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Ágrip 

Jöklar á Íslandi hafa að mestu leyti hopað frá lokum litlu-ísaldar en henni lauk um árið 1890. Í 

kjölfarið hafa jökulár smám saman fest sig í farvegi. Við meiri stöðugleika hafa vistkerfin 

framan við jökla þróast og jarðvegsmyndun hafist. Í þessari ritgerð verður fjallað um þróun 

vistkerfis á Breiðamerkursandi á Suðausturlandi. Votlendi hefur myndast á svæði sem áður var 

jökulsandur. Útbreiðsla votlendisins var kortlögð eftir loftmyndum, jarðvegssýni tekin innan 

skilgreindrar útbreiðslu og sýrustig og kolefnis- og niturhlutfall jarðvegsins mælt. 

Niðurstöðurnar benda til þess að mest kolefni og nitur safnast á bökkum tjarna og lækja og þar 

sem gul- og loðvíðir vex en að of mikil bleyta hafi hamlað uppsöfnun, líklega vegna lakari 

vaxtarskilyrða á þeim svæðum. Við þúfur geta víðiplöntur hjálpað til við uppsöfnun kolefnis 

og niturs og þar getur kolefnishlutfall mælst hátt en í sjálfri þúfunni eru vaxtarskilyrði lakari 

þar sem að jarðvegur eru þurrari. Rannsóknin sýndi að sýrustig jarðvegs fer lækkandi með 

aldrinum og að uppsöfnun kolefnis og niturs í jarðvegi eykst með aldri vistkerfisins. Útbreiðsla 

votlendisins á Breiðamerkursandi hefur nærri tvöfaldast á árunum 1968-2004.  
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1. Inngangur 

 Loftslagsbreytingar og náttúra Íslands 

Náttúra Íslands hefur breyst mikið frá landnámi, vegna landnýtingar en ekki síður vegna 

breytinga í loftslagi og veðurfari. Við landnám var loftslag milt, hafísár komu sjaldan og jöklar 

voru minni en nú (Helgi Björnsson, 2009). Við landnám er talið að um þrír fjórðu hlutar landsins 

hafi verið grónir og tæpur helmingur skógi vaxinn (Andrés Arnalds, 1988).  

Um árið 1300 lauk hlýskeiði miðalda, vetur urðu kaldir og snjóþungir og sumur urðu svalari 

sem varð til þess að jöklar gengu fram (Helgi Björnsson, 2009). Þetta litla kuldaskeið sem lauk 

undir lok 19. aldar er kallað litla-ísöldin (Evans, 2016). Talið er að snælínan hafi farið niður í 

um 700 metra hæð í sunnanverðum Vatnajökli (Helgi Björnsson, 2009). Samhliða því að 

loftslag kólnaði voru eldgos tíð og landnýting sem hófst við landnám hélst óbreytt. Við þessar 

breytingar varð gróður fyrir miklum áföllum (Andrés Arnalds, 1988).  

Jöklar hafa haft mikil áhrif á landmótun á Íslandi og áhrif þeirra eru víða áberandi í íslenskri 

náttúru (Helgi Björnsson, 2009). Sunnan Vatnajökuls hefur sambýli manna við jökla verið 

síbreytilegt, langt og erfitt. Bændur glímdu við jökulár sem breyttu í sífellu um farveg og 

torvelduðu ferðalög um byggðina, flæddu yfir ræktarlönd og hlupu frá jökulstífluðum lónum 

(Sigurður Björnsson, 1998). Jöklarnir gengu fram til um 1890, lokuðu leiðum, eyddu heimilum 

og lögðust yfir ræktarlönd (Helgi Björnsson, 2009).  

Land sem komið hefur undan jökli eða hefur orðið fyrir áhrifum hopunar jökla hefur um árabil 

vakið áhuga vísindamanna. Gróðurframvinda, jarðvegsþróun og þróun vistkerfa á jökulsöndum 

hefur því verið rannsökuð talsvert. Uppsöfnun lífræns kolefnis í jarðvegi (e. soil organic 

carbon) og mikilvægi kolefnishringrásar hefur hlotið verðskuldaða athygli á síðustu áratugum, 

með aukinni umræðu um loftslagsbreytingar og mikilvægi þess að hugað sé að kolefnisforða í 

jarðvegi (McBratney o.fl., 2014). Hringrás kolefnis er mörgum kunn en þegar plöntur ljóstillífa 

nýta þær koldíoxíð (CO2) sem næringu fyrir vöxt sinn sem veldur því að kolefni (C) safnast 

fyrir í jarðveginum (Christensen, 1996). Kolefni í jarðvegi er stærsti virki kolefnisforði á 

jörðinni, það ítrekar mikilvægi þess fyrir kolefnishringrásir (Batjes, 1998).  

Framleiðni og virkni vistkerfa eykst með bindingu kolefnis í jarðvegi (Ása L. Aradóttir o.fl., 

2000). Því er binding kolefnis úr andrúmslofti í jarðveg sérlega góður og ákjósanlegur kostur 

til að sporna við loftslagsbreytingum og minnka losun gróðurhúsalofttegunda (Ása L. Aradóttir 

o.fl., 2000).  
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 Jarðvegur 

Jarðvegur myndar efsta lag jarðskorpunnar og þar með undirstöðu fyrir flest þurrlendisvistkerfi 

(Snorri Baldursson, 2014). Jarðvegur miðlar vatni og næringarefnum, hann geymir lífræn efni, 

er búsvæði og uppspretta næringarefna fyrir dýr og gróður. Jarðvegur er meginhlekkur í 

hringrásum lífefna, eins og vatns, kolefnis og niturs (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 

2009; Snorri Baldursson, 2014).  

Jarðvegur getur sagt sögu umhverfis og loftslags. Hann mótast af umhverfi sínu, en bergefnin 

sem hann myndast í kallast kallast móðurefni (e. parent materials) (Brady og Weil, 2014). 

Þegar bergefni komast í snertingu við yfirborð jarðar þróast þau og breytast, ný efni myndast, 

steindir falla út og lífríkið færist inn í jarðveginn (Ólafur Arnalds, 2015). Þetta ferli er kallað 

jarðvegsmyndun (e. soil development) og við það myndast mold. Jarðfræði svæðis, móðurberg, 

landslag, lífríki, loftslag, hitastig og úrkoma hafa afgerandi áhrif á myndun jarðvegs. Jarðvegur 

breytist mikið með aldrinum og er ungur jarðvegur gjörólíkur gömlum (Ólafur Arnalds, 2015).  

Á Íslandi er að finna einstakar jarðvegsmyndunaraðstæður (Ólafur Arnalds, 2008). Móðurefnin 

eru oftast basísk gjóska en jarðvegur sem myndast við slíkar aðstæður er frábrugðinn öðrum 

jarðvegsgerðum. Jarðvegur eldfjallasvæða kallast eldfjallajörð (Andosol) (Ólafur Arnalds, 

2008). Eldfjallajörð er algengasta jarðvegsgerðin á Íslandi en hún, ásamt mójörð (Histosol) 

inniheldur mest kolefni af öllum jarðvegsgerðum (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009; 

Batjes, 1996). Áfok og grunnvatnsstaða eru ráðandi þættir í jarðvegsmyndun og þróun jarðvegs 

á Íslandi (Ólafur Arnalds, 2008). Áfok berst frá sandauðnum og svæðum þar sem þróuð mold 

fýkur vegna rofs en það hefur afgerandi áhrif á þróun og eiginleika jarðvegs um land allt (Ólafur 

Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Áfok er mjög mikið á Íslandi og veldur því að nær allur 

jarðvegur hér á landi telst til eldfjallajarðar (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). 

Gerð móðurbergs, yfirborðsflatarmál þess og gropleiki skipta miklu máli við jarðvegsmyndun 

(Ólafur Arnalds, 2015). Gropið berg leiðir vatn auðveldlega og veðrast því yfirleitt mun hraðar 

en þéttara berg (Brady og Weil, 2014). Gjóska hefur mikið yfirborðsflatarmál og veðrast því 

mjög hratt, þá sérstaklega ef að hún er basísk (Ólafur Arnalds, 2015). Á Íslandi eru móðurefni 

jarðvegs m.a. gjóska, hraunlög, jökulurð og sandar. Basískt gosberg er algengt hér á landi en 

það veðrast almennt mjög hratt sé raki til staðar (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009).  

Þegar basísk gjóska veðrast losna ál- og kísiljónir (Al3+ og Si4+ ) hlutfallslega hraðar en við 

veðrun á öðrum gerðum móðurbergs (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Þessar jónir 

falla út með súrefni og hýdroxíði (O2 og OH-) og mynda leirsteindirnar allófan (e. allophane) 
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og ímógólít (e. imogolite) sem eru einkennissteindir jarðvegs á eldfjallasvæðum (Brady og 

Weil, 2014). Á Íslandi fellur ferrihýdrít (e. ferrihydrite) einnig út en það er glerkennd jársteind 

sem er illa kristölluð. Þessar steindir, allófan, ímógólít og ferrihýdrít, hafa mikla virkni vegna 

mikils yfirborðs (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Lífrænt efni safnast auðveldlega 

fyrir í eldfjallajörð vegna þess að allófan og málmjónir sem losna við veðrunina, bindast 

lífrænum sameindum og verða að stöðugum sameindum í jarðveginum sem málm-húmus 

knippi (e. metal-humus) (Shoji o.fl., 1993). Kalt veðurfar á Íslandi eykur við uppsöfnun lífræns 

efnis í jarðvegi og þá sérstaklega á blautum svæðum, t.d. í votlendum (Hlynur Óskarsson o.fl., 

2004). Tíð öskuföll leiða til þess að lífrænt efni grefst í jarðveginum sem hækkar heildarmagn 

þess í jarðveginum. Því getur bæði hlutfall og heildarmagn lífræns efnis í íslenskum jarðvegi 

verið hátt (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004).  

Eldfjallajörð er gædd afar sérstökum eiginleikum. Hún hefur mikla holrýmd og vatnsgeymd, 

hæfni til miðlunar katjóna, skortir samloðun, hefur góða vatnsleiðni, mikið magn kolefnis og 

oft mikla frjósemi (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009).  

Basískt áfokið, mikil útbreiðsla auðna og steinefnarík votlendi með sortueiginleika gera 

íslenskan jarðveg sérstæðan á heimsvísu. Á Íslandi finnast stærstu svæði eldfjallajarðar í 

Evrópu en útbreiðsla hennar er um 5% slíks jarðvegs í heiminum (Ólafur Arnalds og Hlynur 

Óskarsson, 2009).  

Þar sem jöklar hafa gengið fram og hopað og jökulár hafa borið fram mikið magn efnis, er að 

finna jökulurð. Hún er fjölbreytt, þar sem jökulurðin einkennist af því bergi sem jökullinn fór 

yfir (Ólafur Arnalds, 2015). Á Íslandi er gjóska og basískt berg oft meginuppistaða jökulurðar 

en það eru efni sem veðrast hratt og því myndast jarðvegur ört í jökulurð (Ólafur Arnalds, 2015). 

Eins er mikið áfok á jökulurðum þar sem jöklar bera fram með sér fínt set. Áfokið leggst yfir 

urðina og jarðvegurinn heldur því áfram að þróast með hinum nýju efnum sem bætast ofan á 

hann (Ólafur Arnalds, 2015). Rannsóknir Olgu Kolbrúnar Vilmundardóttur o.fl., (2014) sýna 

að tími og loftslag eru tveir megin áhrifaþættirnir á hraða jarðvegsmyndunar í jökulruðningum. 

Gróðurfar og landslagsþættir hafa einnig mikil áhrif (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 

2014).    

 

1.2.1 Flokkunarkerfi íslensks jarðvegs 

Íslenskum jarðvegi hefur verið útbúið flokkunarkerfi sem hentar eiginleikum hans, en 

flokkunarkerfið skiptir jarðveginum upp í flokka eftir magni kolefnis í jarðveginum á 30 cm 
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dýpi (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Flokkarnir eru sortujörð, mójörð og glerjörð.  

Sortujörð er eldfjallajörð en hún einkennist af allófani og lífrænum efnum á grónu landi. 

Undirflokkar sortujarðar eru brúnjörð, votjörð og svartjörð. Brúnjörð (e. Brown Andosol) er 

jarðvegur gróins þurrlendis en hún getur verið mjög fjölbreytt eftir umhverfisaðstæðum. 

Votjörð (e. Gleyic Andosol) er jarðvegur votlendis á eða við gosbeltin. Á þeim svæðum er áfok 

mismikið og það hefur áhrif á þróun votjarðar. Þar sem áfok er mikið nær votjörðin ekki að 

safna jafn miklu lífrænu efni og þar sem áfok er minna. Votjörð inniheldur minna en 12% 

kolefni en á gosbeltinu þar sem áfok er mikið getur kolefnismagn verið um 2-6%. Svartjörð (e. 

Histic Andosol) telst einnig til eldfjallajarðar en hún inniheldur minna en 20% kolefni. Hún 

hefur bæði eiginleika mójarðar og eldfjallajarðar og er útbreidd á Norðvesturlandi og 

Norðurlandi (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). 

Jarðvegur auðna kallast glerjörð (e. Vitrisol) en hún er lítið þróuð mold. Þar sem að auðnir og 

glerjörð hafa mikla útbreiðslu á Íslandi er mikilvægt að skilja þessar jarðvegsgerðir frá öðrum 

gerðum eldfjallajarðar (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Flokkurinn glerjörð hefur 

fjóra undirflokka sem endurspegla jarðfræðilegt umhverfi sitt en flokkarnir nefnast melajörð, 

malarjörð, sandjörð og vikurjörð (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Melajörð (e. 

Cambic Vitrisol) finnst gjarnan í jökulurð en hún er ólífrænn jarðvegur sem hefur grýtt yfirborð 

en fínkornóttara jarðvegslag undir því grýtta. Fínkornótta jarðvegslagið er lítt þróað og 

inniheldur talsvert magn leirs. Malarjörð (e. Gravelly Vitrisol) inniheldur ekki hið lítt þróaða 

jarðvegslag og finnst gjarnan á áreyrum. Sandjörð (e. Sandy Vitrisol) á við um sanda Íslands 

sem eru frábrugðnir öðrum söndum í heiminum vegna basísks uppruna gosefnanna sem þeir 

eru myndaðir úr. Gjóskan hefur jónrýmd og vatnsgeymd en skortir lífræn efni og næringarefni 

fyrir gróður. Sandar sem orðið hafa til í jökulhlaupum hafa einkenni malarjarðar en í malarjörð 

er mölin ráðandi og hefur meira en 50% efnis kornastærð yfir 4 mm. Í söndum er silt oft megin 

kornastærðin (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009) en silt er jarðvegskorn sem er milli 

0,5 og 0,002 mm í þvermál (Brady og Weil, 2014). Vikurjörð (e. Pumice Vitrisol) hefur sérstaka 

eiginleika s.s. mikið holurými sem aðgreinir hana frá annari möl. Svo jarðvegur teljist til 

vikurjarðar er miðað við að kornastærð vikursins sé stærri en 2 mm og hann sé ráðandi í efstu 

10 cm jarðvegsins (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009).  

Mójörð (e. Histosol) telst ekki til eldfjallajarðar, hún er lífræn mómold sem myndast fjarri 

gosbeltinu þar sem áfok er lítið. Mójörð inniheldur meira en 20% kolefni. Hún hefur ekki mikla 

útbreiðslu hér á landi og finnst helst á Vesturlandi. Mójörð inniheldur lítið allófan, getur haldið 

gríðarlega miklu vatni og hefur lágt sýrustig (pH) (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). 
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Íslensk mójörð minnir að mörgu leiti á mold í votlendum á köldum norðurslóðum, að 

undanskildum áhrifum áfoks sem gerir íslenska mójörð sérstaka á heimsvísu (Ólafur Arnalds 

o.fl., 2016).  

 

 Votlendi  

Votlendi eru meðal mikilvægustu vistkerfa Íslands þar sem að þau gegna lykilhlutverki í miðlun 

vatns og næringarefna. Í votlendum er að finna fjölbreyttar tegundir gróðurs og fjölbreytt 

fuglalíf (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). Stórum hluta votlenda hér á landi hefur verið raskað, 

sérstaklega á láglendi þar sem votlendi hafa verið ræst fram fyrir ræktarland (Snorri Baldursson, 

2014).  

Jarðvegur votlenda er gegnblautur sem þýðir að loft á ekki greiðan aðgang að lífrænu efni 

jarðvegsins og því myndast loftfirrtar aðstæður (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). Niðurbrot 

lífræns efnis fer þá fram án súrefnis, en við þær aðstæður verður ekki fullkomið niðurbrot. 

Lífrænar sýrur myndast þá við gerjunina sem hindrar niðurbrot enn frekar (Snorri Baldursson, 

2014). Í mýrarjarðvegi safnast lífrænar leifar því upp og þá geta með tímanum myndast þykk 

mólög. Í slíkum mólögum er stór hluti kolefnisforða jarðar geymdur (Snorri Baldursson, 2014). 

Á Íslandi er mikið kolefni geymt í jarðvegi en kuldi, súrefnisþurrð og myndun málm-húmus 

knippa stuðla að uppsöfnun lífrænna efna í íslenskum votlendum (Ólafur Arnalds og Hlynur 

Óskarsson, 2009). Basískt móðurbergið veðrast stöðugt og því losna næringarefni í sífellu úr 

berginu, en það hækkar sýrustigið í jarðveginum. Því eru votlendin mjög frjósöm og jarðvegur 

þeirra hefur tiltölulega hátt sýrustig (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). Í samanburði við votlendi í 

öðrum norðlægum löndum (Finnlandi, Svíþjóð og Síberíu) er hlutfall niturs (N) og fosfórs (P) 

hærra í íslenskum votlendum, en hlutfall kolefnis á móti nitri (C/N) er lægra í jarðvegi íslenskra 

votlenda. Eins er sýrustig í íslenskum votlendum hærra en í fyrrnefndum löndum (Ólafur 

Arnalds o.fl., 2016; Snorri Baldursson, 2014). Greitt aðgengi að næringarefnum útskýrir hátt 

hlutfall fugla í votlendum landsins en þéttleiki fugla í íslenskum votlendum getur verið meira 

en 10 sinnum hærri á Íslandi en í Bretlandi meðal sömu tegunda (Tómas Grétar Gunnarsson 

o.fl., 2006).   

Hallamýrar eru algengustu mýrar landsins og eru þær aðrennslismýrar sem fá vatn úr 

nærliggjandi vatnsföllum og lækjum (Snorri Baldursson, 2014). Aðrennslismýrar fá stöðugan 

straum næringarefna úr vatninu sem rennur í þær sem eykur frjósemi þeirra. Sökum 

frjóseminnar einkennast þær af æðplöntum og oft er lítið um mosategundir (Ólafur Arnalds 
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o.fl., 2016). Hallamýrar eru oft þýfðar, en þúfurnar halda tegundafjölbreytni plantna og dýra 

hárri, þar sem að pláss myndast fyrir tegundir sem sækja í misblaut búsvæði. Starir einkenna 

hallamýrar, en í þýfðum hallamýrum finna grös, blómplöntur og smárunnar sér stað í þúfunum 

(Snorri Baldursson, 2014).  

Votlendi eru mikilvæg búsvæði fugla, en um 75% íslenskra varpfugla eru að miklu eða öllu 

leyti bundin votlendissvæðum (Guðmundur A. Guðmundsson, 1998; Ólafur Arnalds o.fl., 

2016). Ísland er mikilvæg varpstöð fyrir vaðfugla í Evrópu og ber landið ábyrgð á 20-50% af 

heimsstofnum lóu (Pluvialis apricaria), sendlings (Calidris maritima), spóa (Numenius 

phaeopus), sandlóu (Charadrius hiaticula) og stelks (Tringa totanus). Þessar tegundir halda sig 

hér á landi á sumrin og nýta votlendi sem fæðuöflunar- og varpsvæði (Guðmundur A. 

Guðmundsson, 1998; Snorri Baldursson, 2014). Varpfuglar í votlendi nýta það á fjölbreyttan 

hátt þar sem þarfir fullorðinna fugla og unga eru mismunandi. Því má oft sjá að hreiðurstæðin 

eru úti í mýrinni en ungarnir leita hins vegar upp í þurrari svæði þar sem hægara er að fela sig. 

Sem dæmi hefur verið sýnt fram á að varpárangur jaðrakans er nátengdur aðgengi að tjörnum, 

en að meginfæðusvæði unga séu þurrir gróðurteigar (Snorri Baldursson, 2014).  

Framræsla votlendis hefur haft mikil áhrif á íslensk votlendi. Jarðræktarlögin og iðnbyltingin á 

tuttugustu öld mörkuðu upphaf framræslu votlendis hér á landi, en hún náði hámarki sínu árið 

1970 (Ólafur Arnalds o.fl., 2016; Snorri Baldursson, 2014).  Farið var í umfangsmikla 

framræslu á votlendi til að styrkja landbúnað í landinu og tryggja matvælaöryggi í lok seinni 

heimstyrjaldarinnar (Áslaug Helgadóttir o.fl., 2013). Fyrir framræslutímabilið og fyrir 

vélvæðingu höfðu bændur í sumum landshlutum nýtt engjahey, en þau voru þung og erfitt var 

að ná í heyin. Þegar dráttarvélar fengust til landsins sukku þær á blautu svæðunum. Því var ljóst 

að beita þurfti öðrum aðferðum og með því að ræsa votlendin fram með skurðum mátti þurrka 

landið og ná heyjum heim með vélafli. Framræsla votlendis var styrkt af íslenska ríkinu í hátt í 

50 ár (Áslaug Helgadóttir o.fl., 2013).  

Á árunum 1970 til 1995 var framræslu votlendis haldið áfram svo unnt væri að bæta úthaga 

sem beitiland. Árið 1996 var fyllt í fyrsta framræsta skurðinn og endurheimt votlendis þar með 

formlega hafin (Snorri Baldursson, 2014). Enn þann dag í dag eru óröskuð votlendi ræst fram, 

en undanfarinn áratug hefur verið lögð áhersla á að auka vitundavakningu almennings um 

mikilvægi votlenda og verndun þeirra (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). Votlendi þekja um 19,4% 

af grónu landi á Íslandi en um 47% votlenda hafa verið framræst. Á láglendi neðan við 200 

metra yfir sjávarmáli hefur 70% votlenda verið raskað (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). Í gegnum 
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aldirnar hafa votlendi landsins m.a. verið nýtt til beitar, heyskapar, mótöku, hrístöku og torfristu 

(Snorri Baldursson, 2014).  

Uppsöfnun kolefnis í jarðvegi votjarðar er að meðaltali 4 g á hvern fermetra ári í votjörð, en 

áfok og grunnvatnsstaða svæðisins eru ráðandi þættir varðandi uppsöfnun kolefnis (Hlynur 

Óskarsson o.fl., 2004). Sýrustig votjarðar er oftast um 6-7 og inniheldur votjörð um 10-20% 

leir (allófan og ferrihýdrít) (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). Íslenskur votlendisjarðvegur býr yfir 

einstakri samsetningu af lífrænum- og sortueiginleikum sem sjaldséðir eru annarstaðar í 

heiminum (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). 

 

 Breytingar á Breiðamerkursandi  

Fyrir litlu-ísöld var Vatnajökull mun minni en hann er nú og voru þá svæði sem nú eru hulin 

jökli, frjósöm og þakin gróðri (Helgi Björnsson, 2009). Svæðin sunnan Vatnajökuls bera sögu 

jöklunar augljós merki. Á Breiðamerkursandi á Suðausturlandi voru bæir á svæðum sem nú eru 

hulin jökli en sandurinn er talinn hafa myndast við framburð jökla frá lokum síðasta jökulskeiðs 

(Helgi Björnsson, 2009). Örnefnið Breiðamörk gefur til kynna annað gróðurfar en er í dag, en 

á Breiðumörk var blómleg byggð fram til ársins 1362 þegar Öræfajökull gaus og lagði svæðið 

í ösku og vikur (Helgi Björnsson, 2009). Byggð hélst á bænum Breiðá á Breiðumörk fram til 

1698, eða þar til að jökullinn var kominn svo nálægt bænum að ekki var talið öruggt að búa þar. 

Þá hafði Breiðamerkurjökull gengið fram um 15 km yfir gróið sléttlendið (Helgi Björnsson, 

2009). Í Ferðabók Eggerts og Bjarna (1772, 1975) segir að frá landnámsöld og lengi eftir hafi 

Breiðamörk verið fagurt hérað, grösugt og víða vaxið skógi, með fjölmörgum bæjum. Nú sé 

þar sandauðn (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, 1975). Mynd 1 sýnir kort af 

Breiðamerkursandi sem var gefið út árið 1905 af danska sjóhernum en kort í þessari kortaröð 

eru gjarnan kölluð herforingjaráðskortin. Á myndinni sést að allur Breiðamerkursandur er 

skilgreindur sem sandur/ógróið land og einungis lítill blettur er merktur með grænum lit við 

bæinn Kvísker.  
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Mynd 1: Herforingjaráðskort frá árinu 1905. Myndin sýnir Breiðamerkursand og skriðjökla úr Öræfajökli. 

Breiðamerkursandur er allur skilgreindur sem sandur/ógróið land (Landmælingadeild herforingjaráðs, 1905). 

Nú kemur ár hvert land undan jökli sem er gróðursnautt og ber engin ummerki um löngu horfin 

bæjarstæði. Þó bera jökulárnar á svæðinu fram móhnausa, leifar af grassverði og birkilurka sem 

gefa okkur vísbendingar um hvernig var umhorfs á svæðinu áður en jöklar gengu fram (Helgi 

Björnsson, 2009). Jöklarnir sem ganga niður á Breiðamerkursand hafa hopað mikið og árnar 

sem renna undan jöklunum hafa í kjölfarið fest sig í farvegi. Við það hafa aðstæður á sandinum 

breyst mikið (Sigurður Björnsson, 1998). 

Kvísker er austasti bærinn í Öræfum á Suðausturlandi. Bæjarstæðið er vinalegt í túni undir 

brekku sem vaxin er trjám en ofan við bæinn trónir Öræfajökull. Skriðjöklar teygja sig langt 

niður á láglendi bæði austan og vestan við Kvísker. Sunnan og austan við bæinn er 

Breiðamerkursandur. Um hann hafa löngum fallið mörg jökulvötn sem gerðu sandinn illfæran 

og ógróinn (Sigurður Björnsson, 1998). Í Ferðabók Eggerts og Bjarna frá árunum 1752-1757 

segir að Kvísker hafi legið á óeyddri landspildu sem var vaxin grasi og birkikjarri (Eggert 

Ólafsson og Bjarni Pálsson, 1975). Austan við bæinn renna Hrútá og Múlakvísl, en þær 

flæmdust lengi vel vítt og breitt um Breiðamerkursand, stundum alveg að bæjartúni á 
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Kvískerjum. Árin 1911-1912 var Hrútá óvenju óstöðug og breyttist rennsli hennar um 

Breiðamerkursand ört og ógnaði þá byggð á Kvískerjum (Sigurður Björnsson, 1998). 

Hrútá var þekkt fyrir að vera versta vatnsfallið á Breiðamerkursandi, ill yfirferðar og óx hún 

mikið í sunnan og austan rigningum. Að vestan flæmdust Eystri-Kvíá, sem rann úr skarðinu í 

Kvíármýrarkambi og Vattará um sandinn og eyddu öllu. Lengi vel var allt svart og eyðilegt 

(Sigurður Björnsson, 1998). Árið 1939 flutti Hrútá sig í nýjan farveg lengra frá bænum þar sem 

jökullinn hafði hopað mikið. Í dag rennur Hrútá í Fjallsárlón og þá um Fjallsá til sjávar. Eystri-

Kvíá rennur í dag um skarð syðst í Kvíármýrarkambi, um Kvíá til sjávar.  

Byggð á Kvískerjum hefur í gegnum tíðina verið stopul, en fyrsta ritaða heimildin um Kvísker 

er frá árinu 1343. Líklega hefur þó verið byggð þar frá landnámi (Sigurður Björnsson, 1998). 

Langt er í næstu bæi frá Kvískerjum en um 12 km eru til Hnappavalla til vesturs og til austurs 

eru Reynivellir næsti bær en þangað eru um 28 km. Árið 1901 flutti Björn Pálsson ásamt 

systrum sínum frá Svínafelli að Kvískerjum og hófu þau þar búskap. Árið 1905 kvæntist Björn 

Þrúði Aradóttur frá Fagurhólsmýri og eignuðust þau saman alla Kvískerjajörðina. Það var í 

höndum Björns Pálssonar að sjá um viðhald jökulvegarins yfir Breiðamerkurjökul og að fylgja 

póstinum yfir Fjallsá og Breiðá. Björn var þekktur fyrir að vera úrræðagóður og athugull. Þrátt 

fyrir að langt var milli bæja var lengst af margt heimilisfólk á Kvískerjum og bærinn í alfaraleið 

svo mikið var um gestagang (Sigurður Björnsson, 1998). Lengi vel voru grasnytjar litlar og 

ræktarland slæmt á Kvískerjum sökum ágangs jökulvatna á Breiðamerkursandi og því þurfti að 

sækja hey á Fagurhólsmýri. Á þeirri leið þurfti að fara yfir fjórar jökulár.  

Börn Björns og Þrúðar voru þekkt fyrir forvitni sína og þekkingarleit og urðu synirnir Flosi, 

Sigurður, Helgi og Hálfdán sér í lagi þekktir fyrir að vera fræðimenn hver á sínu sviði. Flosi 

lagði stund á jökla- og náttúrufræði og átti mest samskipti við erlenda fræðimenn þar sem hann 

talaði erlend tungumál, Sigurður var félagsmála- og fræðimaður, Helgi var uppfinningamaður 

og Hálfdán var landsþekktur fyrir frábæra þekkingu á plöntu- og dýralífi. Bræðurnir Sigurður, 

Helgi og Hálfdán bjuggu lengi saman á Kvískerjum (Þorsteinn Jóhannsson, 1998) en fluttust 

þaðan á Höfn árið 2013 (Halldóra Oddsdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2020). Í dag eru 

Kvísker í eyði. Margt hefur breyst í nágrenni Kvískerja við hopun jökla og brúun jökulvatna. Á 

svæði sunnan við þjóðveginn á vestanverðum Breiðamerkursandi hefur vistkerfi þróast úr 

jökulsandi yfir í algróið votlendi og er svæðið rannsóknarefni þessarar ritgerðar. Eftir að 

jökulárnar, Hrútá og Eystri-Kvíá, festu sig í farvegi hafa skapast góðar aðstæður fyrir landnám 

plantna á sandinum. 



10 

 

 Fyrri rannsóknir á svæðinu 

Öræfin hafa lengi vakið áhuga vísindamanna, enda hafa stórkostlegar umhverfisbreytingar átt 

sér stað á svæðinu. Ekki er vitað til þess að votlendið á Kvískerjum hafi áður verið rannsakað, 

en Björn Pálsson og afkomendur hans á Kvískerjum fylgdust vel með þróun svæðisins og 

landnámi gróðurs. Því má vera að upplýsingar um svæðið liggi fyrir í rituðum heimildum 

ábúenda Kvískerja.  

Olga Kolbrún Vilmundardóttir rannsakaði þróun jarðvegs í jökulruðningum við Skaftafells- og 

Breiðamerkurjökul í doktorsverkefni sínu við Háskóla Íslands. Í jökulruðningum við 

Skaftafellsjökul hefur landslag mikil áhrif á landnám gróðurs, en gróður hefur landnám í 

lægðum og dældum í landslaginu þar sem er skjól og vatn safnast betur fyrir (Olga Kolbrún 

Vilmundardóttir o.fl., 2015b). Því verður þróun jarðvegs einnig hröðust á þeim svæðum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að 1,10 kg C m-2 hefur safnast fyrir í jarðveginum á 120 árum og að 

uppsöfnun lífræns kolefnis og niturs í jarðvegi verður örari með tímanum. Á fyrstu áratugum 

safnast lítið fyrir í jarðveginum en eftir 65 ár eykst hraði uppsöfnunar (Olga Kolbrún 

Vilmundardóttir o.fl., 2015b). Framvinda gróðurs á jökulaurum framan við Skaftafellsjökul 

virðist fylgja fyrirgreiðslulíkani, þar sem plöntur sem nema þar fyrst land búa í haginn fyrir 

seinni landnema (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2015b). Í jökulruðningum á 

Breiðamerkursandi einkenndist gróðurfarið af mosa og grösum. Rúmþyngd og sýrustig 

jarðvegsins lækkaði með aldrinum en eftir 67 ár hafði sýrustigið náð stöðugu gildi um pH 6 

(Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2015a). Hlutfall lífræns kolefnis og niturs í jarðvegi jókst 

einnig með aldrinum. Hæstu gildin sem mældust voru í 82 ára gömlum jökulruðningi (1,4% 

lífrænt kolefni og 0,07% nitur). Fjarlægð frá fræuppsprettu sést á gróðurfarinu, en mun minna 

er um trjágróður í jökulruðningum við Breiðamerkurjökul en við Skaftafellsjökul. Rannsóknin 

sýnir að landnám fugla í jökulruðningum skiptir miklu máli fyrir þróun jarðvegs og landnám 

plantna (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2015a; Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 

2015b).  

Bonatotzky o.fl., (2019) rannsökuðu jarðvegsmyndun á Reynivöllum og Kálfafelli í Suðursveit 

á Suðausturlandi en þar er lífrænt efni mikilvægasti þátturinn í þróun jarðvegs og mest hamlandi 

þáttur í veðrun rannsakaðra jarðvegsgerða. Rannsókn Bonatotzky o.fl. (2019) leiddi í ljós að 

jarðvegurinn hafði lágt sýrustig og hátt hlutfall lífræns kolefnis en það takmarkar veðrunina og 

kemur í veg fyrir myndun leirsteinda. Í jarðveginum var mun meira af ferrihýdrít leir en allófan 

leir. Rannsóknin sýndi fram á að staðsetning jarðvegsins hafði meiri áhrif á efnasamsetningu 

jarðvegsins heldur en hröð veðrun móðurefnanna, þar sem að þau voru hin sömu á bæði 
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Reynivöllum og Kálfafelli (Bonatotzky o.fl., 2019). Tíð öskuföll hafa mikil áhrif á hegðun 

íslenskrar mójarðar (e. Histosols). Þegar næringarríkur lífrænn jarðvegur verður fyrir miklu 

öskufalli verður jarðvegsþróunin að byrja upp á nýtt, líkt og við öskufall úr Öræfajökli 1362 

(Bonatotzky o.fl., 2019).   

 

 Markmið rannsóknar 

Loftslagsbreytingar hafa haft víðtæk áhrif á náttúru Íslands en sífellt fleiri rannsóknir eru gerðar 

á breytingum náttúrunnar í kjölfar loftslagsbreytinga. Breytt umhverfisskilyrði geta haft mikil 

áhrif á vistkerfi landsins. Þróun vistkerfisins á Breiðamerkursandi er áhugaverð þar sem miklar 

breytingar hafa orðið á vistkerfinu en það telst sérstakt á heimsvísu að vistkerfi þróist úr 

sandauðn í votlendi.  

Markmið rannsóknarinnar er að kortleggja útbreiðslu votlendisins á Breiðamerkursandi og 

kanna sýrustig og uppsöfnun kolefnis og niturs í jarðvegi með jarðvegssýnum úr misgömlum 

svæðum votlendisins. Hér eftir verða kynnt gögn úr svarðlagsmælingum og sýrustigs-, kolefnis- 

og niturmælingum á jarðvegssýnum úr votlendi á Breiðamerkursandi. Eins verða kynnt gögn 

um útbreiðslu og stækkun votlendis á Breiðamerkursandi.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig hefur útbreiðsla votlendisins breyst á árunum 1968-2004? 

2. Hversu mikið kolefni (C) og nitur (N) hefur safnast fyrir í jarðvegi votlendisins? 

3. Breytist sýrustig jarðvegsins með hækkandi aldri vistkerfisins? 
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2. Rannsóknarsvæði 

Rannsóknarsvæðið er á vestanverðum Breiðamerkursandi nálægt sjó, austan við bæinn Kvísker 

í Öræfum á Suðausturlandi. Um 4 km eru frá fjalli til sjávar. Rannsóknarsvæðið er í um 4-10 

metra hæð yfir sjávarmáli. Austan við Kvísker rennur jökuláin Fjallsá og vestan við bæinn 

rennur jökuláin Kvíá. Frá fjöllunum renna margir misstórir lækir s.s. Bæjarlækur, Heiðarlækur, 

Stöðuvatnslækur og Vattará. Lítill hæðarmunur frá fjalli til sjávar gerir það að verkum að vatn 

rennur hægt um svæðið. Mikil fræuppspretta er á Kvískerjum en við Kvískerjabæinn eru 

hlíðarnar viði vaxnar og aurarnir nærri alþaktir gróðri. Í norðanáttum blæs vindur frá 

Kvískerjum að votlendinu á Breiðamerkursandi. Rannsóknarsvæðið afmarkast af Vattará til 

suðvesturs og með Heiðarlæk til norðausturs en hann rennur í nokkrum kvíslum inn á 

rannsóknarsvæðið. Svæðið hefur orðið fyrir áhrifum öskufalls, framgangs jökla og jökulhlaupa 

á síðustu 1000 árum (Bonatotzky o.fl., 2019). Veðrið á svæðinu verður fyrir miklum áhrifum 

af nálægð sinni við Öræfajökul og á Kvískerjum getur rignt mjög mikið á stuttum tíma. Eins 

verður þar mjög hvasst í ákveðnum vindáttum. Veðurstöðin á Kvískerjum heldur úrkomumeti 

á landinu (Trausti Jónsson, 2007). Meðalhiti á Kvískerjum er 5,9°C (2009-2016) og er meðaltal 

árlegrar úrkomu (1962-2011) 3500 mm (Bonatotzky o.fl., 2019). Í nálægð við stór fjöll, eins og 

Öræfajökul, getur veðurfar orðið öfgakennt. Á Kvískerjum var mönnuð veðurathugunarstöð frá 

árinu 1961 til ársins 2008 (Þórður Arason og Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir, 2010). Mynd 2 

sýnir rannsóknarsvæðið á Breiðamerkursandi, merkt með rauðum kassa.  

 

Mynd 2: Rannsóknarsvæði á Breiðamerkursandi merkt með rauðum kassa. Stutt er frá fjalli til fjöru (Landmælingar Íslands, 

2020). 
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Þessi hluti votlendisins á Breiðamerkursandi var valinn þar sem að vitað er til þess að ábúendur 

á Kvískerjum fylgdust með þróun vistkerfisins og sýndu vísindamönnum votlendið. Við þessa 

rannsókn gafst ekki tækifæri til að skoða handskrifaðar heimildir frá ábúendum Kvískerja um 

votlendið.   

Breiðamerkursandur átti fram til 1939 von á tíðum flóðum úr nærliggjandi jökulám (Sigurður 

Björnsson, 1998). Á rúmum 80 árum hafa aðstæður breyst mikið í kjölfar hopunar jökla og 

hlýnandi veðurfars. Mikið vatn er til staðar, bæði í formi úrkomu og frá lækjum sem renna um 

svæðið. Lækirnir bera inn mikið af næringarefnum og á Kvískerjum er frækista sem rignir 

fræjum og æxlunarhlutum plantna yfir svæðið. Á Breiðamerkursandi sunnan við Kvísker, hefur 

sandurinn þróast frá því að vera jökulsandur (e. glacial outwashplain) með nærri enga 

gróðurþekju, í votlendi. Aðstæður fyrir fræregn hafa verið hagstæðar á sandinum þar sem hann 

hefur líklega verið mjög blautur fyrir. Gróðurinn sem nam land heldur síðan enn betur í rakann 

og við það myndast hagstæðar aðstæður fyrir fjölbreytt gróðurfar (Snorri Baldursson, 2014). Á 

mynd 3 má sjá gróðurfar og tjörn sem myndast hefur í votlendinu á Breiðamerkursandi.  

 

 

Mynd 3:  Horft til norðvesturs úr votlendinu á Breiðamerkursandi að Kvískerjum og Öræfajökli. Myndin sýnir landslag á 

eldra svæði votlendisins (ljósmynd: Íris Ragnarsdóttir Pedersen).  
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3. Efni og aðferðir 

Rannsóknin á votlendinu á Breiðamerkursandi er margþætt. Í fyrstu var votlendið kortlagt svo 

unnt væri að leggja mat á útbreiðslu þess. Þá voru settir út GPS punktar sem gegndu hlutverki 

sýnatökustaða fyrir jarðvegssýni, sýnin voru tekin með jarðvegsbor. Að lokum voru sýnin 

efnagreind á jarðvegsrannsóknarstöð Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti, 

Efnagreiningum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Keldnaholti og hjá Efnagreining ehf. á 

Hvanneyri.  

 

 Kortlagning 

Við kortlagningu útbreiðslu votlendisins á Breiðamerkursandi var notast við loftmyndir af vef 

Landmælinga Íslands ásamt tveimur aðsendum innrauðum myndum frá Landmælingum Íslands 

(LMÍ). Elstu loftmyndirnar af svæðinu eru frá 1954 og 1962 en þær voru báðar ónothæfar vegna 

þess hve óskýrar þær voru. Átta myndir voru notaðar og var sú elsta frá árinu 1968, þá 1981, 

1982, 1989, 1992, 1998, 2002 og 2004. Ekki fengust nýrri myndir hjá LMÍ en frá 2004. 

Myndirnar voru réttar upp og settar í hnitakerfi Ísnet93 í forritinu ArcGis 10.5. Þá voru útlínur 

votlendisins kortlagðar. Mynd 4 sýnir loftmyndir frá 1982 og 1998. Rannsóknarsvæðið er merkt 

á báðum myndum með rauðum kassa.   

 

Mynd 4: Loftmyndir af rannsóknarsvæði á Breiðamerkursandi. Mynd til vinstri frá árinu 1982, mynd til hægri frá árinu 

1998. Rannsóknarsvæðin eru merkt með rauðum kassa (Landmælingar Íslands, 1982; Landmælingar Íslands, 1998). 

Að kortlagningu lokinni sást að hluti svæðisins var til staðar á öllum loftmyndunum og hluti 

þess var yngri. Hér eftir verða svæðin kölluð eldra svæði og yngra svæði. Ákveðið var að 20 
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sýnatökustaðir myndu veita fullnægjandi niðurstöður. Settir voru út 10 GPS punktar innan eldra 

svæðis og 10 GPS punktar innan yngra svæðis svo unnt væri að meta breytileika í aldri 

votlendisins og sjá hvort munur væri á kolefnis- og nituruppsöfnun eftir aldri. GPS punktarnir 

gegndu hlutverki sýnatökustaða. Sýnatökustöðunum var dreift með hæfilegu millibili innan 

hvors svæðis og þeir merktir inn á litað kort en ekki loftmynd til að tryggja að valið yrði sem 

handahófkenndast. Staðsetning sýnatökustaðanna var þá sett í GPS handtæki og í GPS forrit í 

snjallsíma. Mynd 5 sýnir sýnatökustaðina og nöfn þeirra.  

 

Mynd 5: Sýnatökustaðir innan eldra og yngra svæðis á rannsóknarsvæði. Nöfn sýnatökustaðanna koma fram á korti (kort: 

Íris Ragnarsdóttir Pedersen).  

  

 Jarðvegssýni 

Þann 16. febrúar 2020 voru jarðvegssýnin tekin. Veður var með ágætum, 5°C, 10 m/sek, 

heiðskírt og sólskin. Jörð var auð en frost og þýða höfðu skiptst á undangenginn mánuð. Því 

var frost í jörðu á sumum sýnatökustöðum. Af þeim orsökum voru sumir sýnatökustaðir færðir 

til um nokkra metra eða á næsta stað þar sem ekki var frost í jörðu. Gengið var að GPS hniti og 

1 m2 sýnatökusvæði stikað út. Fimm jarðvegsborkjarnar voru teknir innan þess, þeir settir í 

merktan poka og hver staður loks ljósmyndaður. Tveir jarðvegsborar voru notaðir, annarsvegar 
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2 cm í þvermál og hinsvegar 2,5 cm. Borarnir reyndust misvel í breytilegum aðstæðum á 

sýnatökusvæði og því voru þeir báðir notaðir. Jarðvegur var sendinn syðst á eldra svæðinu og 

þá reyndist minni jarðvegsborinn betur en á yngra svæði votlendisins var jarðvegur grýttari og 

reyndist þá stærri jarðvegsborinn betur.  

Ákveðið var að færa einn sýnatökustað sem var í um 5 metra fjarlægð frá þúfu í þúfuna til að 

fá sýni úr þúfu. Jarðvegur í þúfunum var þurrari og þar reyndist auðveldara að ná heilum 

jarðvegsborkjörnum. Í blautri mýrinni reyndist sumstaðar erfitt að ná heilum borkjörnum þar 

sem að sýnið rann úr jarðvegsbornum. Því voru sýnin tekin í tvennu lagi á blautustu 

sýnatökustöðunum. Sýnin voru frá 5 cm upp í 30 cm en á flestum stöðum náðust um 15 cm 

borkjarnar.  

Á fimm sýnatökustöðum á yngra svæðinu reyndist erfitt að ná jarðvegsborkjörnum. Ekki er 

vitað hvort að möl/grjót í jarðvegi hafi verið orsök þess að erfitt var að koma bornum niður eða 

hvort frost í jörðu hafi verið þar að verki. Kjarnarnir sem náðust á yngra svæðinu voru frá því 

að vera 5 cm upp í 15 cm.  

Gengið var frá jarðvegssýnum á jarðvegsrannsóknarstöð Landbúnaðarháskóla Íslands að 

Keldnaholti. Sýnin voru sett í merkta bakka og þau látin þorna við stofuhita. Að þremur vikum 

liðnum höfðu sýnin þornað, þá voru þau sigtuð í 2 mm sigti, en þau korn sem eru minni en 2 

mm teljast til jarðvegs (Brady og Weil, 2014). Sýnin voru vigtuð, bæði það sem var stærra en 

2 mm og minna en 2 mm.  

Við mælingu sýrustigs voru 5 g af jarðvegi sett í tvö mæliglös. Þá var 25 ml af afjónuðu vatni 

bætt í jarðveginn í sýnatökuglasinu. Í þremur glösum var jarðvegur mjög þurr en þá varð að 

bæta við 10-15 mm af afjónuðu vatni svo unnt væri að mæla sýrustig. Þá voru sýnin sett í hristu 

og hrist í tvær klukkustundir ásamt tveimur viðmiðunarsýnum. Að því loknu var sýrustig mælt 

í öllum sýnum með elektróðu. Fjögur sýni voru mjög lítil og því var aðeins mælt í eitt glas, til 

að tryggja nægilegt magn af þeim sýnum til mælinga á kolefni og nitri. 

Lítill hluti sýnanna var kúlumulinn til að gera jarðveg einsleitan fyrir kolefnis- (C) og 

niturmælingar (N). Á Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) voru möluðu sýnin kúlumulinn aftur 

og síðan mulin með mortéli. Þörf var á að endurtaka talsvert af mælingum. Kolefnismælingar 

voru gerðar á NMÍ en niturmælingar voru gerðar hjá Efnagreiningum ehf. á Hvanneyri með 

Kjeldnahl aðferð. Svarðlag jarðvegsins var mælt í votlendinu með málbandi í apríl 2020.  
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4. Niðurstöður 

 Kortlagning votlendis 

Kortlagning votlendisins sýnir hvernig útbreiðsla þess hefur aukist á síðustu áratugum frá árinu 

1968 til ársins 2004. Elsti hluti votlendisins er suðaustast á svæðinu, næst sjó. Sá hluti 

votlendisins var sjáanlegur á öllum loftmyndum af svæðinu og afmarkast með rauðri útlínu á 

mynd 6. Yngri hluti votlendisins teygir sig til norðvesturs, þar sem lækur rennur inn í votlendið, 

en sá hluti sést á loftmyndum frá árinu 1981 og afmarkast með appelsínugulri línu á mynd 6. 

Ljósblá lína sýnir stærð votlendisins árið 2004 á mynd 6. 

Að kortlagningu lokinni fengust niðurstöður um útbreiðslu og stækkun votlendisins á árunum 

1968-2004. Árið 1968 var votlendið samkvæmt kortlagningu 0,630 km2 að stærð, en árið 2004 

hafði útbreiðsla þess aukist um 0,541 km2 og mældist stærð þess þá 1,171 km2. Á mynd 6 má 

sjá útbreiðslu og stærð votlendisins.  

 

Mynd 6: Stækkun votlendis á Breiðamerkursandi frá 1968-2004. Stærð kemur fram í skýringartöflu (kort: Íris Ragnarsdóttir 

Pedersen).  
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 Landslag 

Landslag á rannsóknarsvæði var fjölbreytt, syðst og næst sjó var svæðið blautast og þar höfðu 

myndast stórar þúfur. Á eldra svæðinu var mikið um tjarnir og lækir voru fastir í farvegi. Þess 

á milli voru þurrar þúfur og blaut mýri. Þúfurnar á eldra svæðinu auka við tegundafjölbreytnina 

en á eldra svæðinu þar sem þúfurnar voru til staðar sást gulvíðir og loðvíðir nær eingöngu við 

eða í þúfum.  

 

Mynd 7: Afoxað járn (Fe++), blátt að lit og mýrarrauði á eldra svæði í votlendi á Breiðamerkursandi (ljósmynd: Íris 

Ragnarsdóttir Pedersen).  

Á eldra svæðinu sást bæði afoxað járn (Fe++) í upplausn, blátt að lit sem og mýrarrauði sem 

hafði víða fallið úr jarðveginum (sjá mynd 7) en það er til marks um loftfirrð og afoxun í 

lífrænum jarðvegi (Brady og Weil, 2014). Járnið oxast og verður að mýrarrauða þegar það 

kemst í snertingu við súrefni. Eitt af einkennum votjarðar er að járnútfellingar geta verið 

áberandi (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Innan eldra svæðisins var mikið um 

stórar þúfur (um 2-6 m í þvermál) en það tekur langan tíma fyrir slíkar þúfur að myndast (sjá 

mynd 8). Tilurð þeirra sýnir að svæðið hafi haft tíma til að þróast (Brady og Weil, 2014). Af 

sumum sýnum á eldra svæðinu fannst lykt af rotnandi lífrænum leifum. Neðst í flestum sýnum 

á eldra svæðinu var fínn sandur eða fín möl. Svörðurinn mældist þykkastur syðst á svæðinu en 

eftir því sem farið var norðar í votlendið dró úr þykkt svarðlagsins. Svarðlagið var að meðaltali 

17,4 cm á eldra svæðinu, sjá töflu 1. 
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Mynd 8: Landslag á eldra svæði votlendisins. Myndin sýnir stórar þúfur í votlendinu (ljósmynd: Íris Ragnarsdóttir 

Pedersen).  

Á yngra svæðinu voru engar stórar þúfur en þó sáust litlar þúfur (20-30 cm í þvermál). Gulvíðir 

og loðvíðir óx um nærri allt svæðið og var ekki einskorðaður við þúfurnar. Yngra svæðið var 

allt svipað blautt, lækir runnu um svæðið og tjarnirnar voru minni. Gróðursamsetning á yngra 

svæðinu var ekki jafn fjölbreytt sökum minni breytileika í landslagi. Sumstaðar sást glitta í grjót 

upp úr grassverðinum en það sást hvergi á eldra svæðinu. Mynd 9 sýnir landslag á yngra svæði. 

Svarðlagið var að meðaltali 12,2 cm á yngra svæðinu, sjá töflu 1.  

 

Mynd 9: Landslag á yngra svæði. Litlar þúfur, bleyta og svipað gróðurfar (ljósmynd: Íris Ragnarsdóttir Pedersen).  
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 Sýrustigs-, kolefnis- og niturmælingar 

Tafla 1: Taflan sýnir niðurstöður pH, C, N og svarðlagsmælinga í votlendi á Breiðamerkursandi. 

pH, C og N mælingar úr votlendi á Breiðamerkursandi 

NAFN pH C% N% C/N Svarðlag cm 

1968-1 6,17 0,76 0,16 4,7 10 

1968-2 6,12 1,37 0,19 7,2 12 

1968-3 6,26 0,85 0,18 4,7 8 

1968-4 6,55 16,00 0,75 21,4 16 

1968-5 5,76 2,12 0,22 9,6 11 

1968-6 6,42 16,00 0,88 18,2 24 

1968-7 6,41 1,85 0,19 9,8 22 

1968-8 6,89 1,84 0,12 15,4 25 

1968-9 6,42 18,80 0,77 24,4 21 

1968-10 5,83 0,33 0,12 2,8 25 

Meðaltal 6,28 5,99 0,36 11,82 17,4 

Miðgildi 6,34 1,85 0,19 9,70 18,5 

Staðalfrávik 0,34 7,61 0,31 7,58 6,74 

NAFN pH C% N% C/N Svarðlag cm 

2004-1 6,27 16,50 0,89 18,5 14 

2004-2 6,20 8,97 0,05 179,4 12 

2004-3 6,12 4,51 0,29 15,6 14 

2004-4 6,48 0,69 0,06 11,5 19 

2004-5  10,30 0,47 22,0 5 

2004-6 6,23 3,09 0,18 17,2 12 

2004-7 6,27 5,16 0,25 20,7 19 

2004-8 6,37 5,80 0,48 33,0 13 

2004-9 6,41 17,20 0,42 40,5 9 

2004-10 6,70 1,77 0,02 113,4 5 

Meðaltal 6,34 7,40 0,31 47,17 12,2 

Miðgildi 6,27 5,48 0,27 21,33 12,5 

Staðalfrávik 0,17 5,78 0,27 55,24 4,87 

 

Niðurstöður sýrustigsmælinga sýndu að sýrustig var að meðaltali lægra á eldra svæði 

votlendisins. Sýrustig eldra svæðis var að meðaltali 6,28, frá 5,76 að 6,89 en sýrustig yngra 

svæðis var að meðaltali 6,34, frá 6,12 að 6,70, sjá töflu 1. Sýrustig eldra svæðisins var 

breytilegra en sýrustig yngra svæðisins var einsleitara. Sýni 2004-5 var of lítið svo unnt væri 

að gera sýrustigsmælingu á jarðveginum. Því samanstendur meðaltal sýrustigs yngra svæðis af 

9 sýnum.  

Niðurstöður kolefnismælinga sýndu að hlutfall kolefnis í jarðvegi var hærra á yngra svæðinu, 

þar var kolefnishlutfall að meðaltali 7,40% en á eldra svæði var það að meðaltali 5,99%. Mikill 
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munur var á kolefnishlutfalli innan beggja svæða og mældist það allt frá 0,33% upp í 18,80% 

innan eldra svæðis en innan yngra svæðis var kolefnishlutfallið frá 0,69% upp í 17,20%. Sjá 

töflu 1. Breytileiki í mælingum á kolefni er mjög mikill og þá sérstaklega innan eldra svæðisins. 

Því er munur á kolefnisinnihaldi milli svæðanna ekki marktækur.  

Niðurstöður niturmælinga sýna að N gildin eru mjög lág þar sem minnst er af kolefni í 

jarðveginum og í þeim tilfellum hafa mælingarnar verið mjög ónákvæmar. Samkvæmt 

niðurstöðunum eykst uppsöfnun niturs í jarðvegi með aldri jarðvegsins. Innan eldra svæðisins 

var uppsöfnunin nokkuð svipuð en gildi frá 0,12% upp í 0,88% mældust. Kolefnis- og 

niturinnihald í jarðvegi hefur línulegt samband en þar sem kolefni mælist lítið í jarðvegi er 

einnig lítið nitur. Eins mælist mest nitur þar sem kolefnisinnihald er hátt, s.s. á sýnatökustöðum 

1968-4, 6 og 9. Innan yngra svæðisins var meiri munur á niðurstöðunum, þar mældust gildi frá 

0,02% upp í 0,89%. Að meðaltali mældist niturhlutfallið innan eldra svæðis 0,36% en innan 

yngra svæðis 0,31%, sjá töflu 1. Hlutfall C/N var afar breytilegt og líklega hefur mæliskekkja 

mælinga á N verið mjög mikil því sum gildi C/N eru utan þess sem eðlilegt getur talist, þ.e. >50 

og <7 (Brady og Weil, 2014). Lægstu C/N hlutföllin sem mælast innan eldra svæðis og hæstu 

hlutföllin (179,4 og 113,4) sem mælast innan yngra svæðis eru ekki marktæk.  

Á mynd 10 má sjá graf sem sýnir pH gildi á sýnatökustöðum og bestu línu og jöfnu í gegnum 

punktasafnið. Grafið sýnir að sýrustig fer lækkandi með aldrinum. Mikill munur er á mælingum 

og þá sérstaklega á eldra svæðinu. Á mynd 11 má sjá graf sem sýnir kolefnishlutfall á 

sýnatökustöðum og bestu línu og jöfnu í gegnum punktasafnið. Grafið sýnir að kolefnishlutfall 

er mjög breytilegt milli sýna. Kolefnishlutfall fer hækkandi með aldri. Fylgni milli pH og C 

niðurstaðna er 0,22. Styrkleiki og fylgni línulega sambandsins milli pH og C er því lítill. Mynd 

12 sýnir niturhlutfall á sýnatökustöðum og bestu línu og jöfnu í gegnum punktasafnið. Grafið 

sýnir að niturhlutfall er mjög breytilegt milli sýna og að niturhlutfall í jarðvegi fer hækkandi 

með aldrinum. Á mynd 13 má sjá línulegt samband milli C og N og bestu línu og jöfnu í gegnum 

punktasafnið. Mynd 14 sýnir að þykkt svarðlags jarðvegsins eykst með aldri vistkerfisins.  
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Mynd 10: Grafið sýnir pH gildi á sýnatökusvæðum og bestu línu og jöfnu í gegnum punktasafnið. 

 

 

Mynd 11: Grafið sýnir C% á sýnatökustöðum og bestu línu og jöfnu í gegnum punktasafnið. 
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Mynd 12: Grafið sýnir N% á sýnatökustöðum og bestu línu og jöfnu í gegnum punktasafnið. 

 

 

Mynd 13: Grafið sýnir línulegt samband milli C og N og bestu línu í gegnum punktasafnið. 
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Mynd 14: Grafið sýnir þykkt svarðlags í votlendi á Breiðamerkursandi. Þykkt svarðlagsins eykst með aldri vistkerfisins.  
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5. Umræður 

Rannsóknarsvæðið á Breiðamerkursandi hefur á minna en 100 árum gjörbreyst og þróast úr 

sandauðn í algróið votlendi og mólendi.  Slík þróun er sérstæð á heimsvísu. Aðstæður til slíkrar 

þróunar verða líklega helst framan við hopandi jökla á jökulsöndum þar sem grunnvatn stendur 

hátt. Svipuð þróun hefur átt sér stað á sunnanverðum Skeiðarársandi, en hann er stærsti 

jökulsandur jarðar (Hjörleifur Guttormsson og Oddur Sigurðsson, 1997).  

Sýrustig í íslenskum auðnum er yfirleitt talsvert hátt (oft um 7-7,5 mælt í vatni) vegna basísks 

uppruna móðurefna (Ólafur Arnalds, 2008). Þegar lífrænt kolefni safnast fyrir í jarðvegi vegna 

frumframvindu gróðurs, lækkar sýrustigið. Magn og ákefð rigningar getur einnig haft áhrif á 

uppsöfnun kolefnis og sýrustig í jarðvegi (Ása L. Aradóttir o.fl., 2000). Í votlendinu á 

Breiðamerkursandi virðist mikil úrkoma leiða til þess að jarðvegur á svæðinu getur orðið 

nokkuð súr þrátt fyrir mikið áfok. Á svæðum þar sem rignir mikið skolast basíkar katjónir út úr 

jarðveginum og veðrunarhraðinn getur orðið nokkuð ör (Bonatotzky o.fl., 2019; Brady og Weil, 

2014). Sýrustig jarðvegsins í votlendinu á Breiðamerkursandi lækkar með aldrinum (sjá mynd 

10) sem samræmist fyrri rannsóknum um þróun jarðvegs í auðnum.  

Sýrustig á tveimur sýnatökustöðum innan eldra svæðis, var lægra en mældist á flestum stöðum 

innan eldra svæðis. Á sýnatökustað 1968-5 og 1968-10 mældist pH 5,76 og pH 5,83. 

Fyrrnefndir sýnatökustaðir voru þó ekki líkir þar sem að sýni 1968-5 var tekið úr stórri þúfu en 

1968-10 var tekið á mjög blautu svæði. Í þúfum í votlendinu var mikið um fuglaskít. Mögulegt 

er að fuglaskítur geti haft áhrif á sýrustig jarðvegs en súr vikur úr stórgosum í Öræfajökli á 

sögulegum tíma getur einnig haft áhrif á sýrustig jarðvegsins. Lágt kolefnisinnihald bendir til 

þess að svo geti verið í votlendinu á Breiðamerkursandi.  

Rannsóknin sýnir að kolefnisbinding í votlendinu á Breiðamerkursandi er mjög mismunandi 

milli sýnatökustaða og lítill munur er á kolefnishlutfalli milli meðaltalsgilda yngra svæðis og 

eldra svæðis. Niðurstöðurnar sýna að kolefnisuppsöfnun í jarðvegi eykst með tímanum. Mikill 

munur var í kolefnismælingum sýnanna innan svæða en hæstu gildin mældust í sýnum af eldra 

svæðinu. Innan eldra svæðisins mælast annarsvegar mjög lág kolefnisgildi og hinsvegar mjög 

há, þeir staðir sem mælast með mjög lág gildi hafa ekki þróast og lækka meðaltalið. Innan yngra 

svæðisins dreifast mælingar kolefnis nokkuð jafnt milli lægsta og hæsta gildis. 

Kolefnisuppsöfnunin er því háð aðstæðum innan svæðanna. 

Þegar niðurstöður kolefnismælinga innan eldra svæðis eru bornar saman við lýsingu staðhátta 

á sýnatökustað skýra hugsanlega breytileikann. Magn kolefnis í jarðvegi innan eldra svæðisins 
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virðist vera hæst í nágrenni tjarna eða á bökkum þeirra en sýni 1968-4 og 1968-6 voru tekin á 

tjarnarbakka. Eins mældist hátt hlutfall kolefnis í sýni 1968-9 en það var tekið í barmi þúfu en 

við þúfuna var talsvert um víðiplöntur sem gætu haft áhrif á uppsöfnun kolefnis í jarðvegi. Þeir 

sýnatökustaðir sem voru mjög blautir mældust með lægsta kolefnishlutfallið, s.s. á sýnatökustað 

1968-7, 8 og 10. Sýni nr. 1968-1, 2, 3 og 5 voru tekin í nálægt þúfu og mældust með lágt 

kolefnishlutfall.  

Yngra sýnatökusvæðið var allt fremur blautt en þar óx víðir á víð og dreif um allt svæðið en á 

eldra svæðinu var hann nær eingöngu í eða við þúfur. Sýnatökustaðirnir sem mælast með hæstu 

kolefnisgildin eru 2004-1, 5 og 9 en sýnatökustaðirnir hafa það sameiginlegt að þeir eru í vatni 

eða nálægt læk. Vaxtarskilyrði á þeim stöðum gætu verið hagstæðari en annars staðar, vatnið í 

lækjunum ber næringarefni inn á svæðið sem gæti hjálpað til við vöxt plantna.  

Niðurstöðurnar benda til þess að mest kolefni og nitur safnast á bökkum tjarna og lækja og þar 

sem gul- og loðvíðir vex en að of mikil bleyta hafi hamlað uppsöfnun, líklega vegna lakari 

vaxtarskilyrða á þeim svæðum. Við þúfur geta víðiplöntur hjálpað til við uppsöfnun kolefnis 

og niturs og þar getur kolefnishlutfall mælst hátt en í sjálfri þúfunni eru vaxtarskilyrði lakari 

þar sem að jarðvegur eru þurrari. Þar er mosi ríkjandi.  

Yngra sýnatökusvæðið var talsvert minna en eldra sýnatökusvæðið og gæti það skýrt ástæðu 

þess að meiri breytileiki er á kolefnis- og niturniðurstöðum innan eldra svæðisins og að 

niðurstöður kolefnis- og niturmælinga innan yngra svæðisins hafi verið einsleitari og 

jafndreifðari. Eins var landslag einsleitara en það gæti orsakað jafnari dreifingu niðurstaðna.  

Svarðlag jarðvegsins mældist þykkast syðst innan eldra svæðisins. Það bendir til þess að þróun 

votlendisins hafi byrjað syðst (mynd 15). Votlendið hefur síðan stækkað til norðurs líkt og 

niðurstöður kortlagningar benda til. Nyrst innan yngra svæðisins mældist svarðlagið þynnst 

(mynd 16).  
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Mynd 15: Til vinstri. Svarðlag á eldra svæði á sýnatökustað 1968-9. Svarðlagið mældist 21 cm (ljósmynd: Íris Ragnarsdóttir 

Pedersen). 

Mynd 16: Til hægri. Svarðlag á yngra svæði á sýnatökustað 2004-3. Svarðlagið mældist 14 cm. Neðst var mikill fínn sandur 

(ljósmynd: Íris Ragnarsdóttir Pedersen). 

  

Sé gert ráð fyrir 6% C að meðaltali, 0,3 t/m3 rúmþyngd og 10 cm dýpt og að uppsöfnun kolefnis 

hafi varað í 50 ár, er uppsöfnunar hraðinn 0,04 kg/m2 eða 0,4 t C/ha á ári.  

1000 x 6/100 x 0,3 x 0,1 = 1,8 kg/m2 / 50 ár = 0,04 kg C á ári = 0,4 t C/ha á ári. 

 

Þetta er vitaskuld aðeins dæmi um hugsanlega uppsöfnun, þar sem gert er ráð fyrir 50 árum 

fyrir uppsöfnunina og áætlað rúmþyngdargildi út frá rannsóknum Ólafs Arnalds (2015), en það 
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gefur til kynna stærðargráðuna. Rannsókn Ólafs Arnalds o.fl., (2000) sýndi að binding þar sem 

sáð er í sendnar auðnir er að meðaltali um 0,6 t C/ha á ári þar sem náðst hefur nærri heildar 

gróðurþekja og þar sem yfirborð jarðvegsins hefur orðið alveg stöðugt. Uppsöfnunin í 

votlendinu á Breiðamerkursandi virðist vera með svipuðum hraða, af stærðargráðunni 0,4 t C/ha 

á ári.  

Kolefni getur safnast ört upp í jarðvegi auðna vegna samspils nokkurra þátta: lágt 

kolefnisinnihald í upphafi, sortueiginleikar jarðvegsins og lágt hitastig (Ólafur Arnalds o.fl., 

2013). Í votlendinu á Breiðamerkursandi hefur uppsöfnun kolefnis í jarðveg verið nokkuð ör 

og ef gengið er út frá því að fyrrnefndar mælingar sýni ákveðið meðaltal alls svæðisins er 

kolefnishlutfall í jarðveg svæðisins milli 5,99% og 7,40% og telst jarðvegurinn þá til votjarðar. 

Útfellingar járns sáust víða innan eldra svæðisins en þær gefa einnig til kynna að jarðvegurinn 

sé votjörð.  

Mikið áfok á auðnum getur framlengt uppsöfnun kolefnis í jarðveginum á meðan áfokið varir, 

því sífellt meira kolefni grefst undir yngri jarðlögum. Eldfjallajörð hefur eiginleika til að safna 

miklu kolefni og því geta landgræðsluaðgerðir á slíkum svæðum skilað miklum árangri. Slík 

svæði binda kolefni úr andrúmsloftinu og endurheimta vistkerfi sem felur í sér margvísleg 

jákvæð áhrif (Ólafur Arnalds o.fl., 2013).  

Uppsöfnun kolefnis getur haldið áfram í áratugi eftir að gróðurþekja hefur náðst þar sem 

ræturnar ná lengra og lengra niður í jarðveginn. Því getur hlutfall kolefnis orðið hátt í jarðvegi 

gróinna auðna (Ása L. Aradóttir o.fl., 2000). Rannsóknir hafa sýnt að þegar kolefnishlutfall í 

jarðvegi hefur náð 6% hægist á uppsöfnun kolefnis en slíkt er þekkt í eldfjallajörð (Shoji o.fl., 

1993). Þar sem að á rannsóknarsvæðinu á Breiðamerkursandi hefur þróast votlendi úr sandauðn 

eru líkur á því að votlendið geti safnað allt upp í 20% C, háð jafnvægi í uppsöfnun í votlendinu 

vegna loftfirrðar og magni áfoks. Þróunin sem á sér stað í votlendinu á Breiðamerkursandi er 

sérstæð og fágæt. Jarðvegurinn þróast með tímanum úr sandjörð og melajörð yfir í votjörð og 

jafnvel svartjörð (12-20% C).  

Þrátt fyrir aukna og herta löggjöf um verndun og mikilvægi votlenda er votlendum raskað á 

hverju ári (Náttúruverndarlög nr. 60/2013). Votlendi eru mikilvæg búsvæði fugla og Ísland ber 

alþjóðlega ábyrgð á fjölmörgum tegundum fugla (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). Rannsóknir 

Tómasar Grétars Gunnarssonar o.fl., (2006) sýndu að votlendi eru afar mikilvæg varpfuglum á 

Íslandi. Búast má við því að votlendið á Breiðamerkursandi sé og verði búsvæði sem fjöldi 

fjölbreyttra fuglategunda sækja í, en Suðausturland er í mörgum tilfellum það svæði sem fuglar 
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frá suðlægum slóðum koma fyrst á að vetri loknum (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 

2016). Landslagið í hinu nýmyndaða votlendi býður upp á fjölbreytt búsvæði fugla og 

margskonar vistkerfisþjónustu. Búast má við því að með tíð og tíma muni svæðið allt verða 

fjölbreyttara líkt og raunin er á eldra svæði votlendisins þar sem er mikið um stórar, þurrar 

þúfur, mjög blaut svæði og tjarnir. Þá myndast góðar aðstæður fyrir varpfugla þar sem ungar 

sækja oft í þurrari svæði en fullorðnir fuglar sækja heldur fæðu í þau blautari (Snorri 

Baldursson, 2014). Í vettvangsferð um votlendið þann 26. apríl 2020 sáust eftirfarandi tegundir 

fugla: Heiðlóa, heiðagæs, þúfutittlingur, spói, hrossagaukur, skúmur, stokkönd, maríuerla. 

Mjög mikið var um gæsaskít á öllu svæðinu og mikið var um fuglaskít í þúfunum. Votlendið er 

líklega búsvæði þessara og fleiri fuglategunda.  

Hækkandi hitastig getur haft mikil áhrif á veðrunarhraða móðurbergs. Því hærra sem hitastigið 

er, því hraðar leysast frumsteindir og gler upp í vatni (Sigurður Reynir Gíslason, 2008). Á 

suðurhluta landsins hefur hitastig, vatnsrennsli og aldur móðurbergs mest áhrif á veðrun, en 

aflrænt rof á ungu glerkenndu bergi er mjög háð loftslagi (Sigurður Reynir Gíslason, 2008). 

Með hækkandi hitastigi og auknum hraða á veðrun móðurbergs má ætla að fleiri auðnir grói 

upp, annaðhvort með landgræðsluaðgerðum eða af sjálfsdáðum. Eins má gera ráð fyrir því að 

útbreiðsla votlendisins á Breiðamerkursandi muni aukast á komandi áratugum. Nyrst í yngra 

svæðinu má greina skil milli mólendis og upphaf votlendis. Eins má sjá stöku steina og finna 

fyrir grjóti undir fótum sínum innan nyrsta hluta yngra svæðisins. Þar sem grunnvatnsstaða er 

há og mikið vatn rennur inn á gróið svæði eru líkur á því að votlendið muni stækka enn meir.  

Við Fjallsá og Breiðá hafa fundist mólög sem hafa grafist undir jökli þegar hann gekk fram. 

Mólögin eru á aldrinum 500-6000 ára gömul en þau gefa til kynna að á svæðinu hefur verið 

gróskumikil mýri fram undir siðaskipti (Oddur Sigurðsson, 1998). Breiðamerkursandur gæti 

því með tíð og tíma þróast aftur til þess sem hann var fyrir litlu-ísöld ef umhverfisaðstæður 

halda áfram að breytast eins og þær hafa gert síðastliðin 100 ár.  

Hofs- og Hnappavallabændur nýta votlendið á Breiðamerkursandi fyrir sauðfjárbeit á sumrin. 

Um 550 kindur beita Kvískerjasvæðið allt sem nær frá Kvíá í vestri að Jökulsá á 

Breiðamerkursandi í austri. Áður fyrr var ekki beitt sunnan við veg þar sem að enginn gróður 

var á svæðinu (Halldóra Oddsdóttir, munnleg heimild, 29. apríl 2020). Í votlendinu á 

Breiðamerkursandi er nokkuð um kindagötur en þær eru áberandi innan yngra svæðisins. Í 

sumum þeirra rann vatn, mögulegt er að göturnar gegni hlutverki nokkurs konar lækja í miklum 

rigningum. Mögulegt er að beit hægi á uppsöfnun lífefna í votlendinu  
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Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert væri að kanna gróðurfar á svæðinu og meta 

virkni mismunandi gróðurhópa á svæðinu með tilliti til uppsöfnun kolefnis og niturs. Þá væri 

áhugavert að skoða fuglalíf á svæðinu og kanna hvaða fuglategundir nýta votlendið og hvernig. 

Fróðlegt væri að rannsaka votlendið aftur að 10 árum liðnum og nota til þess nýrri loftmyndir 

frá 2008, 2018 og 2028. Með því fengist 60 ára tímabil loftmynda af svæðinu. Eins væri afar 

áhugavert að skoða heimildir eftir Björn Pálsson og afkomendur hans frá Kvískerjum um 

gróðurframvindu á Breiðamerkursandi. Fjölskyldan var þekkt fyrir að vera athugul og miklar 

líkur eru á því að landnám gróðurs og fugla á svæðinu hafi verið skrásett að einhverju leiti. Við 

næstu jarðvegsrannsóknir væri áhugavert að mæla rúmþyngd jarðvegsins og fá þannig 

niðurstöður um hversu mikil binding kolefnis hefur orðið í votlendinu í samanburði við önnur 

votlendi. Ljóst er að breytileikinn sem kemur fram í þessari rannsókn á sér ýmsar skýringar sem 

áhugavert væri að rannsaka frekar. 

 

 Óvissa/skekkja í rannsókn  

Nokkrir skekkju- og/eða óvissuþættir eru í rannsókninni. Heppilegra hefði verið að taka sýnin 

úr votlendinu að vori/sumri/hausti og þá hefði ekki leikið vafi á því hvort grjót í jarðvegi eða 

frost í jörðu jarðvegi væri til fyrirstöðu þess að koma jarðvegsbor ofan í jörðu. Mikill breytileiki 

var í stærð sýnanna sökum erfiðra aðstæðna til sýnatöku. Betra hefði verið að öll sýnin hefðu 

verið jafnstór eða altént að rúmmál hvers sýnis hefið verið vel þekkt, en það hefði auðveldað 

úrvinnslu niðurstaðna. Eins hefði verið gott að taka jarðvegssýni rétt utan við votlendið svo 

núllpunktur fengist í jarðvegsrannsókn verkefnisins. Breytileiki innan svæðanna kom á óvart 

og í næstu rannsókn þyrfti að skipta sýnasöfnum niður eftir eðli hvers staðar, t.d. nálægð við 

tjörn, þúfu o.s.frv. til að auðvelda túlkun niðurstaðna.  

Engar loftmyndir eru til hjá Landmælingum Íslands af svæðinu frá áttunda áratuginum en á 

þeim tíma stækkar votlendið talsvert. Eins fengust ekki nýrri loftmyndir en frá 2004 af svæðinu 

frá Landmælingum Íslands. Loftmyndirnar voru misskýrar og því má ætla að með skýrari 

loftmyndum hefði kortlagning votlendisins verið nákvæmari. Ætlunin var að gera 

gróðurathuganir á svæðinu og bera saman gróðurfar á eldra svæði og yngra svæði en veturinn 

var mjög snjóþungur og ekki gafst tími til gróðurathugana.  
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6. Lokaorð 

Ljóst er að umtalsverðar breytingar hafa átt sér stað á jökulsöndum sunnan Vatnajökuls á 

síðustu öld. Breiðamerkursandur mun gegna mikilvægu hlutverki í bindingu koldíoxíðs úr 

andrúmslofti og sem búsvæði fjölda tegunda fugla og gróðurs. Svæðið gæti orðið 

umfangsmikið í framtíðinni. Í kjölfar mikillar framræslu verða ný votlendi sem myndast að 

mjög mikilvægum búsvæðum fyrir dýr og gróður sem sækja í slík búsvæði. Breytingarnar 

sem hafa og eru að eiga sér stað á Breiðamerkursandi eru sérstakar á heimsvísu og það verður 

spennandi að fylgjast með þróun vistkerfisins á komandi áratugum. Miklir möguleikar eru á 

rannsóknum á svæðum sem breytast í kjölfar hopunar jökla og minnkandi tíðni jökulhlaupa.  
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8. Viðaukar 

 

GPS hnit sýnatökustaða NAFN GPS hnit sýnatökustaða NAFN 

N 63° 58' 27.31'' W 16° 22' 29.36'' 1968-1 N 63° 58' 37.78'' W 16° 22' 35.17'' 2004-1 

N 63° 58' 23.11'' W 16° 22' 36.50'' 1968-2 N 63° 58' 35.23'' W 16° 22' 43.23''  2004-2 

N 63° 58' 20.42'' W 16° 22' 45.58'' 1968-3 N 63° 58' 37.96'' W 16° 22' 44.93'' 2004-3 

N 63° 58' 19.02'' W 16° 22' 31.18'' 1968-4 N 63° 58' 40.36'' W 16° 22' 40.05'' 2004-4 

N 63° 58' 21.39'' W 16° 22' 21.08'' 1968-5 N 63° 58' 41.29'' W 16° 22' 46.10'' 2004-5 

N 63° 58' 25.59'' W 16° 22' 16.03'' 1968-6 N 63° 58' 39.63'' W 16° 22' 53.61'' 2004-6 

N 63° 58' 23.64'' W 16° 22' 2.98'' 1968-7 N 63° 58' 42.68'' W 16° 22' 57.41'' 2004-7 

N 63° 58' 19.74'' W 16° 22' 8.27'' 1968-8 N 63° 58' 43.94'' W 16° 22' 48.27'' 2004-8 

N 63° 58' 16.26'' W 16° 22' 10.94'' 1968-9 N 63° 58' 44.99'' W 16° 22' 53.92'' 2004-9 

N 63° 58' 19.91'' W 16° 21' 52.17'' 1968-10 N 63° 58' 45.56'' W 16° 23' 2.72'' 2004-10 

 

Taflan að ofan sýnir GPS hnit og nafn sýnatökustaða í votlendi á Breiðamerkursandi.  

 

 

 

 

Grafið að ofan sýnir að lítið samband er milli sýrustigsmælinga og kolefnismælinga úr 

votlendinu á Breiðamerkursandi.  
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