba incana). 
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Grávorblómið fundu þeir í 510 m. h.y.s. á Öxnadalsheiði (Helgi Hallgrímsson og Hörður 

Kristinsson, 1965), en í rannsókninni fannst það í 700 m. h.y.s. í Öxnadal. Þar sem þessir 

fundarstaðir eru mjög nálægir hvor öðrum þá er hægt að taka mark á þessum samanburði. 

Einnig er hægt að líta á það að þar sem grávorblóm hækkaði sig um a.m.k. 200 m. má leiða 

líkur að því að fleiri tegundir hafi einnig hækkað sig ofar á því tímabili sem leið á milli 

athugana.  

 Þó svo að allar aðferðir sem notaðar voru í gagnasöfnuninni væru vel ígrundaðar og 

nákvæmar, þá er hægt að finna smáatriði sem hefðu betur mátt fara. Það mikilvægasta sem ég 

tók eftir í yfirferð gagnanna var það að ekki var mældur halli hvers reitar. Þó svo að þess væri 

gætt að hver tindur væri hvorki of brattur né of sléttur, þá er alltaf breytileiki milli hliða hvers 

og eins. Að ein hlið tindsins sé mjög brött og önnur fremur slétt getur haft áhrif á niðurstöður, 

vegna þess að aukinn bratti hefur mikil áhrif á gróðurfar. Það getur því verið óútskýrður 

breytileiki milli hliða. Sem dæmi er hægt að líta á myndir 10-13. Þar sést að mynd 12, sem er 

suðurhlið Stapa, að hliðin er ekkert gróin. Þar sést að mikið uppfok hefur orðið, sem má 

líklega rekja að hluta til að sú hlið er brattari en hinar hliðar Stapa.  

Einnig væri hægt að setja út á val tindanna. Þó svo að þeir séu staðsettir mjög nálægt 

hvor öðrum, og hafa því sama loftslag, þá er einhver breytileiki á milli þeirra. Mesti 

breytileikinn er líklega sá að þeir eru staðsettir sitt hvorum megin við þjóðveginn. Þeir liggja 

þannig sitt hvoru megin í dalnum, og liggja því ekki eins gagnvart dalnum. Það eina sem það 

ætti að hafa áhrif á, er að áttir hliðanna hafa meiri breytileika. Það má þó minnast á að það er 

virkilega erfitt að finna fjalllendi á Íslandi sem er hentugt í slíkar tilraunir og Öxnadalur 

hentaði vel að öðru leiti. 

 Það verður áhugavert að fylgjast með rannsókninni, og öðrum breytingum í fjalllendi á 

komandi árum og áratugum. Líklegt er að láglendisgróður færist ofar í fjöllin (Bahn og 

Körner, 2003) og þ.a.l. fjallategundir líka, þar til búsvæðið verður ekki hagstætt fyrir þær 

lengur að völdum skriða og annarra staðbundinna (Pauli o.fl., 2006).   
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5. Ályktanir 

Gróðurfar fjalla var aðal-viðfangsefni verkefnisins. Þó gróðurfar almennt hafi verið skoðað 

var einnig einblínt á þrjá meginþætti sem eru hluti af gróðurfarinu, sem eru breytingar á 

gróðurþekju eftir h.y.s., breytingar á tegundasamsetningu eftir h.y.s. og hvort lega reitanna 

eftir höfuðáttum hafi áhrif á gróðurfar þeirra. Það er margt sem er að breytast í gróðurfari 

fjalla, sem og öðru vegna loftslagsbreytinga í heiminum. Það er því mikilvægt að bæði vakta 

þessi svæði sem og þekkja hvernig vistkerfin virka.  

 Þegar gróðurþekja reitanna var skoðuð voru niðurstöðurnar þær að gróðurþekja 

minnkaði með aukinni hæð. Það sást samt að það var ekki algilt, þar sem meiri gróðurþekja 

var á Einbúa (700 m.) heldur en á Stapa (520 m.). Það gefur til kynna að aðrir þættir en h.y.s 

hefur áhrif á gróðurfar og þ.á.m. á gróðurþekju. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við 

erlendar niðurstöður þar sem gróðurþekja dregst saman með hæð einfaldlega vegna erfiðra 

aðstæðna sem finnast ofar í fjöllum. 

 Það getur reynst erfitt að rannsaka tegundasamsetningu svæða. Hún getur verið mjög 

breytileg, og margir þættir sem geta haft áhrif. Þegar skoðuð er tegundasamsetning í þessu 

verkefni blasir við að svipað magn tegunda finnst á Stapa (520 m.) og Einbúa (700 m.) og 

sömuleiðis er svipað magn að finna á Fagranesfjalli (850 m.) og á hæsta tindinum (1200 m.). 

Þegar skoðaðar eru tegundirnar sem fundust á tindunum var þó nokkuð um tegundir sem 

fundust einungis á Stapa. Þær tegundir eru flestar þekktar láglendistegundir. Þegar næstu tveir 

tindar voru skoðaðir bættust inn nýjar tegundir, sem hafa flestar þá eiginleika að vera 

fjallategundir og þola vel þær aðstæður sem finnast hátt upp til fjalla.  

 Lega reitanna eftir höfuðáttum virtist ekki hafa mikil áhrif á gróðurfar þeirra. Engin 

hliðanna sýndi mikil tengsl á milli tinda, þó voru tengslin mismikil á milli átta. Það sem var 

áhugaverðara í því samhengi var að áhrifabreyturnar sem mynduðu tengslin á milli tinda voru 

mismunandi eftir áttum. Á öllum hliðunum varð breyting í hæð áhrifavaldur. Hægt var að 

gera ráð fyrir breytingu í hæð sem áhrifabreytu þar sem notuð voru gögn frá öllum fjórum 

tindunum. Einnig var fylgni á milli hæðar og auknu magni af auðri jörð og skriðum. 

Samkvæmt niðurstöðunum hafði gróðurþekja aldrei meiriháttar áhrif.  

Það sem allar niðurstöðurnar áttu sameiginlegt var að mikil líkindi voru á milli 

gróðurfars Stapa (520 m.) og Einbúa (700 m.) annars vegar og Fagranesfjalls (850 m.) og 

hæsta tinds (1200 m.) hins vegar. Það bendir til þess að á milli 700- og 850 m. h.y.s. megi 
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finna gróðurmörk svæðisins. Þær breytingar sem urðu á þessu bili voru í öllum tilvikum mjög 

miklar. 
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9. Viðaukar 

 

Listar yfir allar tegundir sem fundust á hverjum tindi fyrir sig.  

 

9.1 Tegundalisti fyrir Stapa (520 m.) 
 

Títulíngresi (Agrostis vinealis) 

Ljónslappi (Alchemilla alpina) 

Hlíðamaríustakkur (Alchemilla filicaulis) 

Ilmreyr (Anthoxanthum odoratum) 

Melablóm (Arabidopsis petraea) 

Skeggsandi (Arenaria norvegica) 

Geldingahnappur (Armeria maritima) 

Bugðupuntur (Avenella flexuosa) 

Smjörgras (Bartsia alpina) 

Fjalldrapi (Betula nana) 

Kornsúra (Bistorta vivipara) 

Tungljurt (Botrychium lunaria) 

Stinnastör (Carex bigelowii) 

Slíðrastör (Carex vaginata) 

Mosalyng (Cassiope hypnoides) 

Músareyra (Cerastium alpinum) 

Vegarfi (Cerastium fontanum) 

Barnarót (Coeloglossum viride) 

Bugðupuntur (Deschampsia flexuosa) 

Héluvorblóm (Draba nivalis) 

Hagavorblóm (Draba norvegica) 

Holtasóley (Dryas octopetala) 

Krækilyng (Empetrum nigrum) 

Eski (Equisetum hyemale) 

Vallelfting (Equisetum pratense) 

Beitieski (Equisetum variegatum) 

Jakobsfífill (Erigeron borealis) 

Augnfró (Euphrasia frigida) 

Túnvingull (Festuca richardsonii) 

Blávingull (Festuca vivipara) 

Hvítmaðra (Galium normanii) 

Gullgin (Galiun verum) 

Dýragras (Gentianella nivalis) 

Blágresi (Geranium sylvaticum) 

Fellafífill (Hieracium alpinum) 

Skollafingur (Huperzia selago) 

Móasef (Juncus trifidus) 

Þursaskegg (Kobresia myosuroudes) 

Sauðamergur (Loiseleuria procumbens) 

Vallhæra (Luzula multiflora) 

Axhæra (Luzula spicata) 

Melanóra (Minuartia rubella) 

Móanóra (Minuartia stricta) 

Finnungur (Nardus stricta) 

Mýrasóley (Parnassia palustris) 

Fjallafoxgras (Phleum alpinum) 

Lyfjagras (Pinguicula vulgaris) 

Friggjargras (Platantherae hyperborea) 

Fjallaveifgras (Poa alpina) 

Blásveifgras (Poa glauca) 

Vallarsveifgras (Poa pratensis) 

Gullmura (Potentilla crantzii) 

Hjónagras (Pseudorchis albida) 

Klukkublóm (Pyrola minor) 

Brennisóley (Ranunculus acris) 

Lokasjóður (Rhinanthus minor) 

Túnsúra (Rumex acetosa) 

Fjallavíðir (Salix arctica) 
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Grasvíðir (Salix herbacea) 

Loðvíðir (Salix lanata) 

Þúfusteinbrjótur (Saxifraga caespitosa) 

Mosasteinbrjótur (Saxifraga hypnoides) 

Vetrarblóm (Saxifraga oppositifolia) 

Flagahnoðri (Sedum villosum) 

Mosajafni (Selaginella selaginoides) 

Lambagras (Silene acaulis) 

Holurt (Silene uniflora) 

Túnfífill (Taraxacum spp.) 

Brjóstagras (Thalictrum alpinum) 

Blóðberg(Thymus praecox subsp. arcticus) 

Sýkigras (Tofieldia pusilla) 

Fjallalógresi (Trisetum spicatum) 

Aðalbláberjalyng (Vaccinium myrtillus) 

Bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) 

Fjalladepla (Veronica alpina) 

Steindepla (Veronica fruticans) 

Týsfjóla (Viola canina) 

Fjalladepla (Viola palustris) 

Ljósberi (Viscaria alpina)

  

9.2 Tegundalisti fyrir Einbúa (700 m.) 
 

Títulíngresi (Agrostis vinealis) 

Ljónslappi (Alchemilla alpina) 

Hlíðamaríustakkur (Alchemilla filicaulis) 

Ilmreyr (Anthoxanthum odoratum) 

Skeggsandi (Arabidopsis petraea) 

Skriðnablóm (Arabis alpina) 

Geldingahnappur (Armeria maritima) 

Bugðupuntur (Avenella flexuosa) 

Smjörgras (Bartsia alpina) 

Fjalldrapi (Betula nana) 

Kornsúra (Bistorta vivipara) 

Tungljurt (Botrychium lunaria) 

Sótstör (Carex atrata) 

Stinnastör (Carex bigelowii) 

Slíðrastör (Carex vaginata) 

Músareyra (Cerastium alpinum) 

Vegarfi (Cerastium fontanum) 

Barnarót (Coeleglossum viride) 

Tófugras (Cystopteris fragilis) 

Grávorblóm (Draba incana) 

Héluvorblóm (Draba nivalis) 

Hagavorblóm (Draba norvegica) 

Holtasóley (Dryas octopetala) 

Krækilyng (Empetrum nigrum) 

Fjalladúnurt (Epilobium anagallidifolium) 

Klóelfting (Equisetum arvense) 

Beitieski (Equisetum variegatum) 

Augnfró (Euphrasia frigida) 

Jakobsfífill (Erigeron borealis) 

Augnfró (Euphrasia frigida) 

Túnvingull (Festuca richardsonii) 

Blávingull (Festuca vivipara) 

Hvítmaðra (Galium normanii) 

Fellafífill (Hieracium alpinum) 

Skollafingur (Huperzia selago) 

Móasef (Juncus trifidus) 

Þursaskegg (Kobresia myosuroudes) 

Boghæra (Luzula arcuata) 

Vallhæra (Luxula multiflora) 

Axhæra (Luzula spicata) 

Fjallanóra (Minuartia biflora) 

Melanóra (Minuartia rubella) 
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Ólafssúra (Oxyria digyna) 

Tröllastakkur (Peticularis flammea) 

Fjallafoxgras (Phleum alpina) 

Fjallasveifgras (Poa alpina) 

Blásveifgras (Poa glauca) 

Vallarsveifgras (Poa pratensis) 

Gullmura (Potentilla crantzii) 

Klukkublóm (Pyrola minor) 

Brennisóley (Ranuculus acris) 

Burnirót (Rhodiola rosea) 

Túnsúra (Rumex acetosa) 

Skammkrækill (Sagina procumbens) 

Langkrækill (Sagina saginoides) 

Fjallavíðir (Salix arctica) 

Grasvíðir (Salix herbacea) 

Loðvíðir (Salix lanata) 

Þúfusteinbrjótur (Saxifraga ceaspitosa) 

Laukasteinbrjótur (Saxifraga cernua) 

Mosasteinbrjótur (Saxifraga hypnoides) 

Snæsteinbrjótur (Saxifraga nivalis) 

Vetrarblóm (Saxifraga oppositifolia) 

Helluhnoðri (Sedum acre) 

Flagahnoðri (Sedum villosum) 

Mosajafni (Selaginella selaginoides) 

Lambagras (Silene acaulis) 

Túnfífill (Taraxacum spp.) 

Brjóstagras (Thalictrum alpinum) 

Blóðberg(Thymus preacox subsp. arcticus) 

Fjallalógresi (Trisetum spicatum) 

Aðalbláberjalyng (Vaccinium myrtillus) 

Bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) 

Fjalladepla (Veronica alpina) 

Steindepla (Veronica fruticans)

9.3 Tegundalisti fyrir Fagranesfjall (850 m.) 

Ljónslappi (Alchemilla alpina) 

Melablóm (Arabidopsis petraea) 

Geldingahnappur (Armeria maritima) 

Kornsúra (Bistorta vivipara) 

Stinnastör (Carex bigelowii) 

Músareyra (Cerastium alpinum) 

Héluvorblóm (Draba nivalis) 

Hagavorblóm (Draba norvegica) 

Holtasóley (Dryas Octopetala) 

Krækilyng (Empetrum nigrum) 

Beitieski (Equisetum variegatum) 

Fjallakobbi (Erigeron uniflorus) 

Augnfró (Euphrasia frigida) 

Túnvingull (Festuca richardsonii) 

Blávingull (Festuca vivipara) 

Hvítmaðra (Galium normani) 

Maríuvendlingur (Gentianella comastoma) 

Skollafingur (Huperzia selago) 

Boghæra (Luzula arcuata) 

Axhæra (Luzula spicata) 

Melanóra (Minuartia rubella) 

Ólafssúra (Oxyria digyna) 

Fjallasveifgras (Poa alpina) 

Blásveifgras (Poa glauca) 

Gullmura (Potentilla crantzii) 

Grasvíðir (Salix herbacea) 

Loðvíðir (Salix lanata) 

Þúfusteinbrjótur (Saxifraga caespitosa) 

Mosasteinbrjótur (Saxifraga hypnoides) 

Snæsteinbrjótur (Saxifraga nivalis) 

Vetrarblóm (Saxifraga oppositifolia) 
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Helluhnoðri (Sedum acre) 

Lambagras (Silene acaulis) 

Brjóstagras (Thalictrum alpinum) 

Blóðberg(Thymus praecox subsp. Arcticus) 

Fjallalógrasi (Trisetum spicatum) 

 

9.4 Tegundalisti fyrir hæsta tind (1200 m.) 

Melablóm (Arabidopsis petrae) 

Skriðnablóm (Arabis alpina) 

Kornsúra (Bistorta vivipara) 

Músareyra (Cerastium alpinum) 

Lækjafræhyrna (Cerastium cerastoides) 

Vegarfi (Cerastium fontanum) 

Fjallafræhyrna (Cerastium nigrescens) 

Fjallapuntur (Deschampsia alpina) 

Hagavorblóm (Draba norvegica) 

Fjallavorblóm (Draba oxycarpa) 

Krækilyng (Empetrum nigrum) 

Túnvingull (Festuca richardsonii) 

Blávingull (Festuca vivipara) 

Skollafingur (Huperzia selago) 

Boghæra (Luzula arcuata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ólafssúra (Oxyria digyna) 

Fjallasveifgras (Poa alpina) 

Lotsveifgras (Poa flexuosa) 

Jöklasóley (Ranunculus glacialis) 

Fjallavíðir (Salix arctica) 

Grasvíðir (Salix herbacea) 

Þúfusteinbrjótur (Saxifraga ceaspitosa) 

Laukasteinbrjótur (Saxifraga cernua) 

Mosasteinbrjótur (Saxifraga hypnoides) 

Snæsteinbrjótur (Saxifraga nivalis) 

Vetrarblóm (Saxifraga oppositifolia) 

Lækjasteinbrjótur (Saxifraga rivularis) 

Lambagras (Silene acaulis) 

Fjallalógresi (Trisetum spicatum) 


