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ÁGRIP 

Þessi rannsókn felst í því að athuga hvort þekkt aðferð sem notuð hefur verið við staðarvals-

greiningar, til að mynda flokkun landbúnaðarlands erlendis, hentar íslenskum aðstæðum. Aðferðin 

kallast GIS based Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) og á íslensku kallast hún fjölþátta 

ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi (LUK). Aðferðin felst í því að skilgreind eru svo kölluð 

viðmið, sem eru þættir sem geta annars vegar haft áhrif á ræktun svæðis og hins vegar útilokað 

svæði frá ræktun. Viðmiðunum er skipt upp í áhrifaþætti og takmarkanir. Þeir áhrifaþættir sem 

skoðaðir verða eru vistgerðir, jarðvegsgerðir, landhalli, hæð yfir sjó og daggráður. Takmarkanir eru 

þau viðmið sem útiloka ræktun á viðkomandi svæði, m.a. núverandi landnotkun eins og þéttbýli og 

helstu stofn- og tengivegir sem og mikill landhalli, jöklar, ár og vötn. Áhrifaþættir hafa mismikil áhrif 

á ræktun lands og hafa mismikið vægi fyrir hentugleika svæða til ræktunar. Til að úthluta 

áhrifaþáttum vægi verður notuð aðferð sem kallast Analytical Hierarchy Process (AHP) og 

áhrifaþættir bornir saman með pöruðum samanburði (e. Pairwise Comparison). Að því loknu verða 

áhrifaþættir lagðir saman með yfirlagnaraðferð (e. Overlay) sem framkvæmd verður með rasta 

reiknivél í ArcMAP 10.5 hugbúnaðinum sem verður notaður til kortagerðar og framsetningar á 

niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Flokkun landbúnaðarlands er fremur skammt á veg komin hér á landi, en aðeins 9 sveitarfélög af 72 

hafa látið flokka landbúnaðarland innan sinna marka. Eitt af fyrstu sveitarfélögunum sem lét flokka 

landbúnaðarland var Rangárþing eystra árið 2013, en þá var allt land sveitarfélagsins flokkað í fjóra 

flokka þar sem flokkur I er besta landið og flokkur IV það lakasta. Sú aðferð sem beitt var við 

flokkunina fólst einkum í mati á landi út frá loftmynd, hallakortum og hæð yfir sjó auk þess sem land 

var metið sjónrænt á vettvangi. Þar var einkum horft til áferðar lands, grýtni og grunnvatnsstöðu. 

Niðurstöður flokkunarinnar gáfu til kynna að innan marka sveitarfélagsins væru rúmlega 62 þúsund 

ha af góðu ræktanlegu landi (Steinsholt sf., 2013).  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort unnt sé að nota fjölþátta ákvarðanagreiningu í 

landupplýsingakerfi til að finna hvar besta ræktunarlandið er í Rangárþingi eystra og að flokka það 

eftir hentugleika til ræktunar að teknu tilliti til þeirra viðmiða sem skilgreind verða. Með því að beita 

fjölþátta ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi og nýta nýjustu landupplýsingagögn sem tiltæk 

eru við flokkunina, fæst önnur nálgun á flokkun hér á landi. Aðferðin gefur kost á að taka inn í matið 

viðmið eins og vistgerðir og jarðvegsgerðir og meta þau eftir hæfni til ræktunar. Niðurstaða 

flokkunarinnar mun nýtast við skipulagsákvarðanir, en aðferðina verður hægt að yfirfæra yfir á 

önnur sveitarfélög á auðveldan máta.  

 

Lykilorð: Flokkun landbúnaðarlands, fjölþátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi (LUK), 

landupplýsingagögn, daggráður, skipulag.  
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ABSTRACT 

[Suitability classification of agricultural land for planning. Application of GIS based multi criteria 

decision analysis for suitability classification of agricultural land in Rangárþing eystra]. 

This study is carried out to explore whether a well-recognized method of site selection, which has 

been used in evaluation of agricultural land abroad, is suitable for Icelandic conditions. The method 

is called GIS based Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) and includes a definition of criteria that 

can either affect or exclude land cultivation. The criteria will therefore be classified into factors that 

affect cultivation and constraints that exclude areas from cultivation. Factors will be determined 

from available spatial data, which include habitat type, soil type, land slope, elevation and growing 

degree days. Constraints include transport and urban areas, slope, glaciers, rivers and water and 

these areas will be excluded. Criteria affects the ability of cultivation and different criteria can have 

different weights that will be calculated using a method called Analytical Hierarchy Process (AHP) 

and pairwise comparison. The criteria will be overlaid by using a Raster calculator in ArcMap 10.5 

which will be used for mapping and presenting the results of the study.  

Land capability evaluation for agriculture is in its early stages here in Iceland where only 9 out of 72 

municipalities have performed it within their limits. One of the first municipalities to perform land 

capability evaluation for agriculture, using this method, was Rangárþing eystra in 2013. The land of 

the municipality was classified into four categories, with category 1 being the best land and 

category 4 the poorest. The method that has been used mainly includes land assessment on aerial 

imagery, slope maps and height above sea level, and visual assessment taking into account land 

texture, rocks and groundwater status. The results indicated that there are about 62.000 ha of good 

agricultural land within the municipality (Steinsholt sf., 2013).  

The aim of the study is to apply GIS based MCDA to find where the best cultivable land is within 

Rangárþing eystra and to classify it according to suitability for cultivation, taking into account the 

criteria that are defined. By applying GIS based MCDA and utilizing spatial land information data, 

another approach to land capability evaluation in Iceland will be obtained. Spatial datasets provide 

the opportunity to incorporate assessment of criteria, such as soil type and habitat type and assess 

their suitability for cultivation. The results will mainly be used in planning decisions, but the method 

will be easily transferable to other municipalities. 

 

Keywords: agricultural land classification, GIS based Multi Criteria Decision Analysis (MCDA), 

growing degree days, spatial data, planning. 

  



iv 
 

ÞAKKIR 

Ég vil þakka ábyrgðarmanni og leiðbeinanda, Dr. Bjarka Jóhannessyni skipulagsfræðingi og meðleið-

beinanda Grétu Hlín Sveinsdóttur sérfræðingi í landupplýsingatækni, fyrir veitta aðstoð, yfirlestur 

og ábendingar. Einnig vil ég þakka starfsmönnum Náttúrufræðistofnunar Íslands, Veðurstofu 

Íslands og þeim sérfræðingum Landbúnaðarháskólans, sem leitað var til, fyrir þeirra aðstoð og 

ábendingar. Loks vil ég þakka eiginmanni mínum, systur minni og mági og tengdamóður fyrir yfir-
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ORÐALISTI 

ORÐ SKÝRING 

Aðalskipulag Skilgreining skv. skipulagslögum: „Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag 
þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, 
byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í 
sveitarfélaginu“ (Skipulagslög nr. 123/2010). Mörkuð er stefna í aðalskipulag 
til a.m.k. 12 ára (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).  

 

Aðgerðir framkvæmdar í ArcMap 
hugbúnaði 

Endurflokkun (e. Reclassify): endurflokkar myndeiningar í rastagögnum og 
gefa þeim ný gildi. 

 

Grisjun (e. Resampling): notuð til að stilla upplausn rasta, endurskilgreinir 
stærð myndeininga.  

 

Rasta reiknivél (e. Raster Calculator): Er reiknivél í ArcMap sem m.a. er notuð 
til að vinna með stærðfræðilegar greiningar á rastagögn. Reiknivélin er öflugt 
tól sem gerir notandanum kleift að framkvæma ýmsar greiningar á 
rastagögnum þ.á.m. ýmsa stærðfræðilega útreikninga eins og að leggja saman 
rastagögn, margfalda með öðrum gögnum eða stuðlum og framkvæma 
skilyrta segð (e. Conditional Expression) á gögn. Þannig er m.a. mögulegt að 
leggja saman rastagögn og gefa þeim mismikið vægi í útreikningunum. Til að 
unnt sé að leggja saman rastagögn þurfa myndeiningar allra rastanna verða að 
vera jafn stórar og allar tengdar sömu staðsetningu (horn þeirra þurfa að falla 
saman). Aðgerðin reiknar út lokagildi fyrir hverja myndeiningu. 

 

Yfirlagnaraðferð (e. Overlay): Ian Mcharg þróaði yfirlagnaraðferðina 
upphaflega og fjallar um hana í bók sinni Design with nature sem kom út árið 
1971. Aðferðin felst í því að finna hentug svæði fyrir tiltekna landnotkun. 
Teiknaðar voru glærur af svæðinu, ein glæra fyrir hvern þann þátt sem taka 
þurfti til skoðunar og svæði sem ekki uppfylltu markmiðið voru skyggð. Svo 
voru allar glærurnar lagðar ofan á hverja aðra og ljósu, óskyggðu svæðin voru 
þau sem uppfylltu markmiðið (Dr. Bjarki Jóhannesson, munnleg heimild, 
fyrirlestur í námskeiðinu Skipulagsaðferðir í Landbúnaðarháskóla Íslands, 9. 
september 2018). Nú er þessari aðferð beitt í tölvum, sjá kafla 4. 

 

Analytical Hierarchy Process (AHP): 

 

AHP er notað til að reikna út vægiseinkunn áhrifaþátta. Aðferðin byggist á 
stigveldisframsetningu þar sem úrlausnarefnið er sett fram í stigveldi (e. 
Hierarchy) þar sem markmiðið er efst og áhrifaþáttum svo raðað eftir 
mikilvægi.  

Til að ákvarða mikilvægi áhrifaþátta eru þeir bornir saman með pöruðum 
samanburði (e. Pairwise Comparison) og niðurstaðan nýtt til að reikna út vægi 
áhrifaþáttanna (Saaty, T.L., 2008). Útreikningar á vægi eru framkvæmdir með 
stærðfræðiútreikningum sem krefjast sérfræðiþekkingar á AHP aðferðinni. 
Loks er reiknaður áreiðanleiki samanburðar áhrifaþáttanna (e. Consistency 
Ratio) m.a. til að athuga hvort hæfilegt samræmi sé í niðurstöðum úr 
samanburði áhrifaþátta. 

 

ArcticDEM landhæðarlíkan: Landhæðarlíkan af norðurhveli jarðar sem unnið var af Polar Geospatial 
Center (PGC) við Minnesota háskóla í Bandaríkjunum. Það er unnið upp úr 
nýlegum gervitunglamyndum og myndeiningarnar eru 2*2 m (4 m2). 
Landmælingar Íslands halda utan um gögnin fyrir Ísland en þau innihalda 
landhæðarklíkan með 2 m greiningarhæfni og 2 m hæðarlínur. Líkanið var gert 
aðgengilegt í febrúar 2020 (Landmælingar Íslands, 2020). 

 

Áreiðanleikastuðull (Consistency 
Ratio (CR)): 

Sjá Analytical Hierarchy Process. 
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ORÐ SKÝRING 

Daggráður: Daggráður tiltekins dags er summa hitastigs dagsins ofan tiltekins 
hitaþröskulds, þ.e. öll plús hitastig að frádregnum hitaþröskuldi. 
Hitaþröskuldur er þá það grunnhitastig sem plöntur hefja vöxt við og hann 
getur verið mismunandi eftir því hvaða plöntur er um að ræða en algengt er 
að miðað sé við 5°C (Halldór Björnsson o.fl., 2007). Daggráður vaxtar-
tímabilsins frá maí til september er summa allra daggráða tímabilsins. 

 

Fjarkönnun: Svæði er kannað í landfræðilegu upplýsingakerfi án vettvangsathugunar. Felst 
í úrvinnslu, greiningu og myndrænni framsetningu landupplýsingagagna.  

 

Geographic Information System 
(GIS): 

 

GIS kallast á íslensku landupplýsingakerfi (LUK), sjá landupplýsingakerfi. 

GIS based Multi Criteria Decision 
Analysis: 

Hefur verið þýtt sem fjölþátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi (LUK). 
Þetta er safn aðferða sem henta vel þegar taka þarf tillit til margra áhrifaþátta 
sem hafa mismikið vægi á ákvörðunina. Aðferðin þykir henta vel þegar meta 
þarf hentugleika eða hæfi svæða og við staðarval þar sem taka þarf tillit til 
margra ólíkra sjónarmiða og áhrifaþátta sem hafa mismikil áhrif  á 
ákvörðunina. 

  

Global Navigation Satelite System 
(GNSS) 

GNSS vísar til hóps gervitungla sem senda merki til jarðar sem notuð eru til að 
ákvarða staðsetningu. Þetta nær til allra staðsetningarkerfa í veröldinni þ.á.m. 
GPS, Galileo, GLONASS o.fl. (European GNSS, e.d.). Á Íslandi hafa bæði GPS og 
GLONASS kerfin verið notuð en í íslenskri málhefð er talað er um GPS 
mælingar. 

 

GPS hnitakerfi Global Positioning System (GPS) er leiðsögukerfi sem gerir fólki kleift að finna 
staðsetningu á jörðu og getur sýnt nákvæmni upp á innan við 20 metra. GPS 
samanstendur af einum eða fleiri móttökurum á jörðu sem ákvarða stað-
setningu með því að samþykkja merki frá gervitunglum (Garmin, e.d.). GPS er 
m.a. notað við margvíslega kortlagningu.  

 

Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna (SÞ): 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru samþykkt af aðildarríkjum SÞ árið 
2015. Markmiðin eru 17 og þau gilda á tímabilinu 2016 – 2030. Markmiðin eru 
algild og aðildarríkin eru skuldbundin til að vinna að innleiðingu þeirra á gildis-
tíma þeirra. Markmiðin miða að sjálfbærri þróun en meginþemu þeirra eru 
mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf.  

Um innleiðingu heimsmarkmiðanna hér á landi sér verkefnastjórn Heims-
markmiða SÞ undir handleiðslu forsætis- og utanríkisráðuneyta 
(Verkefnastjórn Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

 

Landbúnaðarsvæði Landnotkunarflokkur í aðalskipulagi. Skilgreining landbúnaðarsvæðis skv. 
skipulagsreglugerð: „Svæði fyrir landbúnað og mannvirki sem tengjast 
búrekstrinum, með áherslu á búfénað, matvæla- og fóðurframleiðslu“ 
(Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). 

 

Land í landbúnaðarnotum: Skilgreining skv. jarðalögum: Land sem er skipulagt sem landbúnaðarsvæði [í 
aðalskipulagi] eða land sem er nýtanlegt eða er nýtt til landbúnaðar má ekki 
taka til annarra nota nema heimild sé til þess í lögum (Jarðalög nr. 80/2004). 

 

Landsskipulagsstefna 2015 – 2026: Landsskipulagsstefna er „stefna ríkisins í skipulagsmálum og almenn 
sjónarmið til leiðbeiningar við skipulagsgerð sveitarfélaga. Henni er ætlað að 
tryggja heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga og stuðla að 
sjálfbærri þróun. Einnig á landsskipulagsstefna að stuðla að samræmingu í 
stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um þróun byggðar og landnýtingu.  

Landsskipulagsstefna er unnin á grundvelli skipulagslaga og reglugerðar um 
landsskipulagsstefnu. Þingsályktun um Landsskipulagsstefnu 2015 – 2026 var 
samþykkt á Alþingi í mars 2016“ (Skipulagsstofnun, 2016b). 
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ORÐ SKÝRING 

Landupplýsingagögn: Landupplýsingagögn halda utan um staðsetningu, útlit og eiginleika fyrirbæris 
á jörðu og eru einkum notuð til að gefa upplýsingar um hvers kyns náttúruleg 
eða manngerð fyrirbæri til að mynda gróðurfar, jarðvegsgerðir, ástand lands, 
vegi eða veitukerfi. Upplýsingar um fyrirbæri eru tengdar staðsetningu þeirra 
með hnitum. Unnið er með landupplýsingagögn í landupplýsingakerfum. 
Landupplýsingagögn geta verið rastagögn (e. Raster Data) eða vektorgögn (e. 
Vektor Data).  

 

Landupplýsingakerfi (LUK): Landupplýsingakerfi er ætlað að geyma, vinna úr, greina, halda utan um, birta 
og kynna landfræðileg gögn sem eru bundin tiltekinni staðsetningu. Allt sem 
er eða gerist á jörðinni tengist ákveðinni staðsetningu og með LUK getur 
notandinn m.a. gert fyrirspurnir í þessi landupplýsingagögn og birt niður-
stöðurnar á korti sem sýnir þá staðsetningu viðkomandi fyrirbæris eða 
atburðar. Því er LUK ekki hvað síst greiningartæki og er til að mynda notað í 
tengslum við heilbrigðismál, samgöngumál, skipulagsmál og jarðfræði.  

 

Megindleg rannsókn: Í megindlegri rannsókn er rannsakandinn eins og áhorfandi sem safnar saman 
upplýsingum um rannsóknarefnið. Rannsóknaráætlun er unnin fyrir fram og 
rannsóknarspurningarnar mótaðar áður en rannsóknin hefst. Rannsóknina má 
endurtaka og niðurstöður eru almennar og gjarnan magnbundnar (Dr. Bjarki 
Jóhannesson, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Rannsóknir í 
skipulagsaðferðum í Landbúnaðarháskóla Íslands, 22. Ágúst 2019). 

 

Parísarsamkomulag: Samningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem í daglegu tali 
gengur undir nafninu Parísarsamkomulagið, var samþykktur 2015 og mun 
koma til með að taka við af seinni Kyoto bókuninni sem samþykkt var 2012 og 
rennur sitt skeið árið 2020. Samkomulagið er lagalega bindandi fyrir aðildarríki 
Sameinuðu þjóðanna og tekur gildi árið 2020 og gildir til 2030. Markmið 
samningsins er að ríki dragi nægilega mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda til 
að halda hlýnun innan við 2°C á þessari öld. Því er stefnt að því að losun 
gróðurhúsalofttegunda nái hámarki eins fljótt og auðið er og verði í jafnvægi 
við upptöku kolefnis úr andrúmslofti um seinni helming aldarinnar 
(Sameinuðu þjóðirnar, 2015).  

 

Paraður samanburður (Pairwise 
Comparison) 

 

Sjá Analytical Hierarchy Process. 

 

Rastagögn (Raster Data): Gagnaskipan í landupplýsingakerfi. Myndeining sem táknar svæði á jörðu af 
tiltekinni stærð, til dæmis 5*5 m. Loftmyndir og gervitunglamyndir eru 
rastagögn. Geta líka verið Discrete eða Continuous. Discrete rastagögn eru 
notuð til að sýna flokkun yfirborðs. Þá sýnir hver myndeining eitt fyrirbæri, til 
dæmis ein myndeining fyrir hverja gróðurtegund. Continuous rastagögn eru 
notuð þar sem skilin milli myndeininga eru óljósari, til dæmis hitafar eða 
landhalli.  

 

Tagged Image File (TIF): TIF er skráarform sem gjarnan er notað við vistun mynda sem eru í miklum 
gæðum til að mynda loftmyndir. 

 

Vektorgögn (Vektor Data): Gagnaskipan í landupplýsingakerfi. Fyrirbæri á jörðu eru táknuð með 
punktum, línum eða flákum.  

 

Vistgerð: Vistgerð er skilgreind sem „landeining sem býr yfir ákveðnum eiginleikum 
hvað varðar gróður, dýralíf, jarðveg og loftslag. Innan sömu vistgerðar eru 
aðstæður með þeim hætti að þar þrífast svipuð samfélög plantna og dýra“. 
Vistgerðir geta verið á landi, í ferskvatni og í fjöru (Náttúrufræðistofnun 
Íslands, 2016). Samkvæmt 5. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 er vistgerð 
„staðir eða svæði með ákveðnum einkennum, til dæmis hvað varðar gróður- 
og dýralíf, jarðveg og loftslag“ (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Vistgerðir 
eru flokkaðar í nokkra meginflokka sem kallast vistlendi. 
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1 INNGANGUR 

Land sem hentar vel til ræktunar er auðlind sem ber að vernda gegn óafturkræfum framkvæmdum 

skv. Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Óheimilt er að breyta landnotkun á 5 ha landsvæði eða stærra 

nema leyfi ráðherra liggi fyrir, skv. jarðalögum nr. 80/2004. Við aðalskipulagsgerð eru teknar 

ákvarðanir varðandi landnotkun og því er gríðarlega mikilvægt að við slíka ákvörðun liggi fyrir 

upplýsingar um þessa auðlind sem gæti orðið fyrir áhrifum vegna breyttrar landnotkunar. Lands-

skipulagsstefna kveður á um að leggja skuli flokkun landbúnaðarlands til grundvallar skipulags-

ákvörðunum til að ákvarðanir geti byggst á þekkingu á því grunnástandi sem er á viðkomandi svæði. 

Enn sem komið er hefur ekki verið mótuð aðferðafræði fyrir flokkun landbúnaðarlands og því gætir 

ósamræmis í þeirri flokkun landbúnaðarlands sem hingað til hefur verið unnin hérlendis.  

Landupplýsingagögn eru sífellt að verða nákvæmari og eftir því sem tækninni fleygir fram aukast 

möguleikar á notkun þeirra. Með landupplýsingakerfum (LUK) og aðferð sem kallast Multi Criteria 

Decision Analysis, og þýdd hefur verið sem fjölþátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi, má 

framkvæma staðarvalsgreiningu þar sem fundin er hentugasta staðsetning fyrir það úrlausnarefni 

sem tekið er til skoðunar. Þessi aðferð hefur verið notuð erlendis við flokkun landbúnaðarlands, en 

hún hefur ekki verið reynd hérlendis í þeim tilgangi enn sem komið er. Í þessari rannsókn er athugað 

hvort unnt sé að beita þessari aðferð og nýta þau landupplýsingagögn sem tiltæk eru til að finna 

ræktanlegt land í Rangárþingi eystra og flokka það eftir hæfni þess til ræktunar. Um er að ræða 

mikilvægt hagsmunamál fyrir landeigendur varðandi nýtingu á landi sínu sem og fyrir sveitarfélagið 

sem ber að standa vörð um það land sem hentar best til ræktunar innan sinna marka. Gott 

ræktunarland er enn fremur mikilvæg samfélagsleg auðlind. Aðferðin gefur auk þess möguleika á 

samræmdri flokkun landbúnaðarlands á landsvísu sem er mikilvæg til að gæta samfélagslegra 

hagsmuna meðal annars hvað varðar fæðuöryggi.  

1.1 Tilurð verkefnisins 

Rangárþing eystra er nokkuð landstórt sveitarfélag á Suðurlandi. Það nær yfir fyrrum Hvolhrepp, 

Austur- og Vestur Landeyjar, Fljótshlíð og Austur- og Vestur Eyjafjöll, en þessi sveitarfélög 

sameinuðust í eitt árið 2002. Landbúnaðarland var flokkað í Rangárþingi eystra árið 2013, í tengslum 

við síðustu heildarendurskoðun aðalskipulags, en Steinsholt sf. (nú verkfræðistofan EFLA) vann þá 

flokkun. Var flokkuninni ekki hvað síst ætlað að nýtast sveitarstjórn sem stjórntæki til að sporna 

gegn því að íbúðar- eða frístundabyggð yrði valinn staður á verðmætu landbúnaðarlandi. Land 

sveitarfélagsins var flokkað í fjóra flokka þar sem flokkur I er besta ræktunarlandið og er það sýnt á 

gildandi aðalskipulagsuppdrætti, Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024. Niðurstaða þeirrar 

flokkunar er sú að mjög stór hluti láglendis í sveitarfélaginu var talinn vera í flokki I og II eða rúmlega 

62.000 ha (Steinsholt sf., 2013). Vandamálið sem sveitarstjórn stendur frammi fyrir er að við 

breytingar á landnotkun er oftar en ekki um að ræða að landbúnaðarland í flokki I er tekið úr 

landbúnaðarnotum og í sumum tilvikum hafa landeigendur ekki val um önnur svæði þar sem allt 

land innan viðkomandi jarðar telst vera í flokki I eða II. Nú hefur sveitarstjórn Rangárþings eystra 

hafið vinnu við heildarendurskoðun aðalskipulags í samvinnu við verkfræðistofuna EFLU og í 

tengslum við þá vinnu verður flokkun landbúnaðarlands endurskoðuð. Þessi rannsókn er unnin í 
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samstarfi við verkfræðistofuna og nýtist sem hluti af vinnu við endurskoðun flokkunar landbúnaðar-

lands.  

1.2 Markmið 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hvort hægt sé á einfaldan hátt að nýta fjölþátta 

ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi til að flokka landbúnaðarland í Rangárþingi eystra. 

Flokkunin felst í því að allt land sveitarfélagsins er metið með tilliti til þess hversu vel það hentar til 

ræktunar. Jafnframt verður metið hvort ástæða sé til að endurskoða skilgreiningu á ræktanlegu 

landi. Enn fremur verður fjallað um þá þætti sem þarf að vega á móti ræktun lands eins og 

verndarsjónarmið og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. ArcMap 10.5 hugbúnaðurinn verður nýtt 

til að vinna úr gögnunum og niðurstöðurnar verða birtar á korti í mkv. 1:200.000 og jafnframt á 

kortasjá. 

Þær spurningar sem leitað verður svara við eru: 

- Hvað er mikið af ræktanlegu landi í sveitarfélaginu?  

- Hvar er besta ræktunarlandið? 

- Hvernig lítur niðurstaða flokkunarinnar út samanborið við niðurstöðu flokkunar á land-

búnaðarlandi í Rangárþingi eystra frá 2013? 

1.3 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

- Hvernig er hægt að nýta landupplýsingagögn til að flokka landbúnaðarland með fjölþátta 

ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi í Rangárþingi eystra? 

1.4 Rannsóknaraðferð 

Þetta er megindleg rannsókn þar sem fyrirliggjandi landupplýsingagögnum er safnað saman og fjöl-

þátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi nýtt til að vinna úr gögnunum og varpa ljósi á hvar 

besta ræktunarlandið er að finna í sveitarfélaginu. Megindlegar rannsóknir er hægt að endurtaka 

þar sem rannsóknaráætlun er unnin fyrir fram og rannsóknarspurningar sem leitað verður svara við 

eru enn fremur ákvarðaðar áður en rannsóknin hefst. Niðurstaðan er gjarnan magnbundin (Dr. 

Bjarki Jóhannesson, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Rannsóknir í skipulagsfræði í 

Landbúnaðarháskóla Íslands, 22. ágúst 2019), í þessu tilfelli fjöldi hektara af góðu ræktanlegu landi. 

Rannsóknin er bæði þekkingarmiðuð og nýtingarmiðuð. Þekkingarmiðuð að því leyti að hún miðar 

að því að auka þekkingu á aðferð við flokkun landbúnaðarlands og beitingu hennar við íslenskar 

aðstæður og nýtingarmiðuð að því leyti að niðurstaðan nýtist við aðalskipulagsgerð í sveitarfélaginu 

og aðferðafræðin getur nýst almennt við skipulagsgerð sveitarfélaga.  
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1.5 Gagnaöflun 

Eingöngu eru notuð fyrirliggjandi gögn í rannsóknina, en þau eru fengin hjá Náttúrufræðistofnun 

Íslands (NÍ), Landmælingum Íslands, Landbúnaðarháskólanum, Veðurstofunni, verkfræðistofunni 

EFLU og hjá meðleiðbeinanda. Fanney Ósk Gísladóttir lektor hjá Landbúnaðarháskólanum, útvegaði 

jarðvegskort og Nytjalandskort og sendi í tölvupósti. Þá var jafnframt leitað ráða hjá þessum stofn-

unum varðandi notkun gagnanna við flokkunina. Upplýsingar um fjölda búfjár, kornuppskeru og 

fjölda jarða sem uppskera korn voru fengnar hjá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, en Bjarki 

Pétursson, sérfræðingur hjá ráðuneytinu tók saman gögnin og sendi þau í tölvupósti. Halldór 

Björnsson hjá Veðurstofunni leiðbeindi við útreikninga á daggráðum og Sibylle von Löwis hjá 

Veðurstofunni útvegaði gögn um hitafar. Landupplýsingagögn fyrir friðlýst svæði og svæði á nátt-

úruminjaskrá óuppfærð frá 2006 (birt með fyrirvara) fengust hjá Umhverfisstofnun og hjá Náttúru-

fræðistofnun fengust landupplýsingagögn fyrir svæði sem njóta sérstakrar verndar. Gréta Hlín 

Sveinsdóttir aðstoðaði við stærðfræðilega útreikninga sem framkvæmdir eru í rannsókninni. 

1.6 Landupplýsingakerfi (LUK) 

Geographic Information System (GIS) kallast á íslensku landupplýsingakerfi, eða LUK, en það er 

notað til að safna saman, hýsa, vinna úr, greina, halda utan um, kynna og birta landupplýsingagögn 

sem innihalda upplýsingar um fyrirbæri sem eru bundin tiltekinni staðsetningu með hnitum (Esri, 

e.d.-d). Allt sem er eða gerist í umhverfi okkar tengist ákveðinni staðsetningu sem lýst er með 

hnitum. Global Navigation Satelite System (GNSS) vísar til hóps gervitungla sem senda merki til 

jarðar og móttakara sem meðtaka merkin nota þau til að ákvarða staðsetningu. GNSS nær yfir öll 

staðsetningarkerfi í veröldinni, þ.á.m. GPS, Galileo, GLONASS o.fl. (European GNSS, e.d.) Á Íslandi 

hefur GPS verið mest notað. Grunnstöðvanet var mælt út á Íslandi árið 1993, alls 119 mælistöðvar 

sem eru undirstaða GPS landmælinga hér á landi. Netið fékk heitið ISN93 (Landmælingar Íslands, 

e.d.-b) og er enn í dag notað við stafræna kortagerð. Það var endurmælt árið 2004 (ISN2004) og 

aftur árið 2016 (ISN2016). Í rannsókninni er ISN93 hnitakerfið notað. 

Með landupplýsingakerfum er hægt að gera fyrirspurnir í landupplýsingagögn og birta 

niðurstöðurnar á korti sem sýnir þá staðsetningu og umfang viðkomandi fyrirbæris. Landfræðileg 

greining og stuðningur við ákvarðanatöku eru tveir megin þættir í landupplýsingakerfum, en það 

býður upp á mikla möguleika til að greina landfræðilega þætti og vandamál við undirbúning 

ákvarðanatöku (Malczewski, J. & Rinner, C., 2015), til dæmis við staðarvalsgreiningar. Því er 

landupplýsingakerfi ekki hvað síst öflugt greiningartæki sem er notað á ýmsum ólíkum fagsviðum, 

til að mynda í tengslum við heilbrigðismál, samgöngumál, skipulagsmál og jarðfræði og er m.a. nýtt 

til að halda utan um og birta verðmætar upplýsingar tengdar staðsetningu og við greiningar sem 

geta stutt við ákvarðanir tengdar margvíslegum málefnum sem tengjast staðsetningu.  

Landupplýsingagögn halda utan um staðsetningu, útlit og eiginleika fyrirbæris á jörðu og eru mikið 

notuð til að gefa upplýsingar um náttúruleg eða manngerð fyrirbæri. Landupplýsingagögn geta 

verið vektorgögn (e. Vektor Data) eða rastagögn (e. Raster Data). 

 Vektorgögn tákna svæði á jörðu niðri með punktum, línum eða flákum sem geta verið mis-

stórir. Þessi gagnaskipan nýtist til að halda utan um gögn sem taka yfir afmarkað svæði. 
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Punktar geta til að mynda táknað hús, línur geta táknað vegi, skurði og læki en flákar geta 

táknað heil svæði eins og þéttbýli (Esri, e.d.-a), sjá mynd 1.  

 Rastagögn eru myndir þar sem hver myndeining (e. cell) táknar tiltekið svæði á jörðu niðri, 

til dæmis 5*5 m eða 25 m2. Því minna svæði sem hver myndeining táknar því meiri upplausn 

er á gögnunum. Rastagögn eru m.a. loftmyndir og gervitunglamyndir, en þau geta líka verið 

Discrete eða Continuous. Discrete gögn eru yfirleitt notuð við flokkun yfirborðs jarðar eins 

og gróðurfars- eða jarðvegsflokkun, en þá fær hver myndeining eitt gildi og margar 

myndeiningar mynda gjarnan heilt svæði þar sem margar myndeiningar eru með sama gildi, 

til dæmis fyrir tiltekna gróðurtegund. Continuous gögn eru notuð þar sem skilin á milli 

myndeininga eru óljósari eins og á til dæmis við um landhæð eða hitafar (Esri, e.d.-a), sjá 

mynd 2.  

                 
Mynd 1. Vektorgögn. Til vinstri er dæmi um punktaþekju, í miðju er línuþekja og til hægri eru flákar (Esri, e.d.-a). 

      
Mynd 2. Rastagögn. Til vinstri er skýringarmynd af myndeiningum í rastagögnum. Í miðju er dæmi um Discrete rasta 
(jarðvegskort) af yfirborði jarðar. Til hægri er dæmi um Continuous rasta (hitafar eða landhæð) (Esri, e.d.-a). 

Í þessari rannsókninni er notaður ArcMap 10.5 hugbúnaður, sem nýttur er í landupplýsingakerfum, 

en það er ein tegund þess konar hugbúnaðar sem til er á markaðnum. Aðferðin sem beitt er í 

rannsókninni er hins vegar ekki bundin við þennan hugbúnað heldur væri hægt að framkvæma hana 

á samsvarandi hátt í öðrum hugbúnaði. Þau ensku heiti sem tilgreind eru í þessari rannsókn og 

tengjast aðferðinni miðast við ArcMap hugbúnaðinn.  
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2 STAÐA ÞEKKINGAR 

2.1 Mikilvægi verðmæts ræktunarlands 

Á jörðinni allri eru rúmlega 13.000 milljarðar hektara lands og þar af skilgreinir Matvæla- og land-

búnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) tæplega 5.000 milljarða ha sem landbúnaðarland. 

Skilgreining stofnunarinnar á landbúnaðarlandi er það land sem er ræktað, nýtt til beitar, matjurta-

garðar og land sem hefur verið í innan við 5 ára hvíld frá ræktun (Our World in Data, 2019).  

Íbúar jarðarinnar voru um 7,71 milljarður við lok árs 2019 og skv. gögnum frá Sameinuðu þjóðunum 

er áætlað að mannfjöldinn geti orðið rúmlega 11 milljarðar árið 2100. Innan við 3% landsvæðis á 

jörðinni er þéttbýli (Grimm, N. B. o.fl., 2008) en þar bjó meira en helmingur jarðarbúa eða 55%, 4,2 

milljarðar, árið 2018 samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna varðandi horfur í þéttbýlismyndun. 

Árið 1850 bjuggu 30% íbúa, um 750 milljónir, í þéttbýli og áætlað er að árið 2050 muni tæplega 70% 

jarðarbúa búa í þéttbýli en það samsvarar um 2,5 milljarða fjölgun íbúa í þéttbýlum (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2019). Þessi hraða fjölgun hefur í för með sér að meira landsvæði fer undir byggð sem 

leiðir til þess að önnur landnotkun getur þurft að víkja, til dæmis ræktað land, beitarland, skóglendi 

eða votlendi (Akinci, H. o.fl., 2013). Því eykst samkeppni um land en landbúnaðarland er oft í næsta 

nágrenni við þéttbýli (Straume, K., 2013). Auk þess eru golfvellir og önnur útivistarsvæði sem og 

efnistökusvæði oft staðsett í nágrenni við þéttbýli, á landi sem áður var landbúnaðarland og þannig 

geta þéttbýli stuðlað að breyttri landnotkun utan sinna marka (Francis, C. A. o.fl., 2012). Ætla má að 

í mörgum tilvikum fari daglegar athafnir mannsins fram á landsvæði sem áður var landbúnaðarland, 

til dæmis á samgöngusvæðum, iðnaðarsvæðum, verslunar- og þjónustusvæðum, stofnanasvæðum 

og íbúðar- eða frístundasvæðum.  

Áætlað er að 120.000 ha af ræktuðu og ræktanlegu landi hafi verið tekin úr landbúnaðarnotum í 

Noregi síðan í seinni heimstyrjöld og mest af því er land sem hentaði vel til matvælaframleiðslu. 

Þriðjungur af landnotkunarbreytingunum var vegna íbúðarhúsnæðis og stór hluti breytinganna var 

tilkominn vegna afþreyingar- og útivistarsvæða til dæmis golfvalla auk svæða fyrir iðnað og 

samgöngur (Meld. St. 9, 2011). Í Fresno sýslu í Californiu töpuðust 6.000 ha af landbúnaðarlandi á 

síðasta áratug 20. aldar og spár gera ráð fyrir að allt að 50.000 ha tapist til viðbótar til ársins 2040 

og að meira en helmingur þess lands verði gott ræktunarland að því er fram kemur í skýrslu 

American Farmland Trust (AFT) frá 2011 (Francis, C. A. o.fl., 2012). Rannsókn frá árinu 1997 leiddi í 

ljós að meira en helmingur þess landsvæðis sem nú er undir þéttbýli í Bandaríkjunum hafi verið gott 

eða mjög gott ræktunarland (Francis, C. A. o.fl., 2012). Áætlað er að í Bandaríkjunum séu alls um 

180 milljón ha af góðu ræktunarlandi samkvæmt samantekt National Agriculture Statistical Service 

(NASS) frá 2008 og talið er að árlega séu um 500.000 ha af landbúnaðarlandi færðir úr 

landbúnaðarnotum þar í landi. Svipaða sögu er að segja frá Kanada en á 10 ára tímabili frá 1996-

2006 töpuðust þar um 240.000 ha af landbúnaðarlandi samkvæmt upplýsingum frá Statistics 

Canada árið 2008 (Francis, C. A. o.fl., 2012).  

Á Íslandi er landbúnaðarland yfirleitt stærsti landnotkunarflokkurinn í dreifbýli á láglendi og því er 

það gjarnan sú landnotkun sem er í næsta nágrenni við þéttbýli landsins. Hér á landi er besta 

ræktunarlandið talið vera neðan 100 m hæðar yfir sjó, þar sem meðalhiti að sumri getur orðið yfir 

10°C (Jónatan Hermannsson, 2001). Þar eru jafnframt öll þéttbýli landsins, megnið af 
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samgöngukerfinu, iðnaðarsvæðin, urðunarsvæðin, íþróttasvæðin, s.s. golfvellir og svæði til 

afþreyingar- og útivistar (Þorsteinn Guðmundsson, 2003). Þéttbýlismyndun leiðir til breytinga á 

yfirborði jarðar, til að mynda verður yfirborðið ógegndræpt þar sem mannvirki þekja landsvæðið og 

gróðurhula minnkar. Þar með sígur minna vatn niður í jarðveginn og meira afrennsli verður, þ.e. 

vatn rennur í burtu af ógegndræpu yfirborðinu. Land sem þakið er gróðri, eins og til dæmis 

ræktunarland og skógar, draga úr áhrifum loftslagsbreytinga með kolefnisbindingu, draga úr 

flóðahættu og jarðvegseyðingu og hreinsa og geyma vatn fyrir áframhaldandi ræktun (Adler, F.R. 

og Tanner, C.J., 2013; Francis, C. A. o.fl., 2012). Afleiðingar af útþenslu þéttbýla yfir á gott 

ræktunarland eru m.a. þær að framleiða þarf sama magn af matvælum á því landi sem eftir er, eða 

taka annað og mögulega lakara land undir ræktun, en hvort tveggja hefur í för með sér kostnað auk 

þess sem umbreyting lands leiðir til taps á margvíslegri þjónustu vistkerfa (Francis, C. A. o.fl., 2012).  

2.2 Mikilvægi flokkunar 

Í Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, sem samþykkt voru árið 2015, segir 

í markmiði nr. 2 að stefnt skuli að því að hungri verði útrýmt í heiminum fyrir árið 2030 og aðgengi 

allra að nægum og næringarríkum mat verði tryggt. Samhliða verði teknir upp framleiðsluhættir 

sem stuðla að sjálfbærari landbúnaðarframleiðslu og viðhaldi vistkerfa og þar með stuðlað að því 

að uppskeran verði fyrir minni áhrifum af völdum loftslagsbreytinga, s.s. þurrka og flóða 

(Verkefnastjórn Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna og 

Evrópusambandsins frá 2019 kemur fram að um 113 milljónir jarðarbúa í 53 löndum þjáðust af 

hungri árið 2018 og eru ástæður þess einkum taldar vera styrjaldir og loftslagsbreytingar 

(Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið, 2019). Í heimsmarkmiði nr. 15 er fjallað um sjálfbæra 

nýtingu, vernd og endurheimt vistkerfa og þar er kveðið á um að eigi síðar en árið 2020 verði 

vistkerfi vernduð, unnið að endurheimt þeirra og þau nýtt á sjálfbæran hátt (Verkefnastjórn 

Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

Á Íslandi eru í gildi lög um náttúruvernd og í 61. gr. laganna eru tilgreind þau vistkerfi og jarðminjar 

sem njóta skulu sérstakrar verndar en þessum jarðminjum skal almennt ekki raskað nema brýn 

nauðsyn komi til, og er skylt að afla framkvæmdaleyfis vegna þess. Í 2. gr. laganna segir varðandi 

vernd vistgerða, vistkerfa og tegunda að standa þurfi „vörð um og efla vistkerfi landsins svo eðli 

þeirra, gerð og virkni sé tryggð til framtíðar“. Markmið laganna skv. 1. gr. er verndun auðlinda til 

framtíðar og sjálfbær nýting þeirra (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Þessi ákvæði miða öll að því 

að vernda vistkerfi svo þau veiti sína nauðsynlegu þjónustu áfram og þær auðlindir sem felast í 

jarðvegi verði nýttar á sjálfbæran hátt þannig að komandi kynslóðir geti einnig nýtt þær sér til 

lífsviðurværis.   

Ákvarðanir um landnotkun eru teknar í aðalskipulagi, sem er á hendi hvers sveitarfélags, en þar er 

sett fram stefna sveitarfélagsins varðandi byggðaþróun, landnotkun, samgöngur og umhverfismál 

(Skipulagslög nr. 123/2010). Samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna 

eiga skipulagsákvarðanir að byggja á þekkingu á umhverfinu og á áhrifum af fyrirhugaðri landnotkun 

(FAO, 1976). Eitt af markmiðum skipulagslaga skv. 1. gr. er að nýting lands og landgæða sé 

skynsamleg og hagkvæm og hafi sjálfbæra þróun að leiðarljósi (Skipulagslög nr. 123/2010). Í 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026, kafla 2.3.1. varðandi skipulag landbúnaðarlands, er kveðið á um 

að „Flokkun landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðaflokkun verði lögð til grundvallar 
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skipulagsákvörðunum“. Í greinargerð með þessu stefnumiði kemur fram að mikilvægt sé að landi 

sem hentar vel til ræktunar verði ekki ráðstafað til annarra nota með óafturkræfum hætti. Verkefni 

sveitarfélaga og ríkis er að vinna að þessu með skilgreiningu og leiðbeiningum um flokkun 

landbúnaðarlands, en einkum er horft til lands sem hentar vel til akuryrkju (Skipulagsstofnun, 

2016a).  

Mat á landi beinist fyrst og fremst að mati á eiginleikum lands og hæfni þess til tiltekinnar notkunar, 

en við matið er einkum horft til jarðvegs, loftslags og gróðurþekju (FAO, 1976). Í raun er þetta 

staðarvalsgreining sem miðar að því að finna hentugasta landið til ræktunar og það er afmarkað 

eftir staðsetningu þess, en inn í þetta mat fléttast margvísleg viðmið sem taka verður til greina þar 

sem þau geta haft áhrif á nýtingu landsins til ræktunar. Mikilvægt er að við skipulag sé þess gætt að 

auðlindir séu verndaðar til framtíðarnota og að þær séu notaðar á sjálfbæran hátt (Akinci, H. o.fl., 

2013).  

2.3 Skilgreining á akuryrkjulandi 

Árið 2011 vann Áslaug Helgadóttir ásamt fleirum drög að skilgreiningu á akuryrkjulandi fyrir Ísland 

að ósk Umhverfisráðuneytis og Skipulagsstofnunar. Sjá má drögin hér að neðan en skilgreiningunni 

var ætlað að nýtast sem viðmið við flokkun á akuryrkjulandi(Áslaug Helgadóttir o.fl., 2011). 

„Drög að viðmiðum við flokkun á akuryrkjulandi: 

1. Miðað skal við að land sé vinnanlegt niður á 25 cm dýpi svo að grjót hindri ekki plægingu. 

2. Framræst land er víða mikilvægasta akuryrkjuland landsins. Þegar hefur þorri votlendis á 

láglendi verið ræstur fram og leggja þessi viðmið það land fyrst og fremst til grundvallar 

þegar akuryrkjuland er skilgreint.  

Jafnframt er bent á að óraskað votlendi, 3 ha eða meira, nýtur sérstakrar verndar skv. lögum 

um náttúruvernd og þurfa því tillögur að röskun votlendis í skipulagi að taka tillit til þess.  

3. Landhalli má ekki vera meiri en 5-10%, háð jarðvegsgerð, til þess að forðast jarðvegsrof 

(hallatala háð frekari rannsóknum og ákvörðunum).  

4. Akuryrkjuland skal skilgreina sem slíkt fram á ár- og vatnsbakka en þekja vatnshelgunar 

síðan lögð yfir til frekari takmörkunar og tæki þá af helgunarsvæði vatna og vatnsfalla.  

5. Til þess að teljast akuryrkjuland þarf það að vera svo stórt að ná megi 3 ha spildum 

samfelldum hið minnsta án vandkvæða. Skurðir inni í spildum teljast þó ekki rjúfa samfellu. 

Það land sem telst akuryrkjuland skv. liðum 1-5 skal flokka frekar sem hér segir (raðað eftir verð-

mæti): 

A. Afbragðs akuryrkjuland: Framræstar mýrar og mólendi og >1250 daggráður (D°) á 

vaxtartíma. 

B. Gott akuryrkjuland: Framræstar mýrar og mólendi og 1000-1250 daggráður (D°) á 

vaxtartíma; Melar og sandar og >1250 daggráður (D°) á vaxtartíma,  

C. Mögulegt akuryrkjuland: Melar og sandar og 1000-1250 daggráður (D°) á vaxtartíma“  

Daggráður (D°) vaxtartímabilsins frá maí til september er summa allra daggráða tímabilsins. 
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Skilgreining Áslaugar Helgadóttur og félaga tekur til landhalla en við akuryrkju er land plægt 

reglulega og því er jarðvegur lausari í sér en til að mynda á túni sem er plægt sjaldnar og það eykur 

hættu á jarðvegsrofi, einkum á úrkomusömum svæðum. Í ljósi þess er æskilegast að akuryrkja sé 

stunduð á sléttlendi, auk þess sem erfiðara og seinlegra er að athafna sig með vélar í miklum halla.  

Í skilgreiningunni er tiltekið að hægt sé að vinna land niður á 25 cm dýpi og grjót skuli ekki hindra 

plægingu. Í þessu sambandi hefur magn grjóts og steinastærð vafalítið mestu áhrifin á það hvort 

hægt sé að plægja land eða ekki. Í samtali við nokkra sérfræðinga hjá Landbúnaðarháskólanum, þau 

Fanneyju Ósk Gísladóttur, Guðna Þorvaldsson, Jón Guðmundsson, Ólaf Arnalds og Þórodd 

Sveinsson, kom fram að ekki eru til áreiðanleg gögn varðandi grýtni og jarðvegsdýpt hér á landi þar 

sem þessir þættir hafa ekki verið rannsakaðir nema að litlu leyti og á fáum stöðum. Í fjölriti sem 

gefið var út með vistgerðakortlagningu Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) er að finna margvíslegar 

upplýsingar um það svæði sem hver og ein vistgerð þrífst best við, m.a. um meðal grýtni og meðal 

jarðvegsdýpt (Anna Sveinsdóttir o.fl., 2016). Auk þess er hægt að nýta jarðvegskortið til að meta 

þennan þátt þar sem jarðvegsgerð getur gefið ákveðnar vísbendingar um dýpt jarðvegs.  

Áslaug og félagar miða við að land verði flokkað eftir fjölda daggráða og tilgreint að korn þurfi 1.250 

D° til að ná þroska á vaxtartíma frá 7. maí-15. september.  

2.4 Flokkun landbúnaðarlands á Íslandi 

Landbúnaðarland er landnotkunarflokkur í aðalskipulagi og skv. skipulagsreglugerð er það: „Svæði 

fyrir landbúnað og mannvirki sem tengjast búrekstrinum, með áherslu á búfénað, matvæla- og 

fóðurframleiðslu“. Í aðalskipulagi ber m.a. að gera grein fyrir eftirfarandi þáttum varðandi 

landbúnað: „Helstu einkenni landbúnaðarsvæða, þ.e. búrekstrar sem þar er stundaður, þ.m.t. 

ferðaþjónusta og önnur atvinnustarfsemi sem tengist búrekstrinum. Helstu atriði sem varða mann-

virkjagerð. Gera skal sérstaklega grein fyrir ræktuðum svæðum innan landbúnaðarsvæða. Stefna 

um hvar og hvernig þörfum landbúnaðarstarfsemi verður mætt. Stefna um hvaða atvinnustarfsemi 

önnur en hefðbundinn landbúnaður er heimil á bújörðum og viðmið um aðstæður og umfang“ 

(Skipulagsreglugerð nr. 90/2013).  

Eins og áður hefur komið fram hefur land verið flokkað í níu sveitarfélögum auk þess sem flokkun 

hefur nokkrum sinnum verið unnin fyrir allt landið. Þessi yfirferð er sett fram til að gera grein fyrir 

þeim aðferðum sem hingað til hefur verið beitt við flokkun landbúnaðarlands hér á landi. 
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Íslenskur jarðvegur 

Björn Jóhannesson vann yfirlitskort yfir íslenskan jarðveg og gaf út bókina Íslenskur jarðvegur og 

Jarðvegskort af Íslandi árið 1960. Flokkunina byggði hann að mestu leyti á kortum dönsku land-

mælingastofnunarinnar, Geodetisk Institut, en einnig á ritgerðum og landfræðilegum kortum af 

Íslandi. Hann skipti grónu landi í þrjá flokka; votlendi, mólendi og malarborinn eða grýttan jarðveg.  

Votlendi er skipt í þrjá flokka eftir undirlagi: 

- Mýrar á malar- og sandbornum grunni. 

- Flóa og flæðimýrar á leir- eða sandgrunni. 

- Flóar á sand- og malargrunni. 

Mólendi er skipt í tvo flokka eftir dýpt jarðvegs. Jarðvegur sem er 15-100 cm djúpur er sagður vera 

hentugur til ræktunar. Flokkunin er sett fram á korti í mkv. 1:750.000 (Björn Jóhannesson, 1988). 

Mynd 3 sýnir niðurstöðu flokkunarinnar fyrir Rangárþing eystra og svæðið þar í kring. 

 

Mynd 3. Niðurstaða flokkunar fyrir Rangárþing eystra og nágrenni. Skýring á númerum á korti: Nr. 1 – Mýrar á malar- og 
sandbornum grunni. Nr. 5 – Flóar og flæðimýrar á leir- eða sandgrunni. Nr. 7 – Móajarðvegur 50 – 100 cm þykkur. Nr. 8 – 
Móajarðvegur 5-15 cm þykkur. Nr. 15 – Fjörusandar. Nr. 16 – Jökulársandar. Nr. 21 – Fjallendi. Nr. 23 - Jöklar (Björn 
Jóhannesson, 1988). 
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Nytjaland 

Markmiðið með Nytjalandsverkefninu var að búa til gagnagrunn yfir landkosti allra bújarða landsins 

og var kortlagningunni ætlað að nýtast við skipulagsákvarðanir um landnýtingu. Kortlagningin var 

aðallega unnin með fjarkönnun þar sem notaðar voru gervitunglamyndir til að kanna yfirborðsþekju 

landsins, en auk þess var farið í vettvangsferðir á fyrir fram ákveðna staði til að sanngreina 

flokkunina. Landbúnaðarháskóli Íslands, RALA, Landgræðslan, Bændasamtök Íslands og 

Landbúnaðarráðuneytið (nú Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið) komu að vinnunni. 

Yfirborðsflokkarnir eru 12 talsins: Graslendi, ríkt mólendi, ræktað land, rýrt mólendi, skógur og 

kjarrlendi, moslendi, hálfdeigja, votlendi, hálfgróið land, lítt gróið land, straum- og stöðuvötn, jöklar 

og fannir og óflokkað, eyjar/sker. Lagt var mat á gæði flokkunarinnar með því að bera saman flokkun 

út frá gervitunglamyndum og flokkun á vettvangi. Gagnasöfnun og kortagerð fór fram á árunum 

2001-2005 (Fanney Ósk Gísladóttir o.fl., 2014) en verkefnið var unnið á árunum 1997-2007. Land 

um 7.800 bújarða og landskika hefur verið flokkað og skráð í gagnagrunn Nytjalands (Björn 

Traustason o.fl., 2006). Nytjaland er sett fram í mælikvarðanum 1:30.000 (Nytjaland 12 flokka 

yfirborðsþekja, e.d.). Mynd 4 sýnir flokkun Nytjalands í Rangárþingi eystra. 

 

Mynd 4. Flokkun Nytjalands í Rangárþingi eystra (Fanney Ósk Gísladóttir lektor við Landbúnaðarháskólann, munnleg 
heimild, tölvupóstur 1. apríl 2020).  
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Borgarbyggð 

Við gerð Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 kom fram vilji sveitarstjórnar til að vernda gott 

ræktanlegt land í sveitarfélaginu fyrir annarri landnotkun. Því var staðkunnugur ráðunautur, 

Guðmundur Sigurðsson, fenginn til að afmarka gróflega gott ræktanlegt land í sveitarfélaginu. 

Flokkunin var unnin á árunum 2006-2010 og niðurstöðurnar benda til að tæplega 30.000 ha af góðu 

ræktanlegu landi séu í sveitarfélaginu, en þó er sá fyrirvari hafður við niðurstöðuna að vinna þurfi 

nánari flokkun. Afmörkun svæðanna er sett fram á skýringaruppdrætti í mkv. 1:100.000 og fylgir 

hann aðalskipulagsgögnunum (Landlínur, 2010).  

Endurskoðun flokkunarinnar stendur yfir á vegum Rannsóknarmiðstöðvar landbúnaðarins (RML). 

Hún verður unnin út frá loftmyndum, en einnig verður leitað til staðkunnugra aðila og notuð land-

upplýsingagögn. Núverandi flokkun verður endurskoðuð og drög að skilgreiningu á akuryrkjulandi 

sem Áslaug Helgadóttir og félagar unnu (2011), verður höfð til viðmiðunar en jafnframt skoðaðar 

nýrri skilgreiningar. Flokkunin verður unnin í mkv. 1:25.000 (Borgar Páll Bragason, fagstjóri hjá RML, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 27. febrúar 2020). 

Steinsholt sf / verkfræðistofan EFLA  

Steinsholt sf., nú verkfræðistofan EFLA, hefur flokkað landbúnaðarland í sex sveitarfélögum; 

Rangárþingi eystra 2013, Hrunamannahreppi 2016, Skeiða- og Gnúpverjahreppi 2018, Kjósarhreppi 

2018, Flóahreppi 2018 og í Hvalfjarðarsveit, en vinnu við þá flokkun mun ljúka samhliða heildar-

endurskoðun aðalskipulags sem nú stendur yfir. Markmiðið með flokkuninni er að gott ræktunar-

land verði verndað líkt og aðrar auðlindir landsins og því verði ekki ráðstafað til annarra nota sem 

koma í veg fyrir nýtingu þess til ræktunar. Enn fremur að aðalskipulag nýtist sem n.k. stjórntæki til 

að tryggja þessa verndun. 

Sú aðferð sem beitt var við flokkunina var að land var metið gróflega út frá loftmyndum, halla-

kortum, hæðarlínum og fleiri fyrirliggjandi gögnum og einkum reynt að meta þykkt jarðvegsins, þ.e. 

hvar hann væri nægilega vel plógtækur. Svæðum var raðað í flokka eftir hæð yfir sjó og halla lands. 

Þessi flokkun var svo borin saman við vistgerðakortlagningu NÍ. Vettvangsferðir voru veigamikill 

þáttur í flokkuninni og þá var reynt að fara um allt láglendi viðkomandi sveitarfélags, í flestum 

tilvikum oftar en einu sinni á hvern stað. Land var metið sjónrænt og einkum horft til grunn-

vatnsstöðu, s.s. vatnshæðar í skurðum, grýtni og áferðar lands.  

Land var flokkað í fjóra flokka (Steinsholt sf., 2016): 

 „Flokkur I - Kjörlendi fyrir akuryrkju: Mjög gott ræktunarland, slétt, yfirleitt undir 5% og 

alltaf undir 10% halla. Í sumum tilfellum þarf að þurrka landið. Jarðvegur frjór og auðveld-

lega plógtækur, nær ekkert grjót. Land alltaf undir 100 m hæð yfir sjó. 

 Flokkur II - Gott akuryrkjuland: Fremur slétt, alltaf undir 15% og yfirleitt undir 10% halla. 

Jarðvegur oft ágætur en halli meiri en í flokki I en getur verið fremur rýr og þá áburðarfrekur, 

sums staðar sendinn og þurrlendur, s.s. við árfarvegi. Plógtækur jarðvegur kann að vera allt 

niður í 25 cm þar sem hann er hvað grynnstur. Stakir hólar, grjót/nibbur kunna að raska 

samfellu í landi. Land alltaf undir 200 m hæð yfir sjó. 
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 Flokkur III - Blandað ræktunarland: Hentar oft vel til túnræktar og í sumum tilfellum mögu-

legt til akuryrkju. Landið er yfirleitt gott til beitar eða skógræktar. Halli getur verið nokkur, 

upp í nokkuð bratt, jafnvel 25% halla en einnig getur verið um flatlendi að ræða. Jarðvegur 

nokkuð breytilegur, allt frá því að vera mjög frjór yfir í rýran móajarðveg og lítt gróin 

melasvæði. Jarðvegur getur verið grýttur og/eða grjóthólar og hraun í eða upp úr jarðvegi. 

Land alltaf undir 300 m hæð yfir sjó. 

 Flokkur IV - Annað land: Ýmsar landgerðir þar sem ekki verður um samfellda jarðrækt að 

ræða m.a. vegna þess að jarðvegur er grunnur, hraun/grjót í eða við yfirborð eða hæð yfir 

sjó og/eða halli lands er of mikill. Einnig eru þetta aurasvæði jökulvatna, sandsvæði og 

strandsvæði næst sjó sem og mjög blaut votlendissvæði þar sem grunnvatnsstaða er talin 

það há að land er ekki þurrkunarhæft. Land í flokki IV er oft hentugt til beitar og þá nýtt til 

sumarbeitar eða heilsársbeitar þegar um láglendissvæði er að ræða“. 

Flokkunin er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:50.000 auk þess sem unnin var greinargerð um flokkun-

ina, sem fylgir aðalskipulagi. Þá eru flokkar I og II sýndir á aðalskipulagsuppdráttum sveitarfélaganna 

(Steinsholt sf., 2016).  

Niðurstaða flokkunarinnar í Rangárþingi eystra gaf til kynna að tæplega 36.000 ha séu í flokki I og 

rúmlega 26.130 ha í flokki II, samtals eru því rúmlega 62.000 ha af góðu ræktunarlandi í sveitar-

félaginu (Steinsholt sf., 2013). Mynd 5 sýnir niðurstöðu flokkunarinnar. 

 

Mynd 5. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands í Rangárþingi eystra frá 2013 (Steinsholt sf., 2013). 
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Sveitarfélagið Hornafjörður  

Rannsóknin, sem ber heitið Kortlagning ræktanlegra svæða í Sveitarfélaginu Hornafirði, var fram-

kvæmd með viðtölum við nokkra bændur í sveitarfélaginu en auk þess voru notuð landupplýsinga-

gögn, einkum Nytjalandsgrunnur Landbúnaðarháskólans, til að skoða ræktunarmöguleika og bera 

þær niðurstöður saman við álit bænda. Markmiðið var að gefa bændum og sveitarstjórnarfólki betri 

yfirsýn yfir ræktanlegt land í sveitarfélaginu. Svæði sem bændur tiltóku voru merkt inn á kort og 

niðurstaðan varð sú að nokkur samhljómur var á milli álits bænda og flokkunar í 

Nytjalandsgrunninum. Í niðurstöðum er bent á að þörf sé á betri upplýsingum um jarðveg og 

veðurfar þar sem úrkoma og vindafar geti til að mynda haft mikil áhrif á ræktunarmöguleika lands. 

Jafnframt kemur fram að bændum hafi verið tíðrætt um ágang friðaðra fugla eins og álfta en 

skaðsemi þeirra á ökrum hafi gert það að verkum að bændur hafi í einhverjum tilfellum hætt við 

áform um akuryrkju (Jóhann Helgi Stefánsson, 2013).  

Brynja Guðmundsdóttir  

Brynja Guðmundsdóttir  rannsakaði hvort nýta mætti gervitunglamyndir til að þróa stafræna aðferð 

til að skilgreina og kortleggja ræktanlegt land í Kjósarhreppi árið 2014. Rannsóknin ber titilinn 

Detection of potential arable land with remote sensing and GIS og var meistaraverkefni hennar í 

landupplýsingatækni við Háskólann í Lundi í Svíþjóð. Einnig kannaði hún hvort nota mætti 

gróðurvísinn (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) til að finna óræktanlegt land. Þá voru 

reiknaðar daggráður út frá upplýsingum frá veðurathugunarstöð á Bæ í Kjósarhreppi en ekki var 

búið til daggráðukort. Rannsóknin var framkvæmd með fjarkönnun og til þess voru notuð ýmis 

landupplýsingagögn auk þess sem farið var á vettvang þar sem reynt var að meta grýtni og 

jarðvegsdýpt. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að gervitunglamyndir geti nýst til að 

greina ræktað og ræktanlegt land en nauðsynlegt sé að sannreyna niðurstöðuna með vettvangs-

rannsókn. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að gögn varðandi jarðvegsdýpt og grýtni eru ekki til 

og var farin sú leið að áætla þessa þætti á vettvangi, en skortur á þessum gögnum er takmarkandi 

fyrir nýtingu stafrænna gagna við rannsókn sem þessa. Niðurstöðurnar voru flokkaðar eftir því hvort 

viðkomandi svæði var innan verndarsvæðis eða ekki, en stór hluti Kjósarhrepps er á 

náttúruminjaskrá. Heildarstærð mögulegs ræktunarlands (e. Potential Arable Land) og ræktanlegs 

lands (e. Arable Land) er rúmlega 4.770 ha skv. niðurstöðunum (Brynja Guðmundsdóttir, 2014).  

Eyja- og Miklaholtshreppur 

Í Aðalskipulagi Eyja- og Miklaholtshrepps 2018-2038 kemur fram í kafla 2.3 í greinargerð að flokkun 

landbúnaðarlands hafi farið fram samhliða endurskoðun aðalskipulagsins. Ráðgjafafyrirtækið Alta 

fékk Guðmund Sigurðsson ráðunaut til að annast flokkunina en hún fór fram sumarið 2017. Hann 

hafði vistgerðakortlagningu NÍ til hliðsjónar auk þess sem farið var á vettvang á valda staði og land 

metið sjónrænt, og þá var einkum horft til raka, gróðurfars og reynt að áætla jarðvegsdýpt en hún 

var ekki mæld. 

Land var flokkað í eftirfarandi fjóra flokka: 

- Kjörlendi til túnræktar: Land hentar mjög vel til ræktunar, lítill halli, neðan 100 m hæðar yfir 

sjó, jarðvinnsla auðveld en getur þurft að ræsa fram.  
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- Gott ræktunarland: Gott beitarland, getur þurft að ræsa fram, fremur slétt. Framtíðar 

ræktunarland. 

- Flóar og mýrar: Blautt land, hentar ekki til ræktunar. Land að hluta til á náttúruminjaskrá. 

- Ýmsar landgerðir; melar, sandar, hrísmóar og holtaland: Gott beitarland, getur hentað til 

skógræktar.  

Niðurstaða flokkunarinnar gefur til kynna að kjörlendi til túnræktar sé tæplega 1.900 ha og gott 

ræktunarland sé tæplega 2.900 ha. Því má ætla að tæplega 5.000 ha af góðu ræktunarlandi séu í 

sveitarfélaginu. Flokkunin er sett fram sem þemauppdráttur í mkv. 1:100.000 auk þess sem hægt er 

að skoða drög að flokkuninni í vefsjá á heimasíðu sveitarfélagsins. Flokkuninni er fyrst og fremst 

ætlað að varpa ljósi á hvar beri helst að vernda ræktunarland (Alta ehf., 2019).  

Flokkun og skipulag landbúnaðarlands, landbúnaður og matvælakerfi í átt að sjálfbærri þróun 

Salvör Jónsdóttir skipulagsfræðingur hefur tekið saman yfirlit yfir skipulag og flokkun landbúnaðar-

lands og skipulag matvælakerfa nokkurra landa, en landbúnaðarland er veigamikill þáttur í 

matvælaframleiðslu landa. Þar kemur m.a. fram að jarðvegsgerð, ástand jarðvegs og náttúrufar eru 

alltaf notuð sem viðmið við flokkun landbúnaðarlands, en farið er að leggja meiri áherslu á þætti 

eins og sjálfbæra þróun, vistkerfaþjónustu, líffræðilega fjölbreytni og menningarlandslag. Vegna 

fólksfjölgunar í heiminum er ljóst að auka þarf matvælaframleiðslu en gæta um leið að umhverfis-

áhrifum vegna þess og áhrifa á lýðheilsu. Höfundur bendir á dæmi frá Svíþjóð í því ljósi en þar eru 

matvælastefna, landbúnaðarstefna og byggðastefna samþættar. Þá voru matvælaframleiðsla og 

skipulag landbúnaðarlands samtengd í Bandaríkjunum fyrir nokkrum áratugum og hafa jafnframt 

verið samþætt lýðheilsumarkmiðum sem hefur m.a. leitt til aukinnar framleiðslu á grænmeti og 

ávöxtum. Að samþætta flokkun landbúnaðarlands við matvælastefnu getur tekið tíma en meðvit-

und um áhrif matvælaframleiðslu á auðlindir er mikilvæg þar sem hún getur leitt til betri umgengni 

um auðlindirnar og stuðlað að breytingum í átt til sjálfbærrar þróunar. 

Þegar vinna við flokkun landbúnaðarlands hefst þarf að setja markmið fyrir flokkunina hverju sinni 

og gera grein fyrir tilgangi hennar og hvernig niðurstaðan verður notuð. Hvert og eitt sveitarfélag 

getur mótað sína stefnu varðandi landbúnaðarland og nýtingu þess. Sett er fram tillaga í tíu skrefum 

að því hvernig megi samþætta skipulag landbúnaðarlands og matvælakerfa hér á landi með 

sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Þessi skref gætu verið innleidd í landsskipulagsstefnu en flokkun 

landbúnaðarlands yrði hluti af aðalskipulagsgerð. Í skrefunum er m.a. tilgreint að greina þurfi þörf 

fyrir landbúnaðarland, tegund og magn matvæla sem sé gert ráð fyrir að framleiða á landsvísu. 

Verndun landbúnaðarlands á landsvísu gæti þá miðast við að svara innlendri eftirspurn eftir 

matvælum og framtíðarþörf yrði áætluð í samræmi við mannfjöldaspár og spár um fjölda ferða-

manna. Flokkun landbúnaðarlands gæti þá verið miðuð við þessa stefnu, þ.e. land yrði flokkað í land 

til matvælaframleiðslu, land fyrir vistkerfaþjónustu, land til kolefnisbindingar eða land til verndunar 

menningarlandslags. 

Samantekt Salvarar var unnin með það í huga að hún mætti nýtast við mótun stefnu um flokkun 

landbúnaðarlands hér á landi (Salvör Jónsdóttir, 2019). 
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Samantekt á flokkun landbúnaðarlands hérlendis 

Af þessari yfirferð má sjá að sú flokkun sem hingað til hefur verið unnin er af ýmsum toga og 

misjafnar aðferðir og gögn hafa verið notuð. Þróunin er í þá átt að nýta landupplýsingagögn í meira 

mæli við flokkunina en vettvangsferðir eru þó veigamikill þáttur til að sannreyna flokkunina. Í 

flestum tilvikum hefur einnig verið lögð áhersla á ríkt samráð við heimafólk og þá sem best þekkja 

til á hverju svæði og má vera að það komi að einhverju leyti til vegna skorts á áreiðanlegum gögnum 

um grýtni og jarðvegsdýpt. Misjafnt er hvaða skilgreiningu á ræktanlegu landi er stuðst við þ.e. í 

hvaða flokka land er flokkað. 

Þessari rannsókn svipar einna helst til rannsóknar Brynju Guðmundsdóttur í Kjósarhreppi og 

flokkunar Alta í Eyja- og Miklaholtshreppi. Brynja notaði fyrst og fremst gervitunglamyndir og 

fjarkönnun en fór á vettvang til að meta grýtni og jarðvegsdýpt sjónrænt. Alta studdist við vistgerða-

kortlagningu NÍ og í vettvangsferðum var land metið sjónrænt. Flokkunin er sett fram á kortasjá.  

Í þessari rannsókn á landbúnaðarlandi í Rangárþingi eystra verður vistgerðakortlagning notuð til að 

gefa vísbendingar um jarðvegsdýpt, grýtni og raka að því marki sem áreiðanleiki gagnanna býður 

upp á, auk þess sem notuð verða fleiri landupplýsingagögn eins og jarðvegskort, landhæðarlíkan og 

meðalhiti til að fá upplýsingar um daggráður. Vettvangsathugun er ekki hluti af rannsókninni, 

einkum vegna þess að hún er unnin að vetrarlagi og snjóþekja huldi landið megnið af tímanum. Sett 

verður fram skilgreining á ræktanlegu landi fyrir rannsóknina. Niðurstaðan verður sett fram á 

uppdrætti og á kortasjá.  

2.5 Flokkun landbúnaðarlands erlendis 

Flokkun landbúnaðarlands hefur verið unnin víða erlendis og hér verður gerð grein fyrir flokkun í 

nokkrum löndum. Þessi umfjöllun er hvergi nærri tæmandi en gefur hugmynd um stöðu mála og 

þær aðferðir sem beitt er við flokkun og hvernig gott ræktunarland er skilgreint. Upplýsingarnar eru 

því fyrst og fremst settar fram hér til að skyggnast aðeins inn í það hvernig önnur lönd hafa staðið 

að flokkun landbúnaðarlands og hvernig flokkunarkerfi og aðferðir þau hafa notað. Gagnlegt getur 

verið að horfa til skilgreiningar á flokkum ræktanlegs lands erlendis við skilgreiningu á ræktanlegu 

landi fyrir íslenskar aðstæður.  

Noregur  

Norðmenn mótuðu sitt flokkunarkerfi árið 2006 en þar er notað flokkunarkerfi sem nefnist AR5 (n. 

Arealressurskart), sem flokkar auðlindir landsins með tilliti til hæfis til ræktunar og náttúrulegrar 

framvindu gróðurs. Horft er til ástands landsins en ekki landnotkunar og byggir kortlagningin á 

vettvangsathugunum og flokkunarkerfi fyrir jarðvegsgerð sem unnin var við kortlagningu fyrir 

efnahagsleg skilyrði til ræktunar (n. Økonomisk Kartverk) á árunum 1964-1988. Auðlindakortinu er 

ætlað að nýtast við skipulagsákvarðanir varðandi landbúnað og tengdar greinar.  

Landbúnaðarlandi er skipt í þrennt í flokkuninni, svæði verða að vera að minnsta kosti 2.000 m2 til 

að þeim sé skipt upp eftir hæfni til ræktunar (Ahlstrøm, A. o.fl., 2019);  
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 Ræktað land (n. Fulldyrka Jord); land sem hægt er að nýta til akuryrkju eða túnræktunar og 

endurrækta með plægingu. Jarðvegur þarf að vera plógtækur niður að 30 cm dýpi og 

grjótlaus. Jarðvegur verður að vera frjósamur, lífrænn og djúpur, þ.e. helmingur lands-

svæðisins skal hafa meira en 30 cm niður á fast land. Þar sem þess gerist þörf skal vera hægt 

að ræsa landið fram og jarðvegsdýptin á slíkum svæðum þarf því að vera að lágmarki 80 cm.  

 Yfirborðsræktað land (n. Overflatedyrka Jord); land sem er með sléttað yfirborð og því 

véltækt. Það sem helst skilur að ræktað land og yfirborðsræktað er, til dæmis að 

yfirborðsræktað land getur verið með djúpan jarðveg en er aðeins ræktað á yfirborðinu þar 

sem grjót undir yfirborði er ekki fjarlægt eða að jarðvegur er of grunnur fyrir venjulega 

plógdýpt. 

 Beitiland (n. Innmarksbeite); land sem nýtist til beitar fyrir skepnur en er erfitt yfirferðar á 

vélum. A.m.k. helmingur landsins skal vera gróinn beitarþolnum tegundum  

Hvert sveitarfélag sér um að uppfæra land innan sinna marka en NIBIO (Norsk Institutt For 

Bioøkonomi) uppfærir jafnframt kortin á 4-7 ára fresti (Jostein Frydenlund, sviðsstjóri rannsókna og 

tölfræði hjá NIBIO, munnleg heimild, tölvupóstur 29. október 2019) þegar nýjar loftmyndir eru 

tiltækar og það gerir það að verkum að mjög auðvelt er að fylgjast með breytingum á landbúnaðar-

landi (Straume, K., 2013).  

Hámarks landhalli er ekki ákvarðaður fyrir ræktað land í þessu flokkunarkerfi. Í áðurnefndri kort-

lagningu fyrir efnahagsleg skilyrði til ræktunar er jarðvegur hins vegar flokkaður í þrjá flokka eftir 

því hversu góð skilyrði væru til ræktunar (n. Økonomisk Kartverk). Flokkarnir voru eftirfarandi; 

auðvelt að rækta (n. Lettbrukt), erfiðara að rækta (n. Mindre Lettbrukt) og erfitt að rækta (n. 

Tungbrukt) og þá voru svæði sem voru brattari en 1:3 flokkuð sem erfitt að rækta. En í AR5 

flokkunarkerfinu eru allir þessir flokkar í ræktuðu landi (n. Fulldyrka Jord). AR5 kortlagningin er sett 

fram í mælikvarðanum 1:5.000 og nær til alls landsins. Einnig er það gefið út í einfaldari útgáfum í 

mkv. 1:50.000 og 1:250.000 (Ahlstrøm, A. o.fl., 2019). 

England og Wales 

Í Englandi er notað flokkunarkerfi sem kallast Agricultural Land Classification (ALC) en það var fyrst 

skilgreint árið 1966 (MAFF, 1988). Tilgangurinn með flokkuninni er að besta ræktunarlandinu sé 

hlíft, einkum vegna útþenslu þéttbýla. Land er flokkað í fimm flokka. Þeir þættir sem upphaflega 

voru teknir inn í matið voru loftslag (m.a. hitastig, úrkoma og frosthætta), jarðvegur (áferð, 

jarðvegsbygging, dýpt, grýtni, raki, dren og rof) og landhalli (Keay, C. A. o.fl., 2014). Land var 

upphaflega flokkað í flokka 1-5 en árið 1988 var flokkunin endurskoðuð í kjölfar útgáfu nákvæmara 

jarðvegskorts og nýrra upplýsinga um loftslag (MAFF, 1988) og þá var bætt við tveimur undir-

flokkum, 3a og 3b auk þess sem fleiri þáttum var bætt inn í matið til að mynda flóðahætta, hætta á 

jarðvegsrofi og mengun (Keay, C. A. o.fl., 2014). Tafla 1 sýnir upplýsingar um landhalla og 

jarðvegsdýpt sem koma úr skýrslu MAFF (1988).  
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Tafla 1. Lágmarks jarðvegsdýpt og landhalli (MAFF, 1988). 

FLOKKUR 
LÁGMARKS DÝPT  

(CM) 

HÁMARKS LANDHALLI 

Í GRÁÐUM 

1 60 7 

2 45 7 

3a 30 7 

3b 20 11 

4 15 18 

5 <15 >18 

Land er flokkað í eftirfarandi flokka (MAFF, 1988): 

 Flokkur 1 – úrvals ræktunarland:  

o Engar eða mjög litlar takmarkanir á notkun lands til ræktunar. Landið getur hentað 

til ræktunar margvíslegra tegunda. Mjög góðar líkur eru á góðri uppskeru. 

 Flokkur 2 – mjög gott ræktunarland:  

o Mjög litlar takmarkanir á notkun lands til ræktunar. Landið getur yfirleitt hentað til 

ræktunar ýmissa tegunda en þó ekki eins margra tegunda og flokkur 1. Yfirleitt eru 

góðar líkur á uppskeru en þó minni uppskeru og breytilegri en í flokki 1. 

 Flokkur 3 – gott eða meðal gott ræktunarland: 

o Takmarkanir hafa áhrif á notkun landsins til ræktunar bæði hvað varðar tegundir 

og uppskeru. Líkur á uppskeru eru minni en í flokki 1 og 2. 

 3a – gott ræktunarland 

 3b – meðal gott ræktunarland 

 Flokkur 4 – lélegt ræktunarland: 

o Miklar takmarkanir eru á notkun lands til ræktunar og það hentar aðeins til 

ræktunar einstakra tegunda, aðallega til grasræktunar.  

 Flokkur 5 – mjög lélegt ræktunarland: 

o Mjög miklar takmarkanir eru á notkun lands til ræktunar, yfirleitt nýtt til beitar.  

Allt landið hefur verið flokkað og flokkunin er sett fram á korti í mkv. 1:250.000 og í kortasjá.  

Skotland 

Í Skotlandi er land flokkað með aðferð sem kallast Land Capability Classification (LCC) en það er 

staðlað flokkunarkerfi sem leit dagsins ljós árið 1969. Markmið flokkunarinnar er að veita skipu-

leggjendum, bændum, ráðgjöfum fyrir landbúnaðarmál og öðrum hagsmunaaðilum ítarlegar upp-

lýsingar um jarðveg, loftslag og landhalla til þess að stuðla að bættri landnotkun. Land er flokkað í 

7 flokka þar sem ræktanlegt land er í flokkum 1-4 og óræktanlegt land í flokkum 5-7. Flokkuninni er 

ætlað að meta virði lands fyrir landbúnað og landið er flokkað með tilliti til þess hversu mikil áhrif 

takmarkanir eins og jarðvegsgerð og loftslag hafa fyrir langvarandi ræktun. Tafla 2 sýnir upplýsingar 

um lágmarks jarðvegsdýpt og hámarks halla. 
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Tafla 2. Lágmarks jarðvegsdýpt og hámarks halli (Bibby, J. S. o.fl., 1991). 

FLOKKUR 
LÁGMARKS DÝPT 

(CM) 

HÁMARKS LANDHALLI 

Í GRÁÐUM 

1 60 3 

2 45 7 

3,1 45 7 

3,2 20 11 

4,1 20 11 

4,2 20 15 

5,1 Á ekki við 11 

5,2 Á ekki við 15 

5,3 Á ekki við 25 

6 Á ekki við Á ekki við 

7 Á ekki við Á ekki við 

Ræktanlegt land er flokkað í eftirfarandi fjóra flokka (Bibby, J. S. o.fl., 1991): 

 Flokkur 1:  

o Land sem hentar fyrir ræktun margvíslegra tegunda og líkur á árvissri uppskeru eru 

góðar. jarðvegur er djúpur og mátulega rakur og halli er lítill. Engar eða mjög litlar 

takmarkanir fyrir ræktun. 

 Flokkur 2: 

o Land sem hentar fyrir ræktun margra tegunda og líkur á árvissri uppskeru eru góðar 

en minni en í flokki 1 vegna áhrifa af minniháttar takmarkana eins og 

jarðvegsgerðar, bleytu í jarðvegi, halla eða óhagstæðs loftslags.    

 Flokkur 3: 

o Land sem hentar fyrir ræktun nokkurra tegunda, aðallega grastegunda eða 

matjurta. Breytileiki í uppskeru er meiri en í flokki 1 og 2 vegna áhrifa af 

takmörkunum. Jarðvegsgerð er breytilegri en í flokki 1 og 2. 

 Flokkur 4: 

o Land sem hentar til túnræktar og grasspretta er yfirleitt góð en hún getur verið 

breytileg vegna takmarkana.  

Flokkunin tekur til alls landsins (Bibby, J. S. o.fl., 1991) og er sett fram á korti í mkv. 1:250.000 en 

hlutar landsins hafa einnig verið kortlagðir í mkv. 1:50.000. Einnig er hún sett fram í kortasjá.  

Nýja Sjáland 

Á Nýja Sjálandi er notað flokkunarkerfi sem kallast Land Use Capability (LUC) System. Kerfið er 

tvenns konar; annars vegar Land Resource Inventory (LRI) sem hugar að landi sem auðlind og þeim 

þáttum sem geta haft neikvæð áhrif á langvarandi notkun þess og hins vegar LUC Classification sem 

flokkar land í 8 flokka út frá þeim takmarkandi eiginleikum lands sem ákvarða hæfni þess til 

langvarandi notkunar til ræktunar. Þeir þættir sem hafa takmarkandi áhrif á hæfni lands eru næmni 

fyrir jarðvegsrofi, halli, flóðahætta, raki jarðvegs, jarðvegsdýpt, áferð og frjósemi jarðvegs og 

loftslag. Flokkar 1-4 eru ræktanlegt land en flokkar 5-7 óræktanlegt land sem getur hentað til beitar 

eða skógræktar. Flokkur 8 er óræktanlegt land og hentar hvorki til beitar né skógræktar en það 
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getur hins vegar hentað til útivistar. Tafla 3 sýnir upplýsingar um lágmarks jarðvegsdýpt og hámarks 

halla. 

Tafla 3. Lágmarks jarðvegsdýpt og hámarks halli (Lynn I. H. o.fl., 2009).  

FLOKKUR 
LÁGMARKS DÝPT 

(CM) 

HÁMARKS LANDHALLI 

Í GRÁÐUM 

1 >90 0-7 

2 45-90 0-7 

3 20-45 0 ≤ 15 

4 <20 0 ≤ 20 

5 <20 0 ≤ 25 

6 <20 0 - >26 

7 <20 0 - >35 

8 <20  

Ræktanlegt land er flokkað í eftirfarandi fjóra flokka (Lynn I. H. o.fl., 2009): 

 Flokkur 1:  

o Mjög gott land sem hentar til ræktunar margvíslegra tegunda, jarðvegur 

auðvinnanlegur og lágmarks hætta á jarðvegsrofi. Landið yfirleitt neðan 200 m 

hæðar yfir sjó. 

 Flokkur 2: 

o Mjög gott land sem hentar til ræktunar ýmissa tegunda. Lítilsháttar áhrif geta verið 

vegna takmarkana eins og bleytu, og jarðvegsrofi. Landið er yfirleitt neðan 400 m 

hæðar yfir sjó. 

 Flokkur 3: 

o Land sem hentar fyrir ræktun nokkurra tegunda eða til beitar. Algeng áhrif af 

takmörkunum á ræktun eru m.a. jarðvegsrof, grunnur jarðvegur eða grýtni, bleyta 

eða þurrkur. Landið er yfirleitt neðan 650 m hæðar yfir sjó. 

 Flokkur 4: 

o Land er fyrir verulegum áhrifum af takmörkunum sem eru m.a. meðal eða mikil 

hætta á jarðvegsrofi, grunnur jarðvegur eða grýtni, mikil breyta og flóð eru algeng. 

Landið er yfirleitt neðan 800 m hæðar yfir sjó  

Flokkunin tekur til alls landsins og er sett fram í mkv. 1:50.000 (Lynn I. H. o.fl., 2009).  

Samantekt á flokkun landbúnaðarlands erlendis 

Áhugavert er að sjá hvað flokkunarkerfi í Englandi, Skotlandi og Nýja Sjálandi eru keimlík, land er 

víðast hvar flokkað í marga flokka og helst er horft á jarðvegsdýpt og landhalla. Áberandi er hvað 

jarðvegur þarf að vera djúpur til að uppfylla skilyrði um besta ræktunarlandið. Þetta er mun dýpri 

jarðvegur en miðað hefur verið við hér á landi en viðmið um halla á besta ræktunarlandinu er 

sambærilegt og hér á landi. Noregur sker sig úr hvað flokkunarkerfi varðar þar sem þeir horfa ekki 

til landhalla í sinni flokkun en það hlýtur að teljast sérstakt í eins mishæðóttu landi og þar um ræðir. 

Þá flokka þeir land aðeins í þrjá flokka. Þessi lönd eiga það öll sameiginlegt að þau eru komin lengra 

en við Íslendingar í flokkun landbúnaðarlands þar sem aðferðafræði fyrir flokkunina hefur verið 
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mótuð og flokkunin er unnin á landsvísu. Landupplýsingagögn eru tiltæk og eru í öllum tilvikum 

notuð við flokkunina og niðurstaðan er í flestum tilvikum sett fram á kortasjá.  

2.6 Flokkun lands með fjölþátta ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi 

Eins og áður hefur komið fram er ekki vitað til þess að fjölþátta ákvarðanagreiningu í landupplýs-

ingakerfi hafi verið beitt áður við flokkun landbúnaðarlands á Íslandi. Hins vegar hefur þessari 

aðferð verið beitt við flokkun landbúnaðarlands erlendis og hér verður gerð grein fyrir einni slíkri 

rannsókn og einkum horft til þess hvaða viðmið voru tekin inn í flokkunina.  

Agricultural land use suitability analysis using GIS and AHP technique 

Markmiðið með rannsókn Akinci og félaga (2013) var að finna hentugt landbúnaðarland í Yusufeli 

héraði í norðaustur hluta Tyrklands. Svæðið sem rannsóknin tekur til er um 2.300 km2 og þar búa 

tæplega 22 þúsund manns. Hæð landsins er breytileg eða frá um 320 m upp í tæplega 4.000 m og 

lítið er um flatlendi en fjöll og klettar þeim mun meira áberandi. Ársúrkoma er tæplega 280 mm og 

ársmeðaltal hita er rúmlega 14°C. Um svæðið rennur áin Coruh og byggðin er í dalbotni á bökkum 

hennar, umkringd fjöllum. Fyrirhugaðar voru virkjunarframkvæmdir í ánni og í byggingu voru 3 

stíflur í ánni og fyrirséð að þáverandi ræktunarland færi undir vatn ásamt þremur þorpum, auk þess 

sem mörg önnur þorp yrðu fyrir áhrifum vegna framkvæmdanna. Markmiðið með rannsókninni var 

því að finna hentugt ræktunarland á svæðinu.  

Gögnin sem voru notuð voru landupplýsingagögn (landhalli, landhallaáttir og hæðarkort), jarðvegs-

kort (jarðvegsgerð, landflokkun eftir hæfni lands, jarðvegsdýpt, jarðvegsrof) og gögn um áætlanir í 

skógrækt (skógrækt og beitarlönd). 

Þeir áhrifaþættir sem valdir voru í rannsókninni voru: jarðvegsgerð (e. Great Soil Group, GSG), 

landnotkunarhæfni (e. Land Use Capability Class, LUCC), undirflokkun landnotkunarhæfni (e. Land 

Use Capability Subclass, LUCS), jarðvegsdýpt, landhalli, hæð yfir sjó, jarðvegsrof, aðrir jarðvegs-

eiginleikar (e. Other Soil Properties, OSP) og landhallaáttir. Þessir áhrifaþættir eru taldir hafa mest 

áhrif á það hvort gróður geti þrifist. Ekki var talin þörf á að horfa til úrkomu, hitastigs, rakastigs, 

sýrustigs jarðvegs og lífrænna innihaldsefna, þar sem ekki var verið að leita að landi fyrir ræktun 

tiltekinna gróðurtegunda. 

Í LUCC var land flokkað í 8 flokka og land á athugunarsvæðinu var að mestu leyti í flokkum 6, 7 og 8 

en um 97% af svæðinu er í þessum flokkum sem þýðir að það er óræktanlegt. Tæp 3% landsins var 

ræktanlegt land í flokkum 1-4.  

LUCS felur í sér takmarkanir en fjöll og klettar eru áberandi þar sem um 90% af svæðinu hefur meira 

en 30% landhalla. Takmarkanir voru jarðvegsrof eða viðkvæmni gagnvart því, dren jarðvegs, há 

grunnvatnsstaða og jarðvegsþykkt. Samhengi er milli landhalla og jarðvegsdýptar að því er fram 

kemur í rannsókn Atalay (og vísað er til í rannsókn Akinci og félaga, 2013) en jarðvegur þynnist eftir 

því sem landhalli eykst. Á meirihluta svæðisins, eða um 80% af því, er mikill landhalli og jarðvegur 

þ.a.l. grunnur og mikil hætta á jarðvegsrofi. Auk þess eru svæði næst ánni viðkvæm fyrir flóðum og 

hárri grunnvatnsstöðu.  
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Í rannsókninni var miðað við að hentug jarðvegsdýpt fyrir ræktun væri að lágmarki 50 cm og um 

7,6% af svæðinu uppfyllti það skilyrði. Hæð yfir sjó hefur áhrif á ræktun en að því er fram kemur í 

áðurnefndri rannsókn Atalay þá lækkar hitastig um 0,5° C fyrir hverja 100 m hækkun lands á fyrstu 

4 km hækkunar frá lægsta stað og hitalækkunin eykst því lengra sem farið er frá lægsta stað.   

Analytic Hierarchy Process (AHP) og paraður samanburður (e. Pairwise Comparison) (Saaty, R.W., 

1987) var notað til að gefa áhrifaþáttum vægiseinkunn. Í samanburði áhrifaþátta var jarðvegsgerð 

metin þrisvar sinnum mikilvægari en jarðvegsdýpt, fjórum sinnum mikilvægari en landhalli og 8 

sinnum mikilvægari en hæð yfir sjó. Þá var jarðvegsgerð metin níu sinnum mikilvægari en grýtni 

(OSP). Jarðvegsgerð hlaut hæsta vægið í þessari rannsókn. 

Tafla 4. Vægi áhrifaþátta og hæfiseinkunn þeirra (Akinci, H. o.fl., 2013). 

ÁHRIFAÞÁTTUR VÆGI UNDIR ÁHRIFAÞÁTTUR HÆFISEINKUNN 

GSG 0.278 

Alluvial, High Mountain Meadow Soil 

Brown Forest Soil 

Basaltic Soil 

Red-Yellow Podzolic Soil 

10 

8 

7 

7 

LUCC 0.233 Flokkar I, II og III 10 

LUCS 0.162 

Bleyta, ófullnægjandi frárennsli, tap vegna flóða  

Ófullnægjandi jarðvegur, bleyta, ófullnægjandi frárennsli, tap 
vegna flóða 

Halli og rofskemmdir 

Halli, rofskemmdir, ófullnægjandi jarðvegur  

Ófullnægjandi jarðvegur, halli og rofskemmdir 

5 

 

3 

3 

2 

2 

Jarðvegsdýpt 0.116 

Dýpt >90 cm 

Meðaldýpt 50-90 cm 

Grunnur jarðvegur 20-50 cm 

Mjög grunnur jarðvegur  0-20 cm 

10 

8 

6 

2 

Landhalli 0.096 

0-2% 

2-6% 

6-12% 

12-20% 

10 

8 

6 

4 

Hæð yfir sjó 0.032 

320-700 m 

700-1000 m 

1300-1700 m 

1700-2100 

10 

9 

7 

4 

OSP 0.018 

Ófullnægjandi frárennsli 

Grýtni (e. Stony) 

Grýtni (e. Rocky) 

6 

4 

2 

Hæsta vægið fékk jarðvegsgerð (GSG) en því frjósamari sem jarðvegurinn var því hærri hæfis-

einkunn hlaut hann, sjá töflu 4. Jarðvegsdýpt >90 cm hlaut bestu hæfiseinkunn og meðaldýpi var 

50-90 cm með næstbestu einkunn. Landhalli var flokkaður í % og 0-2% halli fékk bestu hæfiseinkunn, 

svo 2-6%, 6-12% o.s.frv. Aðrar jarðvegsgerðir (OSP) gáfu m.a. til kynna grýtni jarðvegsins og hversu 

mikil vatnsheldni jarðvegs er og þessum þáttum var gefin hæfiseinkunn.  

Áhrifaþættirnir voru lagðir saman með yfirlagnaraðferð (e. Overlay) í landupplýsingakerfi og fundin 

vegin summa þeirra. Niðurstaðan var hæfiskort sem leiddi í ljós að 0,4% af landinu, eða tæpir 990 

ha, taldist vera úrvals ræktunarland og 2,3%, eða um 5.250 ha, var gott ræktunarland (Akinci, H. 

o.fl., 2013).  
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Samantekt  

Áhugavert er að sjá að þau viðmið sem notuð voru í rannsókninni eru mörg þau sömu og eru notuð 

í þessari rannsókn. Tilgreint var að ekki hafi verið horft til hitastigs, úrkomu, rakastigs, sýrustigs og 

lífrænna innihaldsefna þar sem ekki var verið að flokka land með tilliti til ræktunar tiltekinna 

tegunda. Takmarkanir voru jarðvegsrof eða viðkvæmni gagnvart því, jarðvegsþykkt, frárennsli jarð-

vegs og há grunnvatnsstaða. Jarðvegsgerð fær hæsta vægið í þessari rannsókn og fyrst og fremst 

var leitað eftir frjósömum jarðvegi. 
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3 GÖGN  

3.1 Athugunarsvæði 

Rangárþing eystra er á Suðurlandi á milli Eystri-Rangár og Jökulsár á Sólheimasandi og er um 1.840 

km2 (um 184.000 ha) að flatarmáli. Aðliggjandi sveitarfélög eru Rangárþing ytra í vestri og 

Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur í austri, sjá mynd 6.  

 

Mynd 6. Rangárþing eystra.  

Landslag er fjölbreytt og flatlendi er einkennandi vestan til í sveitarfélaginu, í Landeyjunum, og 

einnig undir Eyjafjöllum. Eftir því sem austar og norðar dregur hækkar landið en hæð yfir sjó er á 

bilinu 0-1.638 m. Eyjafjallajökull gnæfir yfir sveitinni og Eyjafjöllin setja mikinn svip á landslagið.  

Rangárþing eystra er á virku gosbelti og byggð stafar helst hætta af eldgosum og vatnsflóðum. Þá 

renna fjölmargar ár og lækir úr fjöllunum til sjávar sem geta orsakað flóð í tengslum við eldgos undir 

jökli. Markarfljót, Þverá, Affall, Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Skógá eru nokkrar helstu ár sem renna til 

sjávar og aurar þeirra, einkum aurar Markarfljóts, taka yfir nokkuð stórt landsvæði. Sumar þessara 

áa eru jökulár. 

Sveitarfélagið hefur í gegnum tíðina verið dæmigert dreifbýlissamfélag þar sem ýmis konar 

landbúnaður er aðal atvinnugreinin, enda er landbúnaðarland ríkjandi landnotkunarflokkur í 

sveitarfélaginu skv. gildandi aðalskipulagi (Teiknistofa arkitekta, Gylfi Guðjónsson og félagar, 2015).  
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Upplýsingar um fjölda búfjár, kornuppskeru og heyfeng voru fengnar hjá Atvinnuvega- og nýsköpun-

arráðuneytinu. Fjöldi búfjár breyttist ekki mikið í sveitarfélaginu á árabilinu 2010-2018 en þó 

fækkaði sauðfé nokkuð og nautgripum fjölgaði, sjá mynd 7. 

 

Mynd 7. Fjöldi búfjár í Rangárþingi eystra 2010, 2015 og 2018 (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019).  

Samkvæmt upplýsingum úr vistgerðakortlagningu NÍ, þar sem m.a. er að finna vistgerðina Tún og 

akurlendi, L14.2, eru um 16.000 ha af ræktuðu landi í sveitarfélaginu, sjá mynd 8. 

 

Mynd 8. Vistgerðin Tún og akurlendi (L14.2) í Rangárþingi eystra, upplýsingar fengnar úr vistgerðakortlagningu NÍ 
(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2016). 
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Á mynd 9 má sjá kornuppskeru í tonnum og fjölda búa sem uppskáru korn 2010, 2015 og 2018. 

Umtalsverður samdráttur varð í kornuppskeru frá 2010-2015 og búum sem uppskáru korn fækkaði 

um helming. Í samantekt sem unnin var hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) árið 2016 

kemur fram að á tímabilinu 2012-2015 hafi kornrækt dregist saman um meira en 1.500 ha á landinu 

öllu og skýringarnar eru taldar vera erfið kornræktarár en sökum kulda þroskaðist kornið seint og 

um það leyti sem það var tilbúið til þreskingar hafi fuglar valdið miklu tjóni á ökrunum. Uppskera 

hafi því brugðist og þar með svaraði kornrækt ekki kostnaði lengur (Borgar Páll Bragason, 2016).  

 

Mynd 9. Kornuppskera í tonnum og fjöldi búa með kornuppskeru í Rangárþingi eystra árin 2010, 2015 og 2018 
(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019).  

Á sama tíma og kornrækt hefur dregist saman hefur heyfengur heldur aukist eins og mynd 10 ber 

með sér. Upplýsingarnar eru teknar saman á þessari mynd þar sem heyfengur felur í sér fjölda 

heyrúlla og ferbagga.  

 

Mynd 10. Heyfengur í Rangárþingi eystra árin 2010, 2015 og 2018, fjöldi heyrúlla og ferbagga (Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, 2019).  

Gögn um mannfjölda eru fengin af vef Hagstofu Íslands og 1. janúar 2020 voru íbúar 1.961 talsins 

Hvolsvöllur er eina þéttbýli sveitarfélagsins og þar bjuggu um 980 íbúar þann 1. janúar 2019. Íbúum 

hefur fjölgað um 163 síðan árið 2018 (Hagstofa Íslands, 2020) sjá mynd 11.  
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Mynd 11. Íbúafjöldi í Rangárþingi eystra 2003-2020 (Hagstofa Íslands, 2020).  

Samhliða fjölgun ferðamanna sem sækja landið heim hefur ferðaþjónusta verið vaxandi atvinnu-

grein í sveitarfélaginu enda eru nokkrir vinsælir viðkomustaðir ferðamanna innan þess, til að mynda 

Seljalandsfoss, Þórsmörk og Skógar. 

3.2 Vistgerðakortlagning NÍ 

Vistgerð er skilgreind sem „landeining sem býr yfir ákveðnum eiginleikum hvað varðar gróður, 

dýralíf, jarðveg og loftslag. Innan sömu vistgerðar eru aðstæður með þeim hætti að þar þrífast 

svipuð samfélög plantna og dýra“. Vistgerðir geta verið á landi, í ferskvatni og í fjöru (Náttúru-

fræðistofnun Íslands, 2016). Samkvæmt 5. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 er vistgerð „staðir 

eða svæði með ákveðnum einkennum, til dæmis hvað varðar gróður- og dýralíf, jarðveg og loftslag“.  

Samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu (sem í daglegu tali gengur undir 

nafninu Bernarsamningurinn) öðlaðist gildi hér á landi árið 1982 en markmiðið með honum er að 

unnið verði að verndun villtra plantna og dýra og búsvæða þeirra og einkum verði hugað að þeim 

tegundum og búsvæðum sem þarfnast verndar á fjölþjóðlegum vettvangi (Umhverfisráðuneytið, 

2002). Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni (e. Convention on Biological 

Diversity, CBD) var samþykktur árið 1992 (Umhverfisráðuneytið, e.d.). Í kjölfar hans vann Ísland að 

stefnumörkun um líffræðilega fjölbreytni sem var samþykkt á Alþingi árið 2008 (Umhverfis-

ráðuneytið, 2008) og framkvæmdaáætlun var samþykkt árið 2010 en þar er kveðið á um að lokið 

verði við kortlagningu gróðurs og vistgerða á landinu fyrir árið 2015 (Umhverfisráðuneytið, 2010).  

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur lokið við flokkun vistgerða á landinu öllu og gaf út vistgerðakort 

og fjölrit árið 2016 þar sem finna má yfirlit yfir allar 105 vistgerðir landsins. Verkefnið var hluti af 

rannsóknarverkefninu Natura Island sem var sett á laggirnar árið 2012, og átti að ljúka 2015, með 

það að markmiði að skilgreina, lýsa og kortleggja vistgerðir á þurru landi, í ám, vötnum og fjöru 

(Anna Sveinsdóttir et al., 2016).  
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Vistgerðakortlagningin byggist annars vegar á EUNIS flokkunarkerfinu (e. European Nature Infor-

mation System) og hins vegar á ályktun Bernarsamningsins nr. 4 frá árinu 1996 þar sem tilgreindar 

eru þær vistgerðir í Evrópu sem þarfnast verndar (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2016) en listinn var 

gefinn út árið 2014 (European Environment Agency, 2014) og gengur undir nafninu „listi 

Bernarsamnings frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar“ í vistgerðakortlagningu NÍ. EUNIS 

flokkunarkerfið er samevrópskt og er notað af öllum ríkjum Evrópusambandsins auk fleiri ríkja. Í 

flokkunarkerfinu fær hver og ein vistgerð íslenskt heiti og númer auk númers og heitis á ensku sem 

vísar til svipaðrar vistgerðar skv. EUNIS flokkuninni. Kerfið hefur verið aðlagað að íslenskum 

aðstæðum þar sem hér finnast vistgerðir sem þekkjast ekki annars staðar í Evrópu (Anna 

Sveinsdóttir o.fl., 2016).  

Kortlagningin var að mestu leyti unnin með fjarkönnun, 

þar sem vistgerðir voru greindar út frá endurvarpi 

þeirra á gervitunglamyndum og á loftmynd, en jafn-

framt voru önnur gögn nýtt, til dæmis gróðurkort og 

hæðarlíkön auk þess sem umfangsmikil vettvangsvinna 

fór fram. Landinu er skipt upp í reiti 10*10 km að stærð 

og athugað hvort vistgerðin finnst innan reitsins eða 

ekki, sjá mynd 12. Þessi framsetning er notuð í fjölritinu 

til að sýna útbreiðslu vistgerðar en nákvæmari 

framsetning er á vistgerðakortinu sjálfu þar sem hver 

myndeining er 5*5 m. Þess er getið í fjölriti 

stofnunarinnar að vart sé hægt að koma í veg fyrir villur 

við kortlagningu með fjarkönnun þar sem erfitt getur 

verið að greina á milli vistgerða eftir endurvarpi þeirra, til að mynda vistgerða í sama vistlendi. Á 

þetta m.a. við um graslendisvistgerðir og sumar votlendisvistgerðir og einnig gat reynst erfitt að 

greina á milli vistgerða í mismunandi vistlendum, s.s. á milli votlendis- og mólendisvistgerða. Engu 

að síður er kortlagningin talin geta veitt gott yfirlit yfir stærð og útbreiðslu vistgerða á landinu. 

Kortlagningin er í stöðugri endurskoðun þar sem náttúran er síbreytileg. (Anna Sveinsdóttir o.fl., 

2016).  

Vistgerðirnar eru flokkaðar og skilgreindar eftir því hvort þær eru á landi, í ferskvatni eða í fjöru. 

Eins og áður segir voru greindar alls 105 vistgerðir sem eru flokkaðar í nokkra meginflokka sem 

kallast vistlendi. 

 Landvistgerðir eru 64 talsins sem flokkast í 14 vistlendi með númerin L1 – L14, sjá mynd 13. 

Við kortlagningu þeirra voru notuð gögn frá Landmælingum Íslands, Loftmyndum ehf., 

Skógræktinni, Landbúnaðarháskólanum og Búnaðarsamtökum Íslands til að afmarka 

þéttbýli og mannvirki, náttúrulega birkiskóga, ræktað skóglendi og ræktað land. Auk þess 

fór fram umtalsverð vettvangsvinna á árunum 1999-2002 á hálendinu og 2012-2015 á 

láglendi.  

 Ferskvatnsvistgerðir eru 17 talsins og við kortlagningu þeirra var vatnafarsþekja Veðurstofu 

Íslands og Loftmynda ehf. notuð. Vatnafar var hnitsett út frá loftmynd og gögnum úr vett-

vangsathugun sem fór fram á árunum 2012-2015.  

Mynd 12. Reitakerfi Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, hver reitur er 10 * 10 km að stærð (Anna 
Sveinsdóttir o.fl., 2016). 
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 Fjöruvistgerðir eru 24 talsins og þær eru hnitsettar skv. loftmyndum og gögnum úr vett-

vangsathugunum auk fleiri gagna. Vettvangsathugun fór fram á árunum 2012-2014 (Anna 

Sveinsdóttir o.fl., 2016).  

Vistgerðakort var gefið út árið 2016 og er í mælikvarðanum 1:25.000 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

2016) en mynd 13 sýnir vistgerðakortlagningu í Rangárþingi eystra. Í áðurnefndu fjölriti (Anna 

Sveinsdóttir o.fl., 2016) er hverri vistgerð lýst, greint frá plöntutegundum, lýsing á jarðvegi, fuglalífi 

og útbreiðslu auk þess sem greint er frá verndargildi vistgerðar og sérstaklega tilgreint ef vistgerð 

er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Þá er þar jafnframt að 

finna upplýsingar um meðalgildi nokkurra gróður- og umhverfisþátta, s.s. jarðvegsdýpt, gróðurhæð, 

grýtni, landhalla, sýrustig jarðvegs, kolefnisinnihald og raka í jarðvegi, en mismargar athuganir liggja 

að baki þessum upplýsingum fyrir hverja vistgerð.  

 

Mynd 13. Vistlendi í Rangárþingi eystra skv. vistgerðakortlagningu NÍ (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2016).  

3.3 Jarðvegur 

Jarðvegur er undirstaða fyrir öll vistkerfi og er jafnframt einn af undirstöðuþáttum fyrir tilveru okkar 

á jörðinni þar sem hann er m.a. nauðsynlegur fyrir vöxt gróðurs og matvælaframleiðslu (Adhikari, K 

& Hartemink, A.E., 2016), þ.m.t. landbúnað. Jarðvegsmyndun á Íslandi ræðst einkum af áfoki og 

grunnvatnsstöðu en þessir þættir hafa áhrif á leirmyndun og uppsöfnun lífrænna efna í 

jarðveginum. Það sem ræður mestu um jarðvegseiginleika eru smæstu agnir jarðvegsins þ.e. leir og 

lífræn efni en íslensk mold inniheldur mismikið af leir. Leir er mjög mikilvægt efni í jarðveginum þar 

sem hann getur haldið í mikið magn af vatni (Ólafur Arnalds, 2015).  
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Ísland hefur sérstöðu vegna jarðvegs sem kallast eldfjallajörð en þessi jarðvegsgerð er ólík öðrum 

jarðvegi í heiminum þar sem hún getur bundið mikið vatn en skortir samloðun sem leiðir til hættu 

á jarðvegsrofi. Þar sem hringrásir næringarefna, vatns og orku eru í eðlilegu ástandi, þar er eldfjalla-

jörðin frjósöm. Í námunda við gosstöðvar er votlendisjörð rýrari af lífrænum efnum og meira ber á 

grófri gjósku (Ólafur Arnalds, 2015). Áfok basískra gjóskuefna er umtalsvert á landinu (Hlynur 

Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009) og það veldur þykknun jarðvegs og hefur því áhrif á jarðvegs-

myndun (Ólafur Arnalds, 2015). 

Flokkun jarðvegs á Íslandi byggir á nokkurra ára þróun flokkunarkerfis þar sem reynt er að varpa 

ljósi á það hvaða áhrif umhverfisþættir hafa á jarðveg og mótun hans. Einnig var horft til flokka í 

endurbættri útgáfu af flokkunarkerfi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, frá 

árinu 2006, sem kallast World Reference Base for Soil Resources (WRB) en miðað var við að íslensk 

flokkun hafi skírskotun til WRB flokkunarkerfisins, m.a. svo unnt sé að yfirfæra flokkunina í það kerfi 

í tengslum við alþjóðlega kortagerð. Þetta felur m.a. í sér að jarðvegsflokkar fá bæði íslensk og 

alþjóðleg heiti. Við þróun flokkunarkerfisins fór fram samræmd öflun jarðvegsupplýsinga á landinu, 

m.a. öflun fjölmargra jarðvegssniða og sýna auk þess sem margvíslegar mælingar voru 

framkvæmdar. Við flokkunina ráða efstu 30 cm jarðvegsins því í hvaða flokki jarðvegurinn lendir 

(Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009).  

Jarðvegur á Íslandi er flokkaður í fjóra meginflokka (Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009): 

- Sortujörð: Jarðvegur gróins lands, samheiti yfir eldfjallajörð. 

o Brúnjörð: Gróið þurrlendi, dæmigerður moldarjarðvegur.  

o Votjörð: Votlendi, hefur góða vatnsleiðni, finnst nærri gosbeltum. 

o Svartjörð: Mýrarjarðvegur, rík af lífrænum efnum, er helst að finna fjarri gosbeltum. 

- Mójörð: Lífræn mold með mismikið rotnuð lífræn efni, er fjarri gosbeltum.  

- Glerjörð: Jarðvegur auðna. Lítið af lífrænum efnum og leir og minni vatnsheldni. 

o Melajörð: Ólífrænn jarðvegur, yfirborð gjarnan grýtt en undir yfirborði er fínna 

jarðvegslag.  

o Malarjörð: Finnst m.a. á áreyrum, grófari og ófrjórri jörð en Melajörð. 

o Sandjörð: Lítið veðraður sandur sem skortir lífræn efni.  

o Vikurjörð: Hreinn vikur. 

- Annar jarðvegur 

o Frerajörð, Bergjörð og Kalkjörð. 

Mynd 14 sýnir jarðvegsgerðir í Rangárþingi eystra. 
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Mynd 14. Jarðvegsgerðir í Rangárþingi eystra skv. jarðvegskorti (Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009).  

Á mynd 15 má sjá hvernig 

lífrænt innihald jarðvegs 

minnkar eftir því sem áfok 

eykst (upp y-ás) og því 

þurrari sem jarðvegur er 

því minna er kolefnisinni-

hald hans (út x-ás). Ásinn í 

miðju grafsins sýnir að þar 

sem áfok er minnst og 

jarðvegur blautur er lífrænt 

innihald jarðvegs mest 

(Mójörð) en þar sem áfok 

er minnst og jarðvegur þurr 

er hann ríkastur af leir 

(Brúnjörð) (Hlynur Óskars-

son & Ólafur Arnalds, 

2009).  

Jarðvegskortlagningin var einkum unnin vegna skorts á upplýsingum um jarðveg á Íslandi og 

Jarðvegsstofnun Evrópu var meðal þeirra stofnana sem hvöttu til hennar. Jarðvegskortið er í 

mælikvarðanum. 1:250.000 og er ekki hentugt til notkunar í nákvæmum mælikvarða (Hlynur 

Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009). 

Mynd 15. Skýringarmynd fyrir flokkun jarðvegs á grónu landi (Hlynur Óskarsson & 
Ólafur Arnalds, 2009). 
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3.4 Daggráður 

Hér á landi er lofthiti stærsti áhrifaþáttur varðandi vöxt gróðurs en plöntur þarfnast hita á tilteknu 

bili til að vaxa og dafna. Hitinn þarf að vera ofan tiltekins lágmarks og neðan tiltekins hámarks en 

þetta bil kallast kjörhitastig og er mismunandi hvaða kjörhitastig hentar plöntutegundum (Páll 

Bergþórsson, 1996). Hitastig og úrkoma eru forsenda fyrir vexti plantna þar sem þessir þættir stýra 

því hversu mikil orka og væta eru til staðar fyrir ljóstillífun og vöxt plantna (Keay, C. A. o.fl., 2014). 

Uppskera korns er til að mynda talin geta aukist um 1 tonn/ha við hverja gráðu sem meðalhiti 

hækkar (Umhverfisráðuneytið, 2000).   

Daggráður (D°) eru summa hitastigs dags ofan tiltekins hitaþröskulds, þ.e. öll plús hitastig að 

frádregnum hitaþröskuldi. Hitaþröskuldur er þá það grunnhitastig sem plöntur hefja vöxt við og 

hann getur verið mismunandi eftir því hvaða plöntur er um að ræða, en algengt er að miðað sé við 

5° C. Daggráður gefa því vísbendingar um heildarmagn hitasældar á vaxtartímabili og kortlagning 

þeirra getur nýst til að áætla dreifingu hitasældar yfir svæði og til að finna hentug svæði fyrir ræktun 

plantna sem þurfa tiltekin hitaskilyrði (Halldór Björnsson o.fl., 2007). Kornræktartilraunir Klemenzar 

Kr. Kristjánssonar, sem fóru fram um miðja 20. öldina, gáfu til kynna að korn þyrfti 1.150-1.250 D° 

til að ná þroska (Klemenz Kr. Kristjánsson, 1943). Var þá reiknað með að daggráður væru hitasumma 

á vaxtartíma ofan við 0°C, þ.e. enginn hitaþröskuldur var dreginn frá. Í drögum að skilgreiningu 

akuryrkjulands (Áslaug Helgadóttir o.fl., 2011) var einnig miðað við að um 1.250 D° þurfi til að korn 

nái þroska. Hér á landi má almennt gera ráð fyrir 130 daga vaxtartímabili frá 7. maí-15. september 

(Hólmgeir Björnsson, ritstj., 2007).  

Hjá Veðurstofu Íslands fengust gögn yfir meðalhita á sex veðurathugunarstöðvum fyrir tímabilið 7. 

maí-15. september fyrir nokkur ár á tímabilinu 2000-2019 (Sibylle von Löwis, hópstjóri veður-

mælikerfa hjá Veðurstofunni, munnleg heimild, tölvupóstur 10. mars 2020) sjá mynd 16. 
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Mynd 16. Veðurathugunarstöðvar í Rangárþingi eystra og nágrenni. Fengnar voru upplýsingar um meðalhita á stöðvunum 
frá Veðurstofunni (Sibylle von Löwis, tölvupóstur 10. mars 2020).  

Mynd 17 sýnir fjölda daggráða að frádregnum 5°C hitaþröskuldi á sex veðurathugunarstöðvum árin 

2000, 2005, 2010, 2013, 2015, 2017 og 2019. Ekki eru til mælingar fyrir öll árin á öllum athugunar-

stöðvunum þar sem misjafnt er hvenær mælingar hófust á þeim. 

 

Mynd 17. Fjöldi daggráða eftir árum frá 7. maí – 15. september á sex veðurathugunarstöðvum að frádregnum 5°C 
hitaþröskuldi. (Sibylle von Löwis, tölvupóstur 10. mars 2020).  
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Fjöldi daggráða var fundinn með því að finna fjölda daggráða hvers árs og reikna svo meðaltal allra 

áranna. Niðurstaðan gefur til kynna að fjöldi daggráða er á bilinu 630-685 D° sé miðað við 5° 

hitaþröskuld eins og súluritið á mynd 18 sýnir. Til að bera þennan fjölda daggráða saman við þann 

fjölda daggráða sem Áslaug Helgadóttir og félagar telja æskilegan var meðalhiti tímabilsins lagður 

saman og enginn hitaþröskuldur dreginn frá. Þá var fjöldi daggráða á bilinu 1.254-1.306 D° eins og 

línan á mynd 18 sýnir.  

 

Mynd 18. Fjöldi daggráða frá 7. maí – 15. september á sex veðurathugunarstöðvum með og án hitaþröskulds. (Sibylle von 
Löwis, tölvupóstur 10. mars 2020). 

3.5 Landhæðarlíkan 

ArcticDEM er landhæðarlíkan sem Polar Geospatial Center (PGC) í háskólanum í Minnesota í Banda-

ríkjunum hefur unnið að á síðustu árum. Líkanið er einungis á norðurhveli jarðar, norðan 60°N, og 

Ísland er því þar með talið. Það er unnið út frá nýlegum gervitunglamyndum og unnt er að fá líkan 

með greiningarhæfni upp á 2 m. Út frá þessum gögnum má m.a. finna landhalla á viðkomandi svæði 

og hæð yfir sjó (Landmælingar Íslands, 2020). Landhæðarlíkanið er á TIF skráarformi og hver mynd 

tekur yfir afmarkaðan hluta af landinu, fjórar myndir þarf til að ná yfir allt land Rangárþings eystra. 

Gögnin eru öllum opin á heimasíðu Landmælinga Íslands.  

Breyting á landhalla segir til um hversu mikið halli breytist frá einni myndeiningu í rastagögnum til 

annarrar. Til að reikna halla í myndeiningu er fundin mesta hækkun frá myndeiningunni til þeirra 

átta myndeininga sem liggja að henni. Hver myndeining í ArcticDEM rastagögnunum er 2*2 m. Hægt 

er að tákna landhalla með gráðum (0-90°) eða sem prósentur (0% – óendanlegt) þar sem 100% halli 

er 45° (Esri, e.d.-b).  

Hæð yfir sjó hefur áhrif á gróður og jarðveg en hitastig lækkar með vaxandi hæð. Það getur verið 

misjafnt eftir landssvæðum hvar mörk hálendis og láglendis eru. Mörkin eru stundum miðuð við 

tiltekna hæð yfir sjó og stundum við byggðamörk sem algengt er að sé í kringum 200 m hæð en fá 

býli eru ofan þeirrar hæðar hér á landi (Freysteinn Sigurðsson, 2012). Hitastig lækkar um u.þ.b. 1°C 

við hverja 100 m hækkun (Páll Bergþórsson, 1996). Meðalhiti á láglendi er víðast hvar yfir 10°C í júlí 

en á hálendi er loftið kaldara (Umhverfisráðuneytið, 2009). Úrkoma er sjaldan takmarkandi þáttur 
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fyrir gróðurvöxt hér á landi (Páll Bergþórsson, 1996) og á láglendi er hún almennt á bilinu 400-2.000 

mm (Umhverfisráðuneytið, 2009). Öll byggð í Rangárþingi eystra er neðan 200 m hæðar yfir sjó. 

3.6 Önnur gögn 

Eftirfarandi grunnar frá Landmælingum Íslands eru nýttir í rannsókninni.  

 IS50V_Samgongur grunnur nýttur við framsetningu stofn- og tengivega á kortum en gögnin 

eru ekki nýtt til úrvinnslu.  

 IS50V_vatnafar_flakar og IS50V_vatnafar_linur nýttir við framsetningu vatnafars og jökla á 

nokkrum kortum en þeir eru ekki nýttir við úrvinnslu.  

 IS50V_mork_sveitarfelog_flakar er nýttur til að klippa öll önnur gögn og jafnframt til að 

sýna afmörkun sveitarfélagsins á kortum. 

3.7 Samantekt á gögnum 

Tafla 5 sýnir samantekið yfirlit yfir þau gögn sem notuð eru í rannsókninni. Mælikvarði segir til um 

nákvæmni þeirra og hvernig best er að túlka þau. Því hærri sem mælikvarðinn er því ónákvæmari 

eru gögnin og því verr henta þau fyrir úrvinnslu eða notkunar í nákvæmari mælikvarða. 

Tafla 5. Samantekt á gögnum sem notuð eru í rannsókninni. 

GÖGN ÚTGEFANDI ÚTGEFIÐ 
MÆLIKVARÐI/ 

UPPLAUSN 
TEGUND 

Vistgerðakort 
Náttúrufræðistofnun 
Íslands 

2016 1:25.000/ 5*5 m Rastagögn  

Jarðvegskort 
Landbúnaðarháskóli 
Íslands 

2009 1:250.000 Vektorgögn 

ArcticDEM 
landhæðarlíkan 

Landmælingar Íslands 2020 2*2 m Rastagögn 

Meðalhiti Veðurstofa Íslands    

  



35 
 

4 AÐFERÐ 

Markmiðið með flokkuninni er að finna hvað mikið er af góðu ræktunarlandi í sveitarfélaginu og 

flokka það eftir gæðum.  

Fjölþátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi er aðferð sem styður við ákvarðanatöku þegar 

byggja þarf á mörgum og oft ólíkum áhrifaþáttum. Um er að ræða safn aðferða og verklagsreglna 

sem styðja ákvarðanatöku og nýtast vel til að meta hentug svæði og við samanburð og 

forgangsröðun valkosta (Malczewski, J., 2010). 

Flestir telja að rekja megi upphaf aðferðarinnar til verka Herbert A. Simon í byrjun 7. áratugarins. 

Hann skipti ákvarðanatökuferli manna upp í þrjú þrep; upplýsingaöflun, hönnun og val á milli kosta. 

Fyrst þarf að skilgreina vandamálið, svo þarf að safna gögnum til að greina stöðuna, þróa mögulegar 

lausnir á vandamálinu, gjarnan með formlegum líkönum, og setja fram valkosti til að velja á milli 

(Drobne, S. & Lisec, A., 2009). Þróun aðferðarinnar, eins og hún er þekkt í dag, fór ekki af stað að 

neinu marki fyrr en upp úr 1990 (Malczewski, J., 2007) en rannsókn Eastman og félaga (1993) og 

rannsókn Xiang og Whitley (1994), leiddu í ljós að með því að nota fjölþátta ákvarðanagreiningu í 

landupplýsingakerfi nýtist landupplýsingakerfi enn frekar til landfræðilegrar greiningar og sem 

aðstoð við ákvarðanatöku. Hröð framþróun í tölvutækni hefur haft mikil áhrif í þá átt að auka 

möguleika fyrir notkun á þessari aðferð. 

Aðferðin felst í staðarvalsgreiningu með það að markmiði að finna hentugasta svæðið fyrir tiltekna 

notkun til dæmis ræktun. Ákvörðunin byggir á ýmsum viðmiðum sem varða þau svæði sem til 

skoðunar eru. Landupplýsingagögn nýtast vel við staðarvalsgreiningar, meðal annars vegna þess að 

þau halda utan um staðsetningu fyrirbæra á jörðu. Mikil þróun hefur orðið í þessa átt og möguleikar 

á notkun landupplýsingakerfa við staðarvalsákvarðanir hafa aukist, einkum ef það er notað 

samhliða öðrum aðferðum eins og til að mynda fjölþátta ákvarðanagreiningu (Rikalovic, A. o.fl., 

2014). 

Þau viðmið sem horft er til við fjölþátta ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi geta verið ólík að 

eðlisfari og þar sem þau skarast hafa þau áhrif á hvert annað. Notuð eru rastagögn þar sem hver 

myndeining er 5*5 m að stærð og sýnir því 25 m2 á jörðu. Vegna þess að viðmiðin skarast verða 

myndeiningar allra rastanna að sýna sama svæði á jörðu, það er falla að sömu staðsetningu, svo 

hægt sé að reikna vegna summu fyrir þau. Hvert viðmið fær vægiseinkunn sem skilgreinir mikilvægi 

viðkomandi viðmiðs fyrir niðurstöðuna. Innbyrðis hentugleiki viðmiða er mismunandi, t.d. geta 

mismunandi vistgerðir, jarðvegsgerðir, hæð yfir sjó og landhalli hentað misvel til ræktunar. Til að 

varpa ljósi á þennan mismunandi hentugleika þarf að skilgreina gildi innan hvers viðmiðs og gefa 

þeim hæfiseinkunn eftir því hversu vel þau henta. Á svæðum þar sem viðmiðin skarast geta því farið 

saman viðmið með ólíkar hæfiseinkunnir og vægi. Aðferðin felst í því að leggja viðmiðin saman að 

teknu tilliti til vægis þeirra og hæfiseinkunnarinnar og niðurstaðan er vegin summa viðmiðanna fyrir 

hvert svæði, því hærri sem vegna summan er því hæfara er svæðið. Þar sem samsvarandi 

myndeiningar allra rastanna falla allar að sömu staðsetningu geta viðmiðin haft áhrif hvert á annað 

við útreikning veginnar summu eins og nánar verður vikið að síðar. 
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Mynd 19. Flæðirit fyrir aðferðina. Ensk heiti innan hvítra örva vinstra megin eru meðal annars aðgerðir sem miðast við 
ArcMap hugbúnaðinn. 

Flæðiritið á mynd 19 sýnir helstu skref sem fjölþátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi felur í 

sér. Hvítar örvar hægra megin sýna meðal annars ensk heiti þeirra aðgerða sem framkvæmdar eru 

í ArcMap hugbúnaðinum.  
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Fjallað er nánar um aðferðina hér á eftir en henni má skipta í eftirtalin þrep: 

- Skilgreining og flokkun viðmiða.  

- Kortlagning takmarkana.  

- Kortlagning áhrifaþátta 

- Skilgreining og stöðlun á hæfiseinkunn áhrifaþátta 

- Mat á vægi áhrifaþátta. 

- Vegin summa áhrifaþátta. 

4.1 Skilgreining og flokkun viðmiða 

Mikilvægar ákvarðanir byggja á mismörgum viðmiðum (e. Criteria) og að vinna með þessi viðmið er 

meginviðfangsefni fjölþátta ákvarðanagreiningar í landupplýsingakerfi. Markmið er skilgreint í 

upphafi en það gefur til kynna þá niðurstöðu sem sóst er eftir (Malczewski, J., 2000), til dæmis að 

finna hve mikið er af ræktanlegu landi í viðkomandi sveitarfélagi og að flokka það eftir hæfni til 

ræktunar. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar við greininguna þurfa að vera mælanleg (magn 

eða hæfni) og alhliða, þ.e. þau nái til allra þátta er varða greininguna. Þau þurfa að vera 

merkingarbær, þ.e. aðeins ætti að taka með þau viðmið sem hafa raunveruleg áhrif á viðkomandi 

greiningu og því ættu viðmiðin að vera eins fá og mögulegt er. (Malczewski, J. & Rinner, C., 2015). 

Séu viðmiðin of mörg verður vægi þeirra allra lágt og lítil skekkja í mati á mikilvægi þeirra getur haft 

mikil áhrif á niðurstöður, en séu viðmiðin færri verður vægi þeirra allra meira og því minni líkur á 

skekkju og niðurstöður verða áreiðanlegri. Fjöldi viðmiða ætti því að vera <10 svo að hvert þeirra 

fái meira en 10% vægi (Saaty, R.W., 1987). 

Viðmið skiptast í tvo flokka: áhrifaþætti (e. Factor) og takmarkanir (e. Constraints).  

Áhrifaþættir eru þau viðmið sem hafa áhrif á nýtingu svæðis til ræktunar en koma ekki í veg fyrir 
hana. Áhrifaþættir skilgreina stig hentugleika á svæðum þar sem eigindi áhrifaþátta fá hæfiseinkunn 
frá 0 (hentar ekki) til 10 (hentar best).  

 Eftirfarandi áhrifaþættir eru notaðir í rannsókninni:  

o Vistgerðir, jarðvegsgerð, hæð yfir sjó, landhalli og daggráður.  

Takmarkanir eru þau viðmið sem koma í veg fyrir að hægt sé að nota svæði til ræktunar, annað 

hvort kemur viðkomandi svæði til greina eða ekki.  

Tafla 6 gerir grein fyrir þeim viðmiðum sem notuð eru í þessari rannsókn. 
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Tafla 6. Viðmið sem notuð eru í rannsókninni. 

VIÐMIÐ SEM ERU TAKMARKANIR VIÐMIÐ SEM ERU ÁHRIFAÞÆTTIR 

Vistgerðir 

- Sem ekki henta til ræktunar 
- Ár og vötn 
- Jöklar 
- Þéttbýli og manngert umhverfi 

Vistgerðir sem henta til ræktunar, hentugleiki er 
mismunandi eftir vistgerðum 

Jarðvegsgerðir 

- Óræktanlegar jarðvegsgerðir 

Jarðvegsgerðir sem henta til ræktunar, hentugleiki er 
mismunandi eftir jarðvegsgerðum 

Landhæðarlíkan 

- Landhalli yfir tilteknum hámarkshalla 
- Hæð yfir sjó yfir tiltekinni hámarkshæð 

Landhæðarlíkan 

- Landhalli neðan tiltekins hámarkshalla hefur 
mismikla hæfni til ræktunar 

- Hæð yfir sjó neðan tiltekinnar hámarkshæðar 
hefur mismikla hæfni til ræktunar 

Daggráður, <1.000 D° 
Daggráður, æskilegur fjöldi daggráða fyrir korn er 1.250-
1.300 D° 

Tafla 7 bls. 48 sýnir samantekt á þeim viðmiðum sem notuð eru í rannsókninni.  

4.2 Kortlagning takmarkana  

Takmarkanir eru óræktanleg svæði sem koma ekki til greina til ræktunar og eru því sett í sér skrá. 

Kortleggja þarf allar takmarkanir og setja þær svo saman í eina rasta skrá.   

Vistgerðakort og ArcticDEM landhæðarlíkanið er rastagögn en jarðvegskort er vektorgögn sem var 

breytt í rasta. Öllum rastagögnum var varpað yfir í sama hnitakerfi, en í rannsókninni er ISN93 

hnitakerfið notað. Upplausn rastanna var samræmd með grisjun (e. Resampling) en myndeiningar 

þurfa allar að vera jafn stórar til að þær sýni nákvæmlega sama svæði á jörðu. Vistgerðakort er með 

5 m upplausn og ákveðið var að allir rastar fengju þá upplausn. Þá þurfa allar myndeiningar að 

tengjast sömu staðsetningu á jörðu og í grisjuninni var staðsetning myndeininganna endurstillt svo 

að allir rastar falla að sömu staðsetningu og vistgerðakortið.  

Til að einangra takmarkanir úr rastagögnum er notuð endurflokkun (e. Reclassify). Myndeiningar 

sem sýna svæði sem ekki koma til greina halda sínu gildi (vistgerðir) eða fá gildið „1“ en aðrar fá 

gildið „0“. Þar með eru takmarkanir teknar út og búinn til sér rasti fyrir þá.  

Í rannsókninni eru takmarkanir eftirfarandi: 

 Vistgerðir sem eru óræktanlegar og votlendi sem teljast svo blaut að ógerlegt er að ræsa 

þau fram.  

 Jarðvegsgerðir sem eru óræktanlegar. 

 Land í =>300 m hæð yfir sjó vegna þess að mörk láglendis og hálendis eru nokkuð skörp og 

áhrifa af hæðinni gætir meira ofan við 300 m. 

 Landhalli sem er =>25% vegna þess að jarðvegur þynnist eftir því sem halli eykst, hætta á 

jarðvegsrofi eykst með halla og erfitt er að athafna sig með vélar í miklum halla. 

Myndir 20 til 24 sýna takmarkanir í rannsókninni.  
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Mynd 20. Vistgerðir sem eru óræktanlegar eru takmarkanir (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2016). Listi yfir vistgerðirnar er 
í töflu 7, bls. 48. 

 

Mynd 21. Jarðvegsgerðir sem eru óræktanlegar eru takmarkanir (Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009). Listi yfir 
jarðvegsgerðirnar er í töflu 7, bls. 48. Ljósbrúnn litur sýnir land sveitarfélagsins. 
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Mynd 22. Land =>300m hæð yfir sjó er takmarkanir (Landmælingar Íslands, 2020). Ljósbrúnn litur sýnir land 
sveitarfélagsins. 

 

Mynd 23. Landhalli =>25% er takmarkanir (Landmælingar Íslands, 2020). Ljósbrúnn litur sýnir land sveitarfélagsins. 
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Loks eru allar takmarkanir sameinaðar í einn rasta og þeim gefin hæfiseinkunnin „0“ með 

endurflokkun (e. Reclassify), en önnur svæði fá hæfiseinkunnina „1“. Með þessu fær hver 

myndeining í rastanum tiltekna einkunn sem þýðir að annað hvort kemur svæði til greina eða ekki. 

Mynd 24 sýnir kort af öllum takmörkunum, þ.e. það land sem er óræktanlegt, en það er um 127.310 

ha eða tæplega 70% af landi sveitarfélagsins.  

 

Mynd 24. Allar takmarkanir, það land sem er óræktanlegt, samtals um 127.310 ha eða tæplega 70% af landi sveitar-
félagsins. Ljósbrúnn litur sýnir það land sem er ræktanlegt.  

4.3 Kortlagning áhrifaþátta 

Áhrifaþættir hafa áhrif á hentugleika svæða en útiloka þau ekki (Eastman o.fl., 1993). Áhrifaþættir 

í þessari rannsókn eru vistgerðir, jarðvegsgerðir, landhalli, hæð yfir sjó og daggráður. Á sama hátt 

og með takmarkanir þarf að kortleggja hvern og einn áhrifaþátt. Varpa þarf gögnunum yfir í ISN93 

hnitakerfið, stilla upplausn þeirra og staðsetningu myndeininga miðað við vistgerðakortið.  

Í rannsókninni eru áhrifaþættir eftirfarandi: 

 Vistgerðir sem teljast ræktanlegar, mismunandi vistgerðir geta hentað misvel til ræktunar.  

 Jarðvegsgerðir sem teljast ræktanlegar, mismunandi jarðvegsgerðir geta hentað misvel til 

ræktunar. 

 Land <300 m hæð yfir sjó, mismunandi hæð hentar misvel til ræktunar. 

 Land með <25% landhalla, mismunandi landhalli hentar misvel til ræktunar. 

 Daggráður, æskilegur fjöldi daggráða er 1.250-1.300 D°. 
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Hér á eftir verður fjallað um kortlagningu hvers áhrifaþáttar í rannsókninni.  

Vistgerðir 

Vistgerðir sem geta hentað til ræktunar eru einangraðar úr rastanum með endurflokkun, þær sem 

henta til ræktunar halda sínu gildi en aðrar fá gildið „0“. Mynd 25 sýnir þær vistgerðir sem geta 

hentað til ræktunar.  

 

Mynd 25. Vistgerðir sem geta hentað til ræktunar (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2016). Listi yfir vistgerðirnar er í töflu 7, 
bls. 48.  
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Jarðvegsgerð  

Jarðvegsgerð hefur áhrif á hvort land er ræktanlegt eða ekki, þ.e. hvort og hversu vel gróður þrífst 

í jarðveginum. Til að meta hvaða jarðvegsgerðir henta til ræktunar var leitað til Ólafs Arnalds 

prófessors hjá Landbúnaðarháskólanum. Farið er eins að við að einangra jarðvegsgerðir sem henta 

til ræktunar úr vektorgögnum eins og um takmarkanir og meðferð á rasta er sú sama og þar er 

greint frá. Með endurflokkun fá þær jarðvegsgerðir sem henta til ræktunar gildið „1“ en aðrar fá 

gildið „0“. Mynd 26 sýnir jarðvegsgerðir sem geta hentað til ræktunar. 

 

Mynd 26. Jarðvegsgerðir sem geta hentað til ræktunar (Hlynur Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009). Listi yfir jarðvegs-
gerðirnar er í töflu 7, bls. 48. Ljósbrúnn litur sýnir annað land sveitarfélagsins. 
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Hæð yfir sjó 

Landhæðarlíkanið ArcticDEM var notað til að greina hæð yfir sjó. Hæð í sveitarfélaginu er á bilinu 

0-1.638 m og til að flokka svæðið eftir hæð yfir sjó er notuð endurflokkun (e. Reclassify). Flokkarnir 

eru hæð á bilinu 0-100 m, hæð á bilinu 100-200 m og hæð á bilinu 200-300 m. Mynd 27 sýnir flokkun 

ræktanlegs lands eftir hæð neðan 300 m hæðar.  

 

Mynd 27. Land <300 m yfir sjó getur hentað til ræktunar (Landmælingar Íslands, 2020). Ljósbrúnn litur sýnir annað land 
sveitarfélagsins. 
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Landhalli  

Landhæðarlíkanið ArcticDEM var einnig notað til að búa til hallakort af sveitarfélaginu.  

Upplausn gagnanna er 2*2 m og það reyndist vera of mikil upplausn fyrir hallagreiningu þar sem 

breytileiki í landslagi á láglendi varð of mikill og skurðir og vegir voru meðal þeirra þátta sem ollu 

honum. Gripið var til þess ráðs að breyta upplausn líkansins í 10*10 m með grisjun (e. Resampling). 

og framkvæma hallagreininguna en að því búnu var upplausn gagnanna breytt í 5*5 til samræmis 

við upplausn vistgerðakorts. Í þessari rannsókn er halli sýndur í prósentum og niðurstaðan úr 

hallagreiningunni var flokkuð niður í prósentubil með endurflokkun (e. Reclassify). Landhalli 

ræktanlegs lands skiptist í 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20% og 20-25%. Mynd 28 sýnir hallakort, grænu 

litirnir sýna landhalla á bilinu 0-10% og þeir ná yfir nær allt láglendi sveitarfélagsins.  

 

Mynd 28. Land með < 25% landhalla getur hentað til ræktunar (Landmælingar Íslands, 2020).  
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Daggráður  

Veðurathugun fer fram á tilteknum stað og meðalhitinn er bundinn þeim stað sem veðurathugunar-

stöðin er á, þar mælist ákveðinn meðalhiti en á milli veðurathugunarstöðvanna eru engar mælingar. 

Til að umbreyta gögnunum yfir í daggráðukort, sem sýnir samfellt hitastig á öllu svæðinu, þarf að 

samgreina (e. Interpolate) gögnin. Samgreining felst í því að þegar til eru gildi fyrir nokkra þekkta 

punkta þá eru búin til gildi fyrir óþekkta punkta sem engar mælingar eru til fyrir. Þetta byggir á því 

að fyrirbærin tengist innbyrðis en það er hægt að mæla. Ef um innbyrðis tengsl er að ræða þá gæti 

hitastig á ómældum svæðum verið sambærilegt við hitastig á mældu svæðunum. Hæð yfir sjó hefur 

áhrif á fjölda daggráða eins og áður hefur komið fram þar sem hitastig lækkar almennt með aukinni 

hæð. 

Sú aðferð sem gjarnan er notuð við samgreiningu í landupplýsingakerfi kallast Inverse Distance 

Weighting (IDW). Þessi aðferð hentar vel þegar punktar eru það þéttir að hægt er að greina 

breytileika fyrirbæris, eins og hitastigs á viðkomandi svæði, út frá þeim. Nýju hitagildin verða á sama 

bili og mældu hitagildin, þ.e. þau geta ekki orðið hærri en hæstu gildin og ekki lægri en lægstu gildin 

(Childs, C., 2004). Mynd 29 sýnir fjölda daggráða á láglendi sveitarfélagsins. 

 

Mynd 29. Fjöldi daggráða á láglendi sveitarfélagsins er á bilinu 630-685 D° sem samsvarar um 1.250-1.300 D°. Fjöldi 
daggráða er aðeins marktækur á láglendi sveitarfélagsins. Rauðar stjörnur sína þær veðurathugunarstöðvar sem fengin 
voru gögn yfir meðalhita. 

Fjöldi daggráða á láglendi sveitarfélagsins reyndist vera á bilinu 630-685 D° en það samsvarar um 

1.250-1.300 D° sé ekki tekið tillit til 5° C hitaþröskulds. Þessi daggráðufjöldi er nægjanlegur til að 

korn nái þroska, og því ljóst að hitafar er ekki takmarkandi á svæðinu. Grasfóður nær þroska við 
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lægra hitastig en korn og því er ljóst að allt láglendi sveitarfélagsins hentar vel til grasfóður-

framleiðslu. Fremur lítill munur er á hitafari milli veðurstöðvanna þar sem einungis munar um 50 

D° á hæstu og lægstu svæðum. Þar sem allt láglendi sveitarfélagsins nær þessum lágmarksfjölda 

daggráða er ekki hægt að nýta þær til að útiloka tiltekin svæði frá ræktun eða gefa tilteknum 

svæðum lægri hæfiseinkunn.  

Í þessari rannsókn var samgreining ekki framkvæmd að teknu tilliti til hæðar yfir sjó. Ef daggráður 

væru hafðar með sem áhrifaþáttur, og tekið yrði tillit til hæðar yfir sjó við útreikning þeirra, fengi 

hæð yfir sjó í raun tvöfalt vægi þar sem hún er líka stakur áhrifaþáttur. Þetta þýðir að fjöldi daggráða 

á hálendi er ómarktækur þar sem hann sýnist hærri en raunin er eins og mynd 29 sýnir. Niðurstaða 

samgreiningarinnar gefur hins vegar gott yfirlit yfir fjölda daggráða á láglendi.  

Eftir að hafa rýnt gögnin og fengið þessar niðurstöður um fjölda daggráða á láglendi var ákveðið að 

hafa daggráður ekki með sem viðmið í þessari rannsókn þar sem þær nýtast ekki til að meta 

mismunandi ræktunarhæfni svæða hvað fjölda daggráða varðar. Ekki er hægt að gefa einstökum 

svæðum betri hæfiseinkunn vegna hitafars en öðrum út frá þessum gögnum. Hæð yfir sjó er viðmið 

í rannsókninni sem nýtist til að meta mismunandi ræktunarhæfni hvað hitafar snertir, en hiti lækkar 

með vaxandi hæð eins og áður hefur komið fram, sjá kafla 3.5. 
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Tafla 7. Flokkun viðmiða í áhrifaþætti og takmarkanir. 

 ÁHRIFAÞÆTTIR TAKMARKANIR 

Vistgerðir  Língresis- og vingulvist 

Tún og akurlendi 

Blómgresisvist 

Grasengjavist 

Grasmóavist 

Skógarkerfill 

Snarrótarvist 
Grasmelavist 

Lyngmóavist á láglendi 

Runnamýravist á láglendi 

Víðikjarrvist 

Alaskalúpína 

Auravist 

Bugðupuntsvist 

Fjalldrapamóavist 

Hrossanálarvist 

Mosamóavist 

Uppgræðslur 
Brokflóavist 

Fléttumóavist 

Hraungambravist 

Mosamelavist 

Starungsmýrarvist 

Flagmóavist 

Melagambravist 

Moldavist 

Skógrækt 

Stinnastararvist 

Ár 

Birkiskógar 

Dýjavist 

Eyðihraunavist 

Eyðimelavist 

Eyravist 

Finnungsvist 

Fjallahveravist 

Fjöruvistir 

Fléttuhraunavist 

Grashólavist  

Gulstararfitjavist 

Gulstararflóavist 

Hengistararflóavist 

Hélumosavist 

Hveraleirsvist 

Jöklar og urðarjöklar 

Landmelhólavist 

Lynghraunavist 

Lyngmóavist á hálendi 

Malarstrandarvist  

Mosahraunavist 

Móahveravist 

Mýrarhveravist 

Rekjuvist 

Runnamýravist á hálendi 

Rústamýravist 

Sanda- og vikravist 

Sandmýravist 

Sandstrandarvist 

Sjávarfitjungsvist  

Sjávarkletta- og eyjavist 

Sjávarlón 

Starmóavist 

Starungsflóavist 

Strandmelhólavist 

Tjarnarstararflóavist 

Urðarskriðuvist 

Víðimelavist 

Víðimóavist 

Vötn 

Jarðvegsgerðir Brúnjörð 

Votjörð 

Svartjörð  

Mójörð 

 

Bergjörð  

Frerajörð 

Kalkjörð  

Malarjörð  

Melajörð 

Sandjörð  

Vikurjörð 

Hæð yfir sjó <100 m 

100-200 m 

200-300  

=>300 m 

Landhalli 0-5% 

5-10% 

10-15% 

15-20% 

20-25% 

=>25% 
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4.4 Skilgreining og stöðlun á hæfiseinkunn áhrifaþátta 

Áhrifaþættir geta haft mismunandi hentugleika innbyrðis og því þarf að skilgreina hvaða gildi þeirra 

eru æskilegust og henta best og hver henta síður. Þessi gildi áhrifaþátta gefa til kynna mælanlegt 

magn eða hæfni landfræðilegs þáttar (Malczewski, J. & Rinner, C., 2015), til dæmis tiltekinnar 

vistgerðar, jarðvegsgerðar, landhalla eða hæðar yfir sjó. Til að meta innbyrðis hæfni vistgerða og 

jarðvegsgerða var annars vegar leitað til sérfræðinga hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og hins vegar 

til Ólafs Arnalds prófessors hjá Landbúnaðarháskólanum, eins og nánar er fjallað um í kafla 5. Í 

skilgreiningu verkfræðistofunnar EFLU á ræktanlegu er tilgreind innbyrðis skipting á hæð yfir sjó og 

landhalla, sjá umfjöllun í kafla 2.4, og er sama skipting þessara áhrifaþátta nýtt í þessari rannsókn. 

Hæð yfir sjó skiptist í land neðan 100 m hæðar, land í 100-200 m hæð og land í 200-300 m hæð. 

Landhalla er skipt upp í 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20% og 20-25% halla. 

Til að gefa mismunandi hentugleika á þessum gildum áhrifaþáttanna til kynna er þeim úthlutað 

hæfiseinkunn á bilinu 0-10 eftir hentugleika, því hærri hæfiseinkunn því meiri er hæfni viðkomandi 

gildis áhrifaþáttarins. Á þennan hátt fær hver myndeining áhrifaþáttar tiltekna hæfiseinkunn sem 

gefur til kynna hversu vel það svæði sem myndeiningin nær til hentar til ræktunar. Fjallað er um 

úthlutun hæfiseinkunna áhrifaþátta í niðurstöðum í kafla 5.2. 

4.5 Mat á vægi áhrifaþátta 

Áhrifaþættir geta verið mis mikilvægir og geta haft mismikið vægi fyrir niðurstöðuna, og einn mikil-

vægasti þátturinn í aðferðafræðinni er að raða áhrifaþáttum niður eftir mikilvægi. Þeir mikilvægustu 

fá hærra vægi en aðrir og meta þarf innbyrðis vægi áhrifaþáttanna svo að mikilvægi þeirra skili sér 

í niðurstöðunni (Malczewski, J. & Rinner, C., 2015). Til að meta innbyrðis vægi áhrifaþátta er notuð 

aðferð sem kallast Analytic Hierarchy Process (AHP) en þetta er ein vinsælasta aðferðin sem notuð 

er með fjölþátta ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi. Aðferðin býður upp á möguleikann á því 

að margir aðilar geti komið að ákvörðuninni, að mismunandi gildismat og áherslur sé tekið með í 

reikninginn og að lagt sé mat á áreiðanleika ákvörðunarinnar (Gavade, R.K., 2014). Aðferðinni er 

gjarnan lýst með stigveldisframsetningu þar sem úrlausnarefnið er sett fram í stigveldi (e. Hierarchy) 

með markmiðið efst, svo áhrifaþætti og valkosti neðst (Saaty, T.L., 2008). 

Grundvallar þáttur í AHP felst í pöruðum samanburði áhrifaþátta (e. Pairwise Comparison) þar sem 

tveir áhrifaþættir eru bornir saman í einu til að ákvarða mikilvægi þeirra. Samanburðurinn er gerður 

á þann hátt að spurt er ákveðinna spurninga eins og; Hve mikið mikilvægari er A heldur en B? eða 

Hve mikilvægt er A með tilliti til B? Sá áhrifaþáttur sem telst vera mikilvægari fær einkunn, númer á 

bilinu 1-9, út frá fyrir fram gefnum kvarða (e. Scale Of Preferences), sjá töflu 8, þar sem talan 9 gefur 

til kynna mjög mikinn mun á mikilvægi áhrifaþátta og 1 þýðir að áhrifaþættirnir séu jafn mikilvægir. 

Það hefur sýnt sig að svona samanburður auðveldar ákvörðun á mikilvægi áhrifaþátta en saman-

burður tveggja áhrifaþátta í senn er gerður án tillits til annarra áhrifaþátta (Saaty, T.L., 1990). 

Niðurstaða samanburðarins virkar í báðar áttir þ.e. frá A til B og frá B til A. Ef A fær mikilvægið 9 á 

móti B, sem þýðir að A sé miklu mikilvægara en B, þá fær B mikilvægið 1/9 á móti A sem þýðir að B 

sé miklu minna mikilvægt en A, sjá töflu 9. 
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Tafla 8. Mikilvægi áhrifaþátta er ákvarðað út frá fyrir fram gefnum kvarða (e. Scale Of Preferences) (Saaty, T.L., 2008). 

MIKILVÆGI SKILGREINING MIKILVÆGISINS ÚTSKÝRING 

1 A er jafn mikilvægur og B  Tveir áhrifaþættir eru jafn mikilvægir til að ná markmiðinu. 

3 A er aðeins mikilvægari en B 
Reynslan hefur sýnt að annar áhrifaþátturinn er merkjanlega 
mikilvægari en hinn  

5 A er mikilvægari en B 
Reynslan hefur sýnt að annar áhrifaþátturinn er mikilvægari 
en hinn. 

7 A er mun mikilvægari en B 
Sýnt hefur verið fram á að annar áhrifaþátturinn er mun 
mikilvægari en hinn. 

9 A er miklu mikilvægari en B 
Annar áhrifaþátturinn hefur hæsta mögulega forgang fram 
yfir hinn. 

2,4,6,8 Miðgildi milli tveggja áhrifaþátta Notað ef málamiðlunar er þörf. 

1.1 – 1.9 
Ef áhrifaþættir eru mjög nálægt 
hvor öðrum 

Notað til að gefa til kynna örlítinn merkjanlegan mun á 
áhrifaþáttum án þess að munurinn sé of áberandi.  

Tafla 9. Mikilvægi sem áhrifaþættir fá við samanburð þeirra (Eastman o.fl., 1993).  

MIKLU 
MINNA 
MIKILV. 

MUN 
MINNA 
MIKILV. 

MINNA 
MIKILV. 

AÐEINS 
MINNA 
MIKILV. 

JAFN 
MIKILV. 

AÐEINS 
MIKILV. 

MIKILV. 
MUN 
MIKILV. 

MIKLU 
MIKILV. 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Minnkandi mikilvægi Vaxandi mikilvægi 

Samanburður áhrifaþátta er gjarnan gerður með aðkomu sérfræðinga á hverju sviði sem best þekkja 

til. Í þessari rannsókn var farin sú leið að leita til sérfræðinga við undirbúning gagnanna en höfundur 

framkvæmdi samanburð áhrifaþáttanna. Í töflu 24 í Viðauka 1, kafla 8.2 er fjallað um rökstuðning 

fyrir úthlutun mikilvægis hvers áhrifaþáttar.  

Við samanburð áhrifaþátta verður til tafla (e. Pairwise Comparison Matrix) sem gefur til kynna mikil-

vægi hvers áhrifaþáttar samanborið við aðra áhrifaþætti og að teknu tilliti til markmiðsins.  

Tafla 10. Niðurstaða úr pöruðum samanburði áhrifaþátta og vægi þeirra (e. Pairwise Comparison Matrix) (Saaty, T.L., 
2008). Áreiðanleikastuðull: 0,079. 

 VISTGERÐIR JARÐVEGSGERÐIR LANDHALLI HÆÐ YFIR SJÓ VÆGI (%) 

Vistgerðir 1,00 5,00 7,00 3,00 56,6% 

Jarðvegsgerðir 0,20 1,00 5,00 0,50 16,4% 

Landhalli 0,14 0,20 1,00 0,33 6,0% 

Hæð yfir sjó 0,33 2,00 3,00 1,00 21,0% 

Niðurstöður úr samanburði áhrifaþáttanna eru nýttar til að reikna út vægi áhrifaþátta. Það eru 

nokkrar leiðir til að reikna vægi áhrifaþátta, meðal annars Ranking method, Rating Method og 

Pairwise Comparison (Malczewski, J. & Rinner, C., 2015), en þessi síðast nefnda er sú aðferð sem 

notuð er í þessari rannsókn. Formúlur og útreikningar eru í samræmi við þá nálgun og þær 

stærðfræðiformúlur sem Malczewski, J. & Rinner, C. (2015) greina frá í bók sinni (Gréta Hlín 

Sveinsdóttir, sérfræðingur hjá EFLU, munnleg heimild, 25. mars 2020). Tafla 10 gefur til kynna vægi 

hvers áhrifaþáttar þar sem vistgerðir voru metnar mikilvægastar. Vægið er það sem niðurstaðan 

byggir á og því hærra vægi sem áhrifaþáttur fær því þyngra vegur hann á móti öðrum áhrifaþáttum 

í niðurstöðunni.  
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Áreiðanleikastuðull 

Lokaskrefið í AHP felst í áreiðanleikaprófun á samanburði áhrifaþáttanna þar sem reiknaður er 

áreiðanleikastuðull (e. Consistency Ratio, CR). Ef áreiðanleikastuðullinn er ≤ 0,10 gefur það til kynna 

að samræmi í paraða samanburðinum sé ásættanlegt, sé það hærra bendir það til of mikils ósam-

ræmis og að þörf sé á endurskoðun samanburðarins (Saaty, T.L., 1977). Að ásættanlegt ósamræmi 

skuli vera <0,10 gefur til kynna að svolítið ósamræmi sé eðlilegt því ef ekkert ósamræmi væri 

leyfilegt gæti það komið í veg fyrir að ný sjónarmið eða meiri þekking gæti breytt forgangsröðun 

áhrifaþátta (Saaty, R.W., 1987).  

Útreikningur á áreiðanleikastuðli er einn helsti kosturinn við AHP þar sem eitt af því sem getur valdið 

því að stuðullinn verður of hár eru mannleg mistök við útfyllingu samanburðartöflunnar. Þetta er 

því mikilvæg leið til að draga úr líkum á skekkjum í aðferðafræðinni. Áreiðanleikastuðullinn er 

reiknaður út samhliða útreikningum á vægi áhrifaþátta (Gréta Hlín Sveinsdóttir, sérfræðingur hjá 

EFLU, munnleg heimild, 25. mars 2020). Útskýringu á útreikningunum má sjá í bók Malczewski, J. & 

Rinner, C. (2015). Áreiðanleikastuðull fyrir samanburð áhrifaþátta er tilgreindur við töflu 10. 

4.6 Vegin summa áhrifaþátta 

Vægi áhrifaþátta gefur til kynna að sumir áhrifaþættir eru metnir mikilvægari en aðrir. Til að finna 

vegna summu áhrifaþátta er notuð yfirlagnaraðferð (e. Overlay). Allir áhrifaþættirnir eru lagðir 

saman með tilliti til vægis þeirra til að vægi hvers áhrifaþáttar skili sér á þann hátt að mikilvægari 

áhrifaþættir vega þyngra og hafa meiri áhrif á lokaútkomuna.  

Notuð er rasta reiknivél til að 

leggja áhrifaþættina saman. 

Hæfiseinkunn hverrar myndein-

ingar áhrifaþáttarins er marg-

földuð með vægi hans og út-

koman lögð saman við marg-

feldi samsvarandi myndeiningar 

í öðrum áhrifaþætti. Þannig eru 

rastarnir lagðir saman að teknu tilliti til hæfiseinkunnar og vægis áhrifaþáttanna (Esri, e.d.-c). 

Útkoman verður nýr rasti með veginni summu allra áhrifaþátta en mynd 30 útskýrir nánar hvernig 

vegin summa áhrifaþáttanna fæst með því að margfalda saman vægi og hæfiseinkunnir 

áhrifaþáttanna. Að þessu búnu eru takmarkanir dregnar frá á þann hátt að hann er margfaldaður 

við rasta með veginni summu áhrifaþáttanna. Takmarkanir hafa hæfiseinkunnina „0“ og fá 

niðurstöðuna „0“ úr margfeldinu sem þýðir að þau svæði henta ekki til ræktunar. Þar sem 

hæfiseinkunn myndeininga er „1“, þar gildir niðurstaða úr veginni summu. Niðurstaðan er kort sem 

sýnir vegna summu alls svæðisins en það eru númer á bilinu 0-10, hæfasta svæðið fær 10. Þetta 

kort er endurflokkað (e. Reclassify) á þann hátt að vegin summa er flokkuð í fjóra flokka eftir hæfni 

til ræktunar. Hver flokkur sýnir þá svæði sem hefur vegna summu á tilteknu bili. Lokaniðurstaðan 

verður hæfiskort sem gefur til kynna hvar land í flokkum I-IV er staðsett og hversu umfangsmikið 

það er.  

Mynd 30. Rasti1 (t.v.) vegur 75%, rasti2 vegur 25%. Vegin summa fyrir 
myndeiningu efst t.v. reiknuð: (2,2 * 0,75) + (3 * 0,25) = 2,4 (Esri, e.d.-c). 
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4.7 Næmnisgreining  

Megin tilgangurinn með því að framkvæma næmnisgreiningu (e. Sensitivity Analysis) er að meta 

hvernig úthlutun vægis fyrir áhrifaþættina hefur áhrif á niðurstöðuna. Aðferðin er gagnleg ef óvissa 

ríkir um forgangsröðun við samanburð áhrifaþátta. Greiningin felst í því að gerðar eru nokkrar 

sviðsmyndir þar sem vægi áhrifaþátta er breytt og niðurstaðan metin með það að markmiði að 

komast að því hversu viðkvæm niðurstaðan er fyrir breytingum á vægiseinkunn áhrifaþátta. 

Markmiðið er að finna út hvaða áhrifaþáttur hefur í raun mestu áhrifin á niðurstöðuna og hversu 

mikil áhrif vægið hefur (Ozturk, D & Batuk, F, 2011). 

Í niðurstöðum er fjallað um tvær sviðsmyndir og athugað hvernig mismunandi vægi áhrifaþátta 

hefur áhrif á niðurstöðuna.  

4.8 Ávinningur, annmarkar og viðbætur  

4.8.1 Ávinningur  

Mikilvægasti þátturinn í aðferðinni, og helsti ávinningur af henni, felst í því að úthluta áhrifaþáttum 

vægi sem notað er til að reikna vegna summu. Þetta vægi leikur í raun aðalhlutverkið í aðferðinni 

þar sem það hefur mestu áhrifin á niðurstöðuna. Vægisúthlutunin er óhjákvæmilega háð gildismati 

og skoðunum þess sem framkvæmir samanburð áhrifaþátta (e. Pairwise Comparison) og þeim 

viðmiðum sem hann hefur til hliðsjónar matinu, en hægt er að taka gildismat með í reikninginn við 

úthlutun vægis og fá svörun við því hvaða afleiðingar mismunandi vægismat hefur (Limayem, M. & 

DeSanctis, G., 2000). Með næmnisgreiningu er svo athugað hvaða áhrif breyting á vægi hefur á 

niðurstöðuna og þannig er hægt að meta hversu viðkvæm vægisúthlutunin er. Það getur orðið til 

þess að auka traust á niðurstöðunum og getur um leið auðveldað notendum að skilja niðurstöður 

og á hverju þær eru byggðar og styður ákvarðanatöku við stefnumörkun (Malczewski, J., 2007).  

Paraður samanburður (e. Pairwise Comparison) áhrifaþátta er einfaldur í framkvæmd þar sem 

stuðst er við fyrir fram gefin gildi sem áhrifaþáttum er úthlutað til að reikna vægi þeirra. Við 

samanburðinn er spurt einfaldra spurninga sem gera það að verkum að aðferðin er notendavæn og 

styður vel við ákvarðanatöku um vægi áhrifaþátta. 

Yfirlagnaraðferðin (e. Overlay) er annar mjög mikill kostur við fjölþátta ákvarðanagreiningu í 

landupplýsingakerfi. Allir áhrifaþættirnir geta skarast, þeir geta haft mismikið vægi og gildi þeirra 

geta haft mismunandi hæfiseinkunnir. Til að framkvæma yfirlagnaraðferðina eru áhrifaþættirnir 

lagðir saman. Á sama svæði eru áhrifaþættir með ólíkt vægi og ólíkar hæfiseinkunnir og þegar þeir 

eru lagðir saman mynda þeir niðurstöðuna í sameiningu, en hún gefur til kynna hæfi hvers svæðis. 

Í þessari rannsókn fá vistgerðir hæsta vægið og á svæðum þar sem eru vistgerðir með háa 

hæfiseinkunn getur verið um að ræða landhalla eða hæð yfir sjó með lága hæfiseinkunn. Þegar 

áhrifaþættirnir eru lagðir saman getur niðurstaðan orðið sú að á svæðum ofan tiltekinnar hæðar 

eða í tilteknum landhalla sé úrvals ræktunarland, ef öll önnur viðmið benda til að svæðið sé gott. 

Þannig geta áhrifaþættir vegið hvern annan upp ef allar aðstæður benda til að tiltekið svæði henti 

vel. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands með þessari aðferð er því ekki háð tilteknum skilyrðum, 

eins og að besta landið verði að vera neðan við tiltekna hæð yfir sjó eða á tilteknu landhallabili, 
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heldur eru fleiri viðmið sem hafa áhrif á hæfni landsins, eins og vistgerðir og jarðvegsgerðir, vegin á 

móti þessum þáttum.  

Síðast en ekki síst er aðferðin einföld og fljótleg í framkvæmd og því getur hún sparað 

sveitarfélögum tíma og fjármuni. Aðferðina má einnig nýta til að flokka landbúnaðarland á 

samræmdan hátt á landsvísu á fljótlegan og ódýran hátt. Þá er enn fremur hægt að endurtaka 

flokkunina með nákvæmlega sömu aðferð síðar, til dæmis þegar nýrri gögn liggja fyrir. Niðurstöður 

eru settar fram á skýran hátt á uppdrætti og á kortasjá þar sem gerð er grein fyrir í hvaða flokk 

svæði falla og hversu stór svæði falla í hvern flokk.  

4.8.2 Annmarkar  

Áreiðanleiki niðurstöðu flokkunar með þessari aðferð getur tengst því hvaða viðmið eru valin, þeirri 

vægiseinkunn sem þeim er gefin og þeim aðferðum sem notaðar eru til að ákvarða og staðla 

vægiseinkunnir viðmiðanna. Gæta þarf að því að viðmiðin sem valin eru nái yfir það markmið sem 

sett er í upphafi. Tilhneigingin við val á viðmiðum er annars vegar sú að valin séu öll möguleg viðmið 

sem málið varða með það að markmiði að ná eins vel utan um viðfangsefnið og mögulegt er, en það 

getur leitt til þess að viðmiðin verða mjög mörg. Sé unnið með mjög mörg viðmið er hætt við að 

hvert og eitt fái lítið vægi í greiningunni og þau viðmið sem eru mikilvægust fái of lágt vægi miðað 

við önnur til að mikilvægi þeirra endurspeglist í niðurstöðunni. Hins vegar að valin séu eins fá viðmið 

og hægt er sem getur leitt til of mikillar einföldunar í greiningunni og að niðurstaðan verði óviss 

(Malczewski, J. & Rinner, C., 2015). Vægiseinkunn viðmiðanna skiptir mjög miklu máli og mikilvægt 

að viðmið fái úthlutað vægi við hæfi, því hærri sem vægiseinkunnin er því meira vægi hefur viðmiðið 

í niðurstöðunni.  

Við samanburð áhrifaþátta getur komið mismunandi niðurstaða eftir því hver framkvæmir saman-

burðinn þar sem niðurstaðan getur verið gildisháð. Það hvort áhrifaþáttur A er mun mikilvægari eða 

miklu mikilvægari en B getur haft með það að gera hver á í hlut (Malczewski, J. & Rinner, C., 2015) 

og sá sem framkvæmir samanburðinn gæti einnig átt í erfiðleikum með að ákvarða hvar á kvarð-

anum 1-9 mikilvægið skuli liggja (Gavade, R.K., 2014). Sá sem framkvæmir samanburðinn þarf 

jafnframt að hafa nægilega þekkingu á málefninu til að geta sett fram rökstutt og raunhæft mat 

(Malczewski, J. & Rinner, C., 2015).  

Niðurstaða flokkunar með aðferð sem þessari er háð nákvæmni og gæðum gagnanna sem notuð 

eru. Vistgerðakort og jarðvegskort eiga það sameiginlegt að þau eru unnin að miklu leyti með 

fjarkönnun þó að vettvangsathuganir hafi líka verið veigamikill þáttur í vinnslu þeirra. Jarðvegskortið 

er gefið út í mkv. 1:250.000 en vistgerðakortið í mkv. 1:25.000. Þegar þessi gögn eru sett í sömu 

upplausn er eðlilegt að einhver alhæfing og einföldun eigi sér stað. Því verður að hafa nákvæmni og 

áreiðanleika gagnanna í huga þegar niðurstöður úr flokkun sem þessari eru túlkaðar því niðurstaðan 

getur aldrei orðið nákvæmari en gögnin sem notuð eru.  
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4.8.3 Viðbætur með rannsókn 

Í þessari rannsókn eru nokkrar viðbætur við þá flokkun landbúnaðarlands sem hingað til hefur verið 

unnin hér á landi. Landupplýsingagögn, sem notuð hafa verið áður við flokkun landbúnaðarlands, 

eru til að mynda notuð á þann hátt að vistgerðir og jarðvegsgerðir eru flokkaðar og þeim gefin 

hæfiseinkunn með tilliti til hæfni til ræktunar, og niðurstaðan nýtt við flokkun landbúnaðarlands. 

Ekki er vitað til að slíkt hafi verið gert áður. Landupplýsingagögn eru afrakstur vinnu sérfræðinga 

sem best þekkja til viðkomandi málefnis og að baki vinnslu þeirra liggur gríðarleg vinna, meðal 

annars tímafrekar vettvangsrannsóknir. Landupplýsingagögn hafa verið nýtt við flokkun hér á landi 

í nokkrum mæli en land hefur ekki verið flokkað eingöngu út frá þeim áður svo vitað sé sbr. 

umfjöllun í kafla 2.4. Erlendis hafa landupplýsingagögn verið nýtt við flokkun landbúnaðarlands eins 

og greint er frá í kafla 2.5.  

Þær aðferðir sem hingað til hafa verið notaðar við flokkun hér á landi eru mismunandi eins og fram 

kemur í kafla 2.4. Það veldur óvissu um hvort að úrvals ræktunarland í einu sveitarfélagi sé 

sambærilegt að gæðum og úrvals ræktunarland í öðru sveitarfélagi. Aðferðin sem hér er notuð er 

mótuð fyrir fram og frá upphafi var gengið út frá því að hægt yrði að nota hana í öðrum 

sveitarfélögum eða á landinu öllu. Enn fremur er hægt að endurtaka aðferðina á nákvæmlega sama 

hátt seinna meir sem er mjög mikilvægt upp á samanburð á niðurstöðu flokkunar. Stærð svæðis 

hefur engin áhrif á notkun aðferðarinnar þar sem hægt er að flokka stór svæði í einu án þess að það 

taki lengri tíma. Því gefur aðferðin möguleika á að landbúnaðarland verði flokkað á samræmdan 

hátt á öllu landinu á einfaldan og fljótlegan máta. Samræmd flokkun landbúnaðarlands á landsvísu 

gerði það að verkum að hægt yrði að ganga út frá því með nokkurri vissu að land sem fellur í sama 

flokk sé sambærilegt að gæðum, en þó með fyrirvara um nákvæmni gagnanna eins og nánar verður 

fjallað um síðar. 

Í rannsókninni er ekki sett fram skilgreining fyrir ræktunarland með jafn ströngum skilyrðum fyrir 

hvern flokk eins og hingað til hefur verið gert, til að mynda varðandi jarðvegsdýpt, hæð yfir sjó eða 

landhalla þar sem aðferðin felst í flokkun lands með annarri nálgun en áður hefur verið gert. Flokkun 

lands byggir á veginni summu áhrifaþátta, því hærri sem hún er því betur er landið fallið til ræktunar. 

Með því að leggja alla áhrifaþættina saman að teknu tilliti til mismunandi vægis og hæfiseinkunnar 

fæst niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands. Einn áhrifaþáttur útilokar því ekki annan, til dæmis 

kemur tiltekin hæð yfir sjó ekki í veg fyrir að ofan hennar geti verið úrvals ræktunarland ef allir aðrir 

áhrifaþættir benda til að svæðið henti vel. Þessi nálgun gefur því þann möguleika að niðurstaðan 

þurfi ekki að samræmast fyrir fram ákveðnum skilyrðum varðandi tiltekna þætti. Skilgreining fyrir 

ræktanlegt land er því sett fram með þeim hætti að reynt er að lýsa þeim aðstæðum sem einkenna 

hvern flokk fyrir sig og því sem helst aðgreinir flokkana.  

Í rannsókninni er beitt aðferð sem ekki hefur verið notuð við flokkun landbúnaðarlands hér á landi 

áður. Rannsóknin bætir við þekkingu á aðferðinni og varpar ljósi á hvort ástæða sé til að skoða enn 

frekari möguleika á nýtingu hennar, en hún hefur verið notuð með góðum árangri erlendis.  
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5 NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstaða rannsóknarinnar gefur til kynna hvaða svæði henta best til ræktunar innan 

sveitarfélagsins, hver henta síður og hver henta alls ekki miðað við þau viðmið sem lögð eru til 

grundvallar matinu, þess vægis sem þeim er gefið og þeirra hæfiseinkunna sem gildi áhrifaþátta fá. 

Flokkunin er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:200.000 (sjá Viðauka 2) og á kortasjá.  

5.1 Skilgreining á ræktanlegu landi 

Hér er sett fram sú skilgreining á ræktanlegu landi sem notuð er í rannsókninni. Notaðir eru fjórir 

flokkar líkt og í skilgreiningu EFLU, ræktanlegt land fellur í flokka I-III og flokkur IV er óræktanlegt 

land. Við mótun skilgreiningarinnar var einnig horft til skilgreiningar á flokkum lands sem notuð er 

í Englandi og Wales, sjá kafla 2.5, þó þar sé miðað við flokkun í fimm flokka. Er það einkum vegna 

þess að ekki eru tilgreind skilyrði fyrir hvern flokk í útskýringu á hverjum flokki og það á vel við í 

þessari rannsókn eins og komið hefur fram.  

Land er flokkað í fjóra flokka: 

 Flokkur I - Úrvals ræktunarland: Engar eða mjög litlar takmarkanir eru á notkun landsins til 

ræktunar. Því sléttara og því lægra í landi því betra. Vistgerðir og jarðvegsgerðir henta mjög 

vel til ræktunar, æskilegt er að jarðvegsdýpt sé sem mest, sem minnst af grjóti og raki sé 

hæfilegur.  

 Flokkur II - Gott ræktunarland: Litlar takmarkanir eru á notkun landsins til ræktunar en þó 

meiri en í flokki I. Landið getur verið í meiri halla og/eða legið hærra í landi en í flokki I. Þá 

geta jarðvegsgerðir og vistgerðir verið aðeins lakari en í flokki I, til dæmis aðeins minni 

jarðvegsdýpt, meira líkur á grjóti eða landið verið blautara.  

 Flokkur III - Blandað land: Takmarkanir geta haft áhrif á notkun landsins til ræktunar. Halli 

getur til að mynda verið meiri en í flokkum I og II eða landið legið hærra yfir sjó. Vistgerðir 

og jarðvegsgerðir geta verið lakari en í flokkum I og II, m.a. vegna minni jarðvegsdýptar, 

grýtni og/eða bleytu. Land getur í sumum tilvikum hentað til túnræktar en hentar yfirleitt 

vel til beitar og jafnvel til skógræktar. 

 Flokkur IV - Óræktanlegt land: Takmarkanir útiloka landið frá ræktun. Á svæðinu geta verið 

vistgerðir og/eða jarðvegsgerðir sem eru óræktanlegar, halli lands getur verið of mikill eða 

landið legið of hátt yfir sjó. Þetta getur einnig verið manngert umhverfi eins og þéttbýli eða 

vegir. Landið getur oft hentað til útivistar og í sumum tilvikum til beitar. 

5.2 Hæfiseinkunnir áhrifaþátta 

Innbyrðis hentugleiki áhrifaþátta getur verið misjafn, mismunandi vistgerðir, jarðvegsgerðir henta 

misvel til ræktunar, land sem er í lítilli hæð yfir sjó er hentugra en land sem er hærra og flatlendi 

hentar betur en mikill bratti. Þessi mismunandi hentugleiki er gefinn til kynna með því að skilgreind 

eru mismunandi gildi áhrifaþátta og þeim gefin hæfiseinkunn á bilinu 0-10 eftir því hversu vel þeir 

henta til ræktunar. Þetta er gert á þann hátt að þau gildi sem henta best fá bestu hæfiseinkunn eða 

10, næst bestu fá 9 o.s.frv. Hæfiseinkunn frá 5 og niður í 0 þýðir að viðkomandi gildi henta yfirleitt 

fremur illa og því nær núllinu því verr hentar þau.  
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5.2.1 Vistgerðir 

Til að flokka vistgerðir með tilliti til hæfni til ræktunar var leitað til Náttúrufræðistofnunar Íslands. 

Árið 2017 fór höfundur ásamt Ásgeiri Jónssyni, landfræðingi hjá verkfræðistofunni EFLU, á fund 

Sigurðar Magnússonar, Sigmars Methúsalemssonar o.fl. til að meta hvaða vistgerðir gætu hentað 

best til ræktunar. Þá var horft til þess hversu vel vistgerðirnar hentuðu til ræktunar skv. drögum 

Áslaugar Helgadóttur og félaga (2011) að skilgreiningu á ræktunarlandi. Við undirbúning þessarar 

rannsóknar voru niðurstöður þeirrar vinnu nýttar til að raða vistgerðum eftir hæfni til ræktunar og 

sú flokkun borin undir þau Olgu Kolbrúnu Vilmundardóttur landfræðing og Borgþór Magnússon 

plöntuvistfræðing hjá Náttúrufræðistofnun. Í framhaldi af þeim fundi var flokkunin endurmetin út 

frá upplýsingum um meðal grýtni, kolefnisinnihald, raka og jarðvegsdýpt sem hver vistgerð þrífst 

best við en þessar upplýsingar er að finna í áðurnefndu fjölriti sem gefið var út með vistgerða-

kortlagningunni (Anna Sveinsdóttir o.fl., 2016). Loks voru allar vistgerðirnar flokkaðar í fjóra flokka 

eftir gæðum í samráði við þau Olgu Kolbrúnu og Borgþór þar sem flokkur 1 var bestur og flokkur 4 

óræktanlegt land. Sumar vistgerðanna geta fallið í tvo flokka, til dæmis flokk 1-2 en aðrar eru 

flokkaðar í ákveðinn flokk. Tafla 23 í Viðauka 1 sýnir niðurstöðu flokkunar vistgerða að höfðu 

samráði við Náttúrufræðistofnun auk upplýsinga um hverja vistgerð sem fengnar eru úr fjölriti 

stofnunarinnar nr. 54, (Anna Sveinsdóttir o.fl., 2016).  

Hæfiseinkunn hverrar vistgerðar var ákvörðuð út frá þessari flokkun og vistgerðir í flokki 1 fengu 

bestu hæfiseinkunn, í flokki 1-2 fengu næst bestu hæfiseinkunn o.s.frv. Tafla 11 sýnir hæfiseinkunnir 

vistgerða og stærð þess svæðis sem fellur undir hverja hæfiseinkunn. Mynd 31 sýnir hæfiseinkunnir 

áhrifaþáttarins vistgerða en stærri uppdráttur er í Viðauka 2.  
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Tafla 11. Hæfiseinkunnir vistgerða, stærð svæðis í ha og hlutfall af heildarstærð sveitarfélags.  

VISTGERÐ HÆFISEINKUNN STÆRÐ Í HEKTURUM 

Língresis- og vingulvist 

Tún og akurlendi 
10 32.040 

Blómgresisvist 

Grasengjavist 

Grasmóavist 

Skógarkerfill 

Snarrótarvist 

9 8.200 

Grasmelavist 

Lyngmóavist á láglendi 

Runnamýravist á láglendi 

Víðikjarrvist 

8 23.940 

Alaskalúpína 

Auravist 

Bugðupuntsvist 

Fjalldrapamóavist 

Hrossanálarvist 

Mosamóavist 

Uppgræðslur 

7 17.400 

Brokflóavist 

Fléttumóavist 

Hraungambravist 

Mosamelavist 

Starungsmýrarvist 

6 11.790 

Flagmóavist  

Melagambravist 

Moldavist  

Skógrækt 

Stinnastararvist 

 

 

5 

 

 

5.720 
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Mynd 31. Hæfiseinkunnir áhrifaþáttarins vistgerðir. Stærri uppdráttur er í Viðauka 2. 
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5.2.2 Jarðvegsgerðir 

Í þessari rannsókn eru jarðvegsgerðir flokkaðar niður í fjóra flokka eftir því hversu vel þær henta til 

ræktunar. Hæfiseinkunnagjöf jarðvegsgerða var borin undir Ólaf Arnalds jarðvegsfræðing og prófes-

sor við Landbúnaðarháskólann. Tvær jarðvegsgerðir á svæðinu henta vel til ræktunar og fá bestu 

hæfiseinkunn. Mynd 32 sýnir hæfiseinkunnir áhrifaþáttarins jarðvegsgerða. Tafla 12 sýnir hæfis-

einkunn hverrar jarðvegsgerðar og stærð þess svæðis sem fellur undir hverja hæfiseinkunn. Stærri 

uppdráttur er í Viðauka 2. 

Tafla 12. Hæfiseinkunnir jarðvegsgerða og stærð svæðis. 

JARÐVEGSGERÐ HÆFISEINKUNN STÆRÐ Í HA 

Brúnjörð 

Votjörð og Brúnjörð 
10 94.950 

 

Mynd 32. Hæfiseinkunn áhrifaþáttarins jarðvegsgerðir. Stærri uppdráttur er í Viðauka 2. 
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5.2.3 Hæð yfir sjó 

Hæfiseinkunn hæðar yfir sjó var ákvörðuð með tilliti til landslags á svæðinu. Stærsti hluti 

sveitarfélagsins er neðan 100 m hæðar, en almennt er talið að besta ræktunarlandið hér á landi sé 

neðan þeirrar hæðar og því fékk hún bestu hæfiseinkunn. Öll byggð í sveitarfélaginu er neðan 200 

m hæðar og til að leggja áherslu á að um sé að ræða aðeins lakara svæði var hæð á bilinu 100-200 

m gefin hæfiseinkunnin 8. Land sem er í 200-300 m hæð yfir sjó í sveitarfélaginu er komið upp í 

fjallshlíðar og inn undir afrétt og því er ólíklegt að land á slíkum svæðum henti vel til ræktunar. Því 

fær þessi hæð hæfiseinkunnina 5 sem þýðir að um sé að ræða fremur lélegt ræktunarland. Mynd 

33 sýnir hæfiseinkunnir áhrifaþáttarins hæð yfir sjó og tafla 13 sýnir hæfiseinkunnir mismunandi 

hæðar yfir sjó og stærð þess svæðis sem fellur undir hverja hæfiseinkunn. Stærri uppdráttur er í 

Viðauka 2. 

Tafla 13. Hæfiseinkunnir hæðar yfir sjó og stærð svæðis. 

HÆÐ YFIR SJÓ HÆFISEINKUNN STÆRÐ Í HA 

< 100 m 10 75.070 

100-200 m 8 10.480 

200-300 m 5 9.530 

 

Mynd 33. Hæfiseinkunnir áhrifaþáttarins hæð yfir sjó. Stærri uppdráttur er í Viðauka 2. 
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5.2.4 Landhalli 

Á láglendi sveitarfélagsins er hallinn víða undir 5% sem þýðir að landið er nær því flatt og því fær 

þetta svæði bestu hæfiseinkunn. Land með 5-10% halla fær næst bestu hæfiseinkunn eða 9, þar 

sem þetta er fremur lítill halli. Halla gætir meira þar sem hann er 10-15% en þessi halli hamlar þó 

ekki endilega ræktun svo hann fær hæfiseinkunnina 8. Halli á bilinu 15-20% og 20-25% getur haft 

áhrif á ræktunarmöguleika svæða og því fær þessi halli hæfiseinkunn 6 og 5. Land með =>25% halla 

er talið óræktanlegt. Mynd 34 sýnir hæfiseinkunnir áhrifaþáttarins landhalla og tafla 14 sýnir hæfis-

einkunnir halla og stærð þess svæðis sem fellur undir hverja hæfiseinkunn. Stærri uppdráttur er í 

Viðauka 2. 

Tafla 14. Hæfiseinkunnir landhalla og stærð svæðis. 

LANDHALLI HÆFISEINKUNN STÆRÐ Í HA 

0-5% 10 83.535 

5-10% 9 22.920 

10-15% 8 15.880 

15-20% 6 11.870 

20-25% 5 8.960 

 

Mynd 34. Hæfiseinkunnir áhrifaþáttarins landhalli. Stærri uppdráttur er í Viðauka 2. 
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5.3 Vegin summa áhrifaþátta 

Vegin summa áhrifaþátta fæst þegar þeir eru lagðir saman að teknu tilliti til vægis þeirra og hæfis-

einkunna. Niðurstöðu úr pöruðum samanburði áhrifaþátta má sjá í töflu 10 á bls. 50 en vistgerðir fá 

hæsta vægið eins og tafla 15 sýnir. Það þýðir að þegar áhrifaþættirnir eru lagðir saman vega 

vistgerðir þyngra á móti öðrum áhrifaþáttum.  

Tafla 15. Vægi áhrifaþátta sem notað er við útreikninga á veginni summu. 

 VISTGERÐIR JARÐVEGSGERÐIR HALLI HÆÐ YFIR SJÓ 

Vægi 56,6% 16,4% 6,0% 21,0% 

Niðurstaða veginnar summu áhrifaþátta er hæfiskort þar sem hver myndeining fær númer á bilinu 

0-10. Allt land sveitarfélagsins er þannig flokkað í 10 flokka. Svæði sem fá vegna summu upp á 10  

henta mjög vel til ræktunar en 0 þýðir að svæðið sé óræktanlegt, takmarkanir. Þetta hæfiskort er 

því í raun niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands en skipta þarf þessum 10 flokkum niður í þá fjóra 

flokka sem settir eru fram í skilgreiningu á ræktanlegu landi sem sett er fram í kafla 5.1. Til þess þarf 

að ákveða hvaða gildi veginnar summu skuli falla í hvern flokk. Flokkur IV er óræktanlegt land og því 

er eðlilegt að það sýni svæði sem hafa lægstu gildin eða vegna summu á bilinu 0-5. Svæði sem fá 

vegna summu á þessu bili eru mjög léleg. Flokkur III er blandað land, s.s. beitar- og/eða 

skógræktarland en getur í sumum tilvikum hentað til túnræktar. Vegin summa í þessum flokki er á 

bilinu 5-7,5 þar sem þetta er næst lakasta landið. Samkvæmt skilgreiningunni er úrvals 

ræktunarland þar sem litlar eða engar takmarkanir eru fyrir ræktun. Því var ákveðið að flokkur I sýni 

aðeins úrvals land og því tekur það til veginnar summu á bilinu 9,5-10. Flokkur II nær yfir svæði með 

vegna summu á bilinu 7,5-9,5. Tafla 16 sýnir nánar hvernig vegin summa er flokkuð niður í flokka I-

IV.  

Tafla 16. Vegin summa áhrifaþátta sem fellur í flokka I-IV. 

 FLOKKUR I FLOKKUR II FLOKKUR III FLOKKUR IV 

Vegin summa 
áhrifaþátta 

9,5-10 7,5-9,5 5-7,5 0-5 

Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands er birt á mynd 35 en stærra kort er í Viðauka 2. Niðurstaðan 

gefur til kynna að land í flokki I er um 27.440 ha og í flokki II eru um 26.030 ha. Samtals eru því um 

53.470 ha af góðu ræktunarlandi í flokki I og II í sveitarfélaginu. Ræktanlegt land í sveitarfélaginu, 

land sem fellur í flokka I-III, er tæplega 56.700 ha eða tæplega 31% af landi sveitarfélagsins. Tafla 

17 sýnir niðurstöðu flokkunar landbúnaðarlands, stærð landsvæða sem fellur í hvern flokk og 

hlutfallslega stærð hvers flokks af heildarstærð sveitarfélagsins.  

Tafla 17. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands, stærð landsvæðis í ha sem fellur í hvern flokk I-IV og hlutfall af 
heildarstærð sveitarfélagsins. 

 FLOKKUR I FLOKKUR II FLOKKUR III FLOKKUR IV 

Stærð í ha 27.440 26.030 3.190 127.260 

Hlutfall af 
stærð sv.fél. 

14,9% 14,1% 1,7% 69,2% 
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Sé rýnt í niðurstöðurnar er áhugavert að sjá að svæði vestast í Landeyjum fellur að mestu leyti í 

flokk II og við nánari skoðun kemur í ljóst að þar er einkum að finna vistgerðir sem eru með 

hæfiseinkunn 7 og 8. Hins vegar eru landhalli, hæð yfir sjó og jarðvegsgerðir öll með bestu 

hæfiseinkunn á þessu svæði. Þrátt fyrir það er niðurstaða veginnar summu áhrifaþáttanna á þann 

veg að hæfiseinkunn vistgerðanna dregur svæðið í heild niður um flokk og aðeins núverandi tún og 

akurlendi falla í flokk I á þessu svæði. Þarna er því mjög skýrt dæmi um það hvernig vegin summa 

skilar niðurstöðu að teknu tilliti til allra áhrifaþáttanna samtímis og sá áhrifaþáttur sem hefur hæsta 

vægið vegur þyngst í niðurstöðunni.  

 

Mynd 35. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands í Rangárþingi eystra. Stærri uppdráttur er í Viðauka 2. 

5.3.1 Samanburður við fyrri flokkun landbúnaðarlands 

Tafla 18 sýnir samanburð niðurstaðna þessarar rannsóknar við fyrri flokkun landbúnaðarlands frá 

2013. Ræktanlegt land í flokkum I-III er um 71.200 ha skv. niðurstöðunum eða tæplega 39% af landi 

sveitarfélagsins. Það tæplega 14.600 ha meira en niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna en allir 

flokkar eru minni í niðurstöðunum rannsóknarinnar nema flokkur IV. Þar hefur nákvæmari kort-

lagning takmarkana vafalaust mest áhrif. Í fyrri flokkun voru óræktanleg svæði í flokki IV einkum 

svæði ofan tiltekinnar hæðar yfir sjó og svæði í miklum halla auk strandlengjunnar og aurasvæða. Í 

þessari flokkun er óræktanlegt svæði umtalsvert stærra og munar mestu um þau svæði sem teljast 

óræktanleg á láglendinu. Einnig munar nokkuð miklu á flokki I og þar hefur vegin summa áhrifaþátta 

þau áhrif að þegar horft er til allra áhrifaþátta samtímis og þeir lagðir saman með mismunandi vægi, 

geta þeir vegið hvorn annan upp eða dregið niður eins og áður hefur verið komið inn á. Athygli vekur 

hve lítið af svæðinu telst vera í flokki III skv. þessum niðurstöðum en svæði sem lentu í flokki III skv. 
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fyrri flokkun falla mörg hver í flokk II nú, til að mynda svæði í Fljótshlíð. Skýringin er eflaust þau 

skilyrði sem finna má í þeirri skilgreiningu á ræktanlegu landi sem miðað var við, þar sem skilyrt er 

að land í tilteknum flokki varð að vera neðan tiltekinnar hæðar eða með tilteknum hámarks halla. 

Mynd 36 sýnir niðurstöðu flokkunar landbúnaðarlands frá 2013, sjá umfjöllun í kafla 2.4. 

Tafla 18. Samanburður við flokkun landbúnaðarlands frá 2013. 

FLOKKAR FLOKKUN 2013 FLOKKUN 2020 MUNUR 

Flokkur I 36.000 ha 27.440 ha -8.560 ha 

Flokkur II 26.130 ha 26.030 ha -100 ha 

Flokkur III 9.100 ha 3.190 ha -5.910 ha 

Flokkur IV 98.110 ha 127.260 ha +29.150 ha 

 

Mynd 36. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands í Rangárþingi eystra frá 2013 (Steinsholt sf., 2013). 

Mynd 37 sýnir samanburð á flokki I samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar og niðurstöðum 

fyrri flokkunar frá 2013. Niðurstaða rannsóknar er lögð ofan á niðurstöðu fyrri flokkunar. Dökk 

græni liturinn sýnir það land sem féll í flokk I 2013 og hann fellur víða saman við land í flokki I 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, sýnt með gulum lit. Þar sem dökk græni liturinn skín í 

gegn eru niðurstöðurnar ólíkar, það land fellur í annan flokk samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þar sem guli liturinn er skýrari fer hann ekki saman við niðurstöður fyrri flokkunar 

og þar er því um að ræða land sem fellur í flokk I samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar en hefur 

fallið í annan flokk samkvæmt fyrri niðurstöðum.  
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Mynd 37. Samanburður við fyrri flokkun frá 2013, land í flokki I. Ljósbrúnn litur sýnir annað land sveitarfélagsins. 

Samanburð á flokki II má sjá á mynd 38. Gulur litur sýnir land í flokki II samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar en grænn litur sýnir niðurstöðu flokkunar frá 2013. Athyglisvert er að sjá hversu 

ólíkar þessar niðurstöður eru þar sem land í flokki II fer aðeins að litlu leyti saman. Nokkuð stór hluti 

lands sem féll í flokk I samkvæmt fyrri flokkun fellur nú í flokk II, einkum vestan til í sveitarfélaginu. 

Þá féll land næst sjó að miklu leyti í flokk II áður en fellur nú í flokk IV. 
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Mynd 38. Samanburður við fyrri flokkun frá 2013, land í flokki I. Ljósbrúnn litur sýnir annað land sveitarfélagsins. 

5.4 Sviðsmyndir 

Til að framkvæma næmnisgreiningu fyrir niðurstöðuna voru gerðar tvær sviðsmyndir. Sviðsmyndir 

1 og 2 gefa því ekki til kynna niðurstöðu fyrir flokkun landbúnaðarlands heldur eru þær aðeins settar 

fram til að greina og draga fram næmni niðurstöðunnar fyrir mismunandi vægiseinkunn, sbr. 

umfjöllun í kafla 4.7. Eins og áður hefur komið fram er gríðarlega mikilvægt að áhrifaþættir fái 

vægiseinkunn við hæfi. 

5.4.1 Sviðsmynd 1 

Í sviðsmynd 1 voru vistgerðir og jarðvegsgerðir metnar jafn mikilvægar en aðrir áhrifaþættir fengu 

lægra vægi. Niðurstöður úr pöruðum samanburði áhrifaþátta og áreiðanleikastuðul má sjá í töflu 

19. 

Tafla 19. Paraður samanburður áhrifaþátta, jarðvegsgerðir og vistgerðir jafn mikilvægar (Saaty, T.L., 2008). Áreiðan-
leikastuðull: 0,097. 

  VISTGERÐIR JARÐVEGSGERÐIR LANDHALLI HÆÐ YFIR SJÓ VÆGI (%) 

Vistgerðir 1,00 1,00 4,00 3,00 37,6% 

Jarðvegsgerðir 1,00 1,00 4,00 3,00 37,6% 

Landhalli 0,25 0,25 1,00 3,00 15,0% 

Hæð yfir sjó 0,33 0,33 0,33 1,00 9,8% 
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Niðurstöðuna má sjá á mynd 39 og hlutfallslega breytingu á flokkum I-IV samanborið við niðurstöðu 

flokkunar landbúnaðarlands má sjá í töflu 20. Niðurstaðan gefur til kynna að þegar vistgerðir og 

jarðvegsgerðir hafa jafnt vægi fellur stærra svæði í flokk I og munar þar rúmu 21%. Einnig er 

athyglisvert að 3 af hverjum fjórum svæðum sem falla í flokk III falla í aðra flokka þegar þessir 

áhrifaþættir hafa jafnt vægi. Þar sem þessi breyting á vægi leiðir ekki til breytinga á flokki IV og 

flokkur II minnkar um 13% er greinilegt að jafnt vægi vistgerða og jarðvegsgerða leiðir til þess að 

stærra landsvæði er metið hæfara til ræktunar. Niðurstöðurnar má túlka á þann veg að stærstur 

hluti þess lands sem féll í flokk II fellur í flokk I og land í flokki III fellur í flokk II. Þetta er því skýrt 

dæmi um hvernig áhrifaþættir vega hvern annan upp sem aftur hefur áhrif á niðurstöðuna.  

Tafla 20. Stærð flokka í ha, hlutfall af heildarstærð sveitarfélagsins og hlutfallsleg breyting á flokkum I-IV við samanburð 
niðurstöðu og sviðsmyndar 1. 

 FLOKKUR I FLOKKUR II FLOKKUR III FLOKKUR IV 

Stærð í ha 33.240 22.630 780 127.260 

Hlutfall af stærð 
sv.fél. 

18,0% 12,3% 0,42% 69,2% 

Hlutfallsleg breyting +21,14% -13,06% -75,55% 0,00% 

 

Mynd 39. Sviðsmynd 1, niðurstaða flokkunar þar sem vistgerðir og jarðvegsgerðir hafa jafnt vægi.  
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5.4.2 Sviðsmynd 2 

Í sviðsmynd 2 voru allir áhrifaþættir metnir jafn mikilvægir og niðurstöður samanburðar áhrifaþátta 

og áreiðanleikastuðul má sjá í töflu 21. 

Tafla 21. Paraður samanburður áhrifaþátta, allir áhrifaþættir jafn mikilvægir (Saaty, T.L., 2008). Áreiðanleikastuðull: 0,0. 

  VISTGERÐIR JARÐVEGSGERÐIR LANDHALLI HÆÐ YFIR SJÓ VÆGI 

Vistgerðir 1,00 1,00 1,00 1,00 25,0% 

Jarðvegsgerðir 1,00 1,00 1,00 1,00 25,0% 

Landhalli 1,00 1,00 1,00 1,00 25,0% 

Hæð yfir sjó 1,00 1,00 1,00 1,00 25,0% 

Niðurstaðan er birt á mynd 40 en hún gefur glöggt til kynna hvernig áhrifaþættirnir hafa áhrif hver 

á annan þegar þeir hafa jafnt vægi. Halli og hæð yfir sjó vega þyngra í þessari niðurstöðu og þegar 

þeir eru lagðir til jafns við vistgerðir og jarðvegsgerðir þá verður niðurstaðan með þessum hætti. 

Meira land fellur í flokk I en minna í flokka II og III. Tafla 22 sýnir hlutfallslega breytingu á flokkum I-

IV samanborið við niðurstöðu flokkunar landbúnaðarlands. 

Tafla 22. Stærð flokka í ha, hlutfall af heildarstærð sveitarfélagsins og hlutfallsleg breyting á flokkum I-IV við samanburð 
niðurstöðu og sviðsmyndar 2. 

 FLOKKUR I FLOKKUR II FLOKKUR III FLOKKUR IV 

Stærð í ha 31.500 22.900 2.220 127.280 

Hlutfall af stærð 
sv.fél. 

17,1% 12,4% 1,2% 69,2% 

Hlutfallsleg breyting +14,80% -12,02% -30,41% 0,02% 
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Mynd 40. Sviðsmynd 2, niðurstaða flokkunar þar sem allir áhrifaþættir hafa jafnt vægi. 

5.4.3 Samantekt 

Af sviðsmyndum 1 og 2 má sjá að breyting á vægi áhrifaþáttanna hefur áhrif á niðurstöðuna. Í sviðs-

mynd 1 var jarðvegsgerðum og vistgerðum gefið jafnt vægi og landhalla gefið hærra vægi en hæð 

yfir sjó en við þetta breyttist flokkunin mjög mikið. Í sviðsmynd 2 fengu allir áhrifaþættir jafnt vægi 

sem leiddi til annars konar breytinga á niðurstöðunni. Það er því greinilegt að það vægi sem áhrifa-

þættir fá skiptir sköpum varðandi þá niðurstöðu sem fæst en næmnisgreining sem þessi er 

framkvæmd til að varpa ljósi á það hversu viðkvæm vægisúthlutunin er.  
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6 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Sú flokkun landbúnaðarlands sem hér hefur verið lýst hefur það að markmiði að athuga hversu 

mikið er af ræktanlegu landi í Rangárþingi eystra ásamt gæðum/hæfni þess til ræktunar. Í fjölþátta 

ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi er horft samtímis til allra þeirra áhrifaþátta sem hafa áhrif 

á ræktunarhæfni lands. Mikilvægasti þátturinn í aðferðinni felst í að úthluta áhrifaþáttum vægi eftir 

mikilvægi þeirra til ræktunar. Enn fremur er innbyrðis hæfni áhrifaþáttanna skilgreind á þann hátt 

að mismunandi gildi þeirra fá hæfiseinkunn eftir hæfni til ræktunar. Loks eru áhrifaþættirnir lagðir 

saman að teknu tilliti til vægis og hæfiseinkunna, en því hærra vægi sem áhrifaþáttur hefur því 

þyngra vegur hann í niðurstöðunni. Aðferðin varpar ljósi á mikilvægi þess að horft sé til allra 

áhrifaþáttanna samtímis og mikilvægi þess að vægi áhrifaþáttanna sé við hæfi svo það nái að skila 

sér í niðurstöðunni. Niðurstaða rannsóknarinnar gefur til kynna að það er hægt að nota fyrirliggjandi 

landupplýsingagögn og fjölþátta ákvarðanagreiningu í landupplýsingakerfi við flokkun landbúnaðar-

lands í sveitarfélaginu. 

Við skipulagsákvarðanir sem teknar eru á aðalskipulagsstigi, ber að leggja flokkun landbúnaðarlands 

til grundvallar að því er segir í Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Niðurstaða þessarar flokkunar 

landbúnaðarlands mun nýtast sem forsendur við skipulagsákvarðanir í sveitarfélaginu. Því er 

gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir landeigendur, hagsmunaaðila og sveitarfélagið sjálft, að fyrir 

liggi áreiðanleg flokkun landbúnaðarlands hverju sinni. Þau gögn sem nýtt eru við þessa flokkun eru 

fyrirliggjandi landupplýsingagögn sem öll eru nýleg. Flokkunin var unnin í góðu samstarfi við þá 

sérfræðinga sem best þekkja til þessara gagna og þeir fengnir til að aðstoða við undirbúning 

gagnanna.  

6.1 Samkeppni um land 

Ýmsir þættir skapa þörf fyrir verndun þess lands sem best hentar til ræktunar og ákvarðanir um 

landnotkun er einn þeirra. Árlega er land fært úr landbúnaðarnotum yfir í aðra landnotkun í sveitar-

félögum landsins en höfundi er ekki kunnugt um hvort til séu upplýsingar um hversu umfangsmikið 

landsvæði sé um að ræða hérlendis, en það væri áhugavert að rannsaka. Eins og greint er frá í kafla 

2.2. eru þetta mjög stór svæði víða í löndunum í kringum okkur og samkeppni um land er mikil. Við 

breytingar á landnotkun þar sem um er að ræða gott ræktunarland skiptir mestu máli hvort 

breytingin og fyrirætlanir á viðkomandi svæði teljist vera afturkræf eða ekki. Hvort hægt verði að 

færa landið aftur í landbúnaðarnot og nýta það til ræktunar seinna meir. Dæmi um slíka landnotkun 

gæti til að mynda verið íþróttasvæði eins og golfvöllur. Frístundasvæði er einnig afturkræf 

framkvæmd þó nokkuð kostnaðarsöm sé og sagan segir að landið hafi verið skógi vaxið frá fjöru til 

fjalls við upphaf landnáms, svo augljóst er að unnt er að ryðja skógræktarsvæði og rækta landið. 

Meðan nóg er til af ræktanlegu landi verður þó tæplega ráðist í slíkar framkvæmdir en þessi svæði 

geta tekið yfir stór landsvæði í sveitarfélögum og í sumum tilvikum eru þau á landi sem hentugt er 

til ræktunar. Við skipulagsákvarðanir um breytta landnotkun er því mikilvægt að gæta að 

ræktunarhæfni þess lands sem um ræðir, einkum þegar um óafturkræfar framkvæmdir er að ræða. 

Enn fremur þarf að huga að því hvernig líklegt er að viðkomandi landnotkun muni þróast til 

framtíðar, til dæmis varðandi skógrækt, iðnað, frístundasvæði eða þéttbýli. Þessi svæði hafa öll 

tilhneigingu til að vaxa að umfangi seinna meir og er mikilvægt að horfa til þess landsvæðis sem 

mun verða fyrir áhrifum vegna þess í framtíðinni. Það getur leitt til samkeppni um landbúnaðarland 
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og gilda þá ákvæði 6. gr. jarðalaga nr. 81/2004 um að óheimilt sé að taka gott ræktunarland úr 

landbúnaðarnotum nema með leyfi ráðherra. Þrátt fyrir þetta ákvæði laganna getur gott 

ræktunarland verið talið verðmætara til annarra nota en til ræktunar. Landsskipulagsstefna 2015-

2026 kveður til að mynda á um „að vexti byggðar verði beint í núverandi þéttbýli“ (Skipulagsstofnun, 

2016a), að núverandi þéttbýli vaxi og forðast verði að byggja upp ný þéttbýli á nýjum stað. Gott 

ræktunarland í næsta nágrenni við þéttbýli getur þá verði metið verðmætara fyrir vöxt 

byggðarinnar, til að stuðla að hagkvæmum vexti hennar, en fyrir ræktun. Ef til mats kemur geta 

gæði landbúnaðarlandsins þó skipt máli. Niðurstöður flokkunar landbúnaðarlands í þessari 

rannsókn benda til að mynda til þess að í næsta nágrenni við Hvolsvöll sé ræktunarland í flokkum I 

og II, sjá mynd 41. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands eins og þeirrar sem hér um ræðir er því 

gríðarlega mikilvæg forsenda þegar teknar eru skipulagsákvarðanir varðandi vöxt svæðisins. 

 

Mynd 41. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands bendir til að í næsta nágrenni við Hvolsvöll sé ræktunarland í flokkum 
I (dökk grænt) og II (ljós grænt). Afmörkun þéttbýlisins er skv. vistgerðakortlagningu. Appelsínugult svæði sýnir land í flokki 
III og grátt svæði land í flokki IV. 

6.2 Verndarsvæði 

Landbúnaðarland er yfirleitt stærsti landnotkunarflokkur í dreifbýli sveitarfélaga og tekur almennt 

yfir allt land jarða nema landnotkun hafi verið breytt á einstökum svæðum innan jarðar. 

Landnotkunarflokkur segir til um hvaða starfsemi er heimilt að stunda á viðkomandi svæði en segir 

ekkert til um ræktunarhæfni landsins. Svæði sem tilheyra annarri landnotkun en landbúnaðarsvæði 

geta hentað vel til ræktunar og því er mikilvægt að hugað sé vel að staðsetningu við breytingar á 

landnotkun og gæðum þess lands sem um ræðir eins og áður hefur komið fram. Það er jafnframt 

mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að land teljist vera úrvals ræktunarland skv. niðurstöðum 

flokkunar, eins og þeirrar sem hér hefur verið lýst, gefur slíkt ekki fyrirheit um að heimilt sé að rækta 

allt það land sem telst vera ræktanlegt út frá þeim viðmiðum sem hér eru notuð. Nýting lands til 

ræktunar er bundin margvíslegum takmörkunum og þar kemur margt til. Það eru til dæmis ýmsir 

þættir og landnotkunarflokkar sem hafa áhrif á hvaða land er hægt eða æskilegt að taka til ræktunar 

og þeir geta m.a. verið bundnir í lögum. Sem dæmi má nefna vatnsverndarsvæði, en ákvæði 

reglugerðar geta takmarkað eða komið í veg fyrir notkun lands til ræktunar eftir því hvort um er að 
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ræða grann- eða fjarsvæði vatnsbóls, þar sem strangari kröfur eru gerðar um framkvæmdir á 

grannsvæði (Reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999). Í tengslum við 

menningarminjar þarf að taka tillit til ákvæða laga um menningarminjar nr. 80/2012 varðandi 

fjarlægðarmörk bæði frá friðlýstum fornleifum og öðrum fornleifum, en ólíklegt er að það útiloki 

nema hluta svæðis frá ræktun. Ræktun getur í mörgum tilvikum farið saman við svæði á 

náttúruminjaskrá og þess eru mörg dæmi í sveitarfélögum landsins. Friðlýst svæði samkvæmt 

lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 geta náð yfir einstaka náttúrumyndanir sem vert er að vernda, 

til dæmis vegna fræðilegs gildis, fegurðar eða sérkenna eins og segir í 48. gr. laganna. Slíkt þarf þó 

ekki að útiloka svæði í heild þó svo að það geti takmarkað nýtingu þeirra. Hins vegar getur friðlýsing 

tiltekinna vistgerða eða búsvæða, eins og segir í 49. gr laganna, komið í veg fyrir nýtingu svæðis til 

ræktunar. Þá eru margar af þeim vistgerðum sem metnar eru hæfastar til ræktunar í þessari 

rannsókn (sjá töflu 23 í Viðauka 1) með hátt eða mjög hátt verndargildi. Votlendi sem eru 2 ha eða 

stærri njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum um náttúruvernd og þeim ber að forðast að raska 

nema brýna nauðsyn beri til eins og segir í 61. gr. laganna (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.). 

Votlendi 2 ha og stærri eru rúmlega 1.600 ha í sveitarfélaginu og eru aðallega vestast í Landeyjum, 

á svæði sem fellur í flokk I og II, sjá mynd 42. Samkvæmt. lögunum ber að forðast að raska þessum 

svæðum.  

 

Mynd 42.Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands. Rauðir flákar sýna votlendi sem er => 2 ha, en það nýtur sérstakrar 
verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2019). 

Önnur verndun svæða svo sem varúðarsvæði vegna virkjunarframkvæmda teljast varla takmarka 

ræktun, þar sem varúðin snýr að mannvirkjum og búsetu. Í aðalskipulagi er jafnframt hægt að setja 

einstök svæði undir hverfisvernd sem byggir á skipulagslögum og skipulagsreglugerð. Hverfisvernd 

er ekki eiginleg friðlýsing heldur eru þetta skipulagsákvæði sem gilda fyrir afmarkað svæði, til dæmis 
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um að ekki megi raska landi eða spilla minjum. Ólíklegt er að það komi í öllum tilvikum í veg fyrir að 

heimilt sé að rækta landið. Hins vegar getur ræktun á svæðum undir náttúruvá verið áhættusöm og 

haft áhrif á notkun lands til ræktunar. Til að mynda getur hætta vegna vatnsflóða skapað 

margvíslega erfiðleika í vorleysingum eða í kjölfar mikillar úrkomu sem og við náttúruhamfarir eins 

og eldgos undir jökli. 

Mynd 43 sýnir verndarsvæði innan sveitarfélagsins og hvernig þau skarast við niðurstöður flokkunar 

landbúnaðarlands. Eru það einkum votlendi => 2h og svæði á náttúruminjaskrá sem skarast við 

ræktanlegt land í flokkum I og II. Ræktun getur farið saman við svæði á náttúruminjaskrá eins og 

áður segir en votlendissvæðin hafa áhrif á nýtingu lands til ræktunar samkvæmt þessum 

samanburði.  

 

Mynd 43. Svæði sem njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 
2019), friðlýst svæði (Umhverfisstofnun, e.d.) og svæði á náttúruminjaskrá, óuppfærð frá árinu 2006 og birt með fyrirvara 
(Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, tölvupóstur 14. apríl 2020). 

Ef verndarsvæði yrðu tekin með sem viðmið í flokkun með þeirri aðferð sem hér er notuð yrðu 

votlendissvæðin talin með takmörkunum sem óræktanlegt land. Ákvæði 61. gr. laga um 

náttúruvernd nr. 60/2013 eru á þann veg að forðast beri að raska svæðum sem njóta sérstakrar 

verndar og ræktun og framræsla henni tengd er röskun í þessu samhengi. Í þessari rannsókn er hins 

vegar farin sú leið að taka verndarsjónarmið ekki með sem viðmið í flokkuninni þar sem hér er fyrst 

og fremst um skipulagstengt verkefni að ræða, en eins og áður hefur verið komið inn á þurfa 

sveitarfélög að leggja flokkun landbúnaðarlands til grundvallar skipulagsákvörðunum. Sum 

sveitarfélög hafa markað stefnu um verndun góðs ræktunarlands og niðurstaða flokkunar 

landbúnaðarlands er nauðsynleg forsenda sem veitir upplýsingar um hvar besta ræktunarlandið er 
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að finna. Þetta er hins vegar ekki eina forsendan sem leggja þarf til grundvallar 

skipulagsákvörðunum þar sem verndarákvæði eru einnig mikilvægar forsendur. Vegna umfangs 

verkefnisins var ákveðið að takmarka rannsóknina aðeins við flokkun lands eftir hæfni til ræktunar 

með nýtingu niðurstöðunnar fyrir skipulagsgerð í huga og horfa ekki til annarra þátta samhliða. Við 

aðalskipulagsgerð getur hins vegar þurft að vega og meta þessa þætti saman þar sem úrvals 

ræktunarland getur verið staðsett innan sem utan verndarsvæða. 

6.3 Stefnumótun hins opinbera 

Á haustmánuðum 2019 hófst vinna við endurskoðun á áðurnefndri skilgreiningu Áslaugar Helga-

dóttur og félaga (2011) á ræktanlegu landi, að frumkvæði Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 

með aðkomu Umhverfisráðuneytis og Skipulagsstofnunar, auk áðurnefndra sérfræðinga hjá 

Landbúnaðarháskólanum og var höfundi boðið að fylgjast með þeirri vinnu. Framhald var á þeirri 

vinnu á vormánuðum 2020 en henni lauk hins vegar ekki áður en rannsókninni var skilað svo ekki 

var unnt að nýta niðurstöðu þeirrar vinnu í verkefninu.  

Í febrúar 2020 voru kynnt drög að reglugerð um vernd landbúnaðarlands í samráðsgátt stjórnvalda 

á veraldarvefnum. Samkvæmt drögunum er gert ráð fyrir að land sem skilgreint er sem 

landbúnaðarland í aðalskipulagi skuli flokkað við endurskoðun aðalskipulags. Sett er fram 

skilgreining á flokkun landbúnaðarlands í fjóra flokka og eru flokkar I–III nær óbreyttir frá 

skilgreiningu Steinsholts sf. og verkfræðistofunnar EFLU, sem getið er um í kafla 2.4. Í 

skilgreiningunni er leitast við að lýsa landinu og sett eru skilyrði fyrir landhalla og jarðvegsdýpt en 

ekki fyrir hæð yfir sjó. Þá er ekki tilgreint að horfa skuli til fjölda daggráða. 

Í drögunum er kveðið á um að við skipulagsákvarðanir þar sem fyrirhugað er að færa land úr 

landbúnaðarnotum skuli meta áhrif þess á nokkra þætti. Meðal annars ber að meta hvort önnur 

svæði innan sömu jarðar geti hentað betur sé um gott ræktunarland að ræða á svæðinu, hvort 

landsvæðið sé mátulega stórt og hvort breytingin sé óafturkræf og komi í veg fyrir að landið nýtist 

til ræktunar í framtíðinni.  

Í reglugerðardrögunum er jafnframt kveðið á um að í niðurstöðum flokkunarinnar skuli gera grein 

fyrir þeim svæðum sem njóta verndar eins og votlendi sem er 2 ha eða stærri, náttúruskógum, 

friðlýstum svæðum og öðrum verndarsvæðum. Verði reglugerðin samþykkt verður því skylt að gera 

grein fyrir því hvernig niðurstöður flokkunar fara saman við margvísleg verndarákvæði.  

Í reglugerðinni er ekki fjallað um hvaða aðferð skuli beita við flokkun landbúnaðarlands heldur er 

þetta fyrst og fremst skilgreining á ræktanlegu landi og fjallað um að hverju þurfi að huga við 

landnotkunarbreytingar. En verði þessi reglugerð samþykkt er að mati höfundar óvíst hvort að 

aðferðin sem beitt er í þessari rannsókn muni henta best til flokkunar landbúnaðarlands og koma 

þar einkum til þau skilyrði sem sett eru á flokka I-III. Aðferðin gengur út á að flokka land með því að 

leggja öll viðmið saman og niðurstaða er fengin án þess að sett séu skilyrði fyrir hvern flokk  
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6.4 Áreiðanleiki gagna 

Mikilvægt er að hafa í huga að flokkun af þessu tagi verður aldrei algild eða óvéfengjanleg og 

niðurstaðan verður aldrei áreiðanlegri en gögnin sem notuð eru. Til að gera flokkunina enn betri og 

niðurstöðuna enn áreiðanlegri þarf að huga að grunngögnunum sem byggt er á og vinna þau betur 

svo þau nýtist betur við flokkun með þeirri aðferð sem hér er beitt.  

Vistgerðakort nýtist vel við flokkunina ekki hvað síst hvað varðar takmarkanir. Samanburður við 

eldri flokkun gefur greinilega til kynna að takmarkanir taka yfir stærra svæði nú en í fyrri flokkun 

svo þessi gögn nýtast vel til að finna svæði sem henta ekki til ræktunar. Helsti annmarki 

vistgerðakorts er sá að tún og akurlendi er ein vistgerð og hún nær yfir allt ræktað land. Í þeirri 

aðferð sem hér er beitt fær ræktað land bestu hæfiseinkunn og niðurstaðan gefur til kynna að nær 

öll núverandi tún í sveitarfélaginu falla í flokk I. Ljóst er að ræktað land er af ýmsum gæðum eftir 

því hvaða svæði um ræðir og því veldur þetta ákveðinni óvissu í niðurstöðunum. Óvissan tengist 

einkum því hvort það megi ganga út frá því að það land sem fellur í flokk I sé raunverulega úrvals 

ræktunarland og að það sé sambærilegt að gæðum alls staðar á landinu, verði aðferðin notuð 

óbreytt við flokkun landbúnaðarlands í öðrum sveitarfélögum. Tún og akurlendi taka gjarnan yfir 

stór svæði í sveitarfélögum og því er þessi vistgerð mikill áhrifavaldur í niðurstöðunum. Skoða má 

hvort hægt er að stokka þessa vistgerð upp á einhvern hátt og flokka hana frekar svo gögnin gefi 

betur til kynna innbyrðis breytileika á vistgerðinni og nýtist þar með betur við flokkun landbúnaðar-

lands með þessari aðferð.  

Helsti annmarki jarðvegskorts er hversu gróf gögnin eru og þar af leiðandi gefa þau mjög ónákvæma 

mynd af jarðvegsgerðum sveitarfélagsins. Til að mynda eru aðeins tvær ræktanlegar jarðvegsgerðir 

í Rangárþingi eystra samkvæmt gögnunum. Nákvæmari gögn gæfu betur til kynna hvers konar 

jarðvegsgerð er um að ræða á hverju svæði og mismunandi hæfiseinkunnir jarðvegsgerða gætu 

þannig til dæmis haft áhrif á niðurstöðu flokkunar á túnum og akurlendi. Því er þarft verkefni að 

gera þessi gögn þannig úr garði að þau nýtist við flokkun lands með þessari aðferð. 

ArcticDEM landhæðarlíkanið er nákvæmt og það nýtist mjög vel til að greina landhalla og hæð yfir 

sjó. Gögnin byggjast hins vegar á gervitunglamyndum og almennt ber að gera ráð fyrir að í þeim geti 

leynist einhverjar skekkjur. 

Daggráður geta nýst við flokkun af þessu tagi þó sú hafi ekki verið raunin í þessari rannsókn og það 

þarf að meta í hverju tilviki fyrir sig. Í því sambandi þarf að gæta að því að hæð yfir sjó fái ekki tvöfalt 

vægi eins og áður hefur verið nefnt. Daggráður eru mikilvægur áhrifaþáttur og þrátt fyrir að þær 

hafi ekki nýst við þessa rannsókn er áhugavert að fá upplýsingar um þær fyrir það svæði sem á að 

flokka til að sjá hvort þær nýtist til að meta mismunandi hentugleika svæða.  

6.5 Frekari rannsóknir 

Markmiðið með rannsókninni er að auðvelt verði að yfirfæra flokkunaraðferðina yfir á önnur 

sveitarfélög eða yfir á landið allt. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa leitt í ljós að full ástæða er til 

að skoða enn frekari notkun á þessari aðferð við flokkun landbúnaðarlands í öðrum sveitarfélögum 

og á landsvísu. Viðmið hafa verið flokkuð og úthlutað vægi og hæfiseinkunnum og því er í raun 

ekkert því til fyrirstöðu. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn sem þessi aðferð er reynd hér á landi í 
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þessum tilgangi og því er óhjákvæmilegt að ýmsa þætti getur þurft að skoða frekar. Er þá aðallega 

átt við vægi og hæfiseinkunnir landhalla og hæðar yfir sjó.  

Í Rangárþingi eystra háttar þannig til að landið er flatt þar til fjöllin taka við og því eru hvorki landhalli 

né hæð sérstaklega mikilvægir þættir fyrir ræktun. Láglendið er flatt og þar er hentugasta 

ræktunarlandið en þar sem fjöllin taka við er landhallinn og hæðin það mikil að landið er fljótt 

útilokað frá ræktun sökum þess. Því er eðlilegt að skoða hvort vægi þessara þátta sé við hæfi ef 

aðferðin yrði notuð með sama vægi áhrifaþátta og hæfiseinkunnum fyrir allt landið eða í 

sveitarfélagi þar sem landslagið er ólíkt því sem þarna er. En ætla má að flokkun vistgerða og 

jarðvegsgerða gildi hvar sem er á landinu og að þá flokkun megi nota óbreytta.  

Annað sem hefur áhrif á niðurstöðuna og gæti þarfnast endurskoðunar er hvaða gildi veginnar 

summu áhrifaþáttanna hver flokkanna spannar. Með því að láta flokk I taka yfir vegna summu á 

bilinu 9-10 eða 8,5-10, í stað 9,5-10 eins og hér var gert, fæst önnur og ólík niðurstaða. Mynd 44 

sýnir til að mynda hvernig niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands liti út ef flokkur I næði yfir land 

með vegna summu á bilinu 8,5-10. Um helmingur þess lands sem fellur í flokk II skv. niðurstöðum 

rannsóknarinnar félli í flokk I yrði þetta bil veginnar summu notað svo flokkur I næði yfir um 13.000 

ha til viðbótar.  

 

Mynd 44. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands þar sem flokkur I nær yfir land með vegna summu á bilinu 8,5 - 10. 

Mynd 45 sýnir hvernig niðurstaðan liti út ef flokkur I næði yfir land með vegna summu á bilinu 9-

10. Um 7.000 ha til viðbótar, sem falla í flokk II skv. niðurstöðum rannsóknarinnar, féllu í flokk I yrði 

þetta bil veginnar summu notað.  
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Landbúnaðarland hefur ekki verið flokkað á öllu landinu í einu en einn mikilvægasti kostur þeirrar 

aðferðar sem hér er beitt er að hún gefur möguleika á samræmdri flokkun landbúnaðarlands. Hægt 

er að beita þessari aðferð á, heilt sveitarfélag, nokkur sveitarfélög eða landið í heild og niðurstaðan 

gæfi samræmt mat á öllu svæðinu. Þar með yrði með nokkurri vissu hægt að ganga út frá því að það 

land sem fellur í flokka I og II sé sambærilegt að gæðum á öllu athugunarsvæðinu. Mikilvægt er að 

úrvals ræktunarland geti staðið undir nafni sem úrvals ræktunarland. Það er ástæða þess að flokkur 

I tekur yfir svæði með vegna summu á bilinu 9,5-10. 

 

Mynd 45. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands þar sem flokkur I nær yfir land með vegna summu á bilinu 9 - 10. 

Niðurstaða samræmdrar flokkunar fyrir landið allt gæfi til kynna hversu stórt landsvæði teljist vera 

ræktanlegt land og þar af hversu stórt landsvæði teljist vera úrvals ræktunarland í flokki I. Ýmis 

önnur lönd hafa flokkað land innan sinna marka á landsvísu og þar liggja þessar tölur fyrir sbr. 

umfjöllun í kafla 2.5. Lægju þessar niðurstöður fyrir hér á landi væri hægt að vakta hversu stórt 

landsvæði er tekið úr landbúnaðarnotum árlega og af hvaða gæðum það væri. Auk þess væri hægt 

að fylgjast með þróun þeirra mála en slíkt er gert víða erlendis eins og nánar er fjallað um í kafla 

2.1. Samræmd niðurstaða flokkunar á landsvísu er ekki síður mikilvæg út frá sanngirnis-

sjónarmiðum. Ráðherra veitir leyfi fyrir lausn lands úr landbúnaðarnotum samkvæmt 6. gr. 

jarðalaga nr. 81/2004. Með samræmdri flokkun landbúnaðarlands á landsvísu ætti málsmeðferð 

hjá ráðherra og niðurstaða að verða eins. Eðlilega þarf þó að horfa til þess hver landnotkunar-

breytingin er hverju sinni sbr. umfjöllun um mikilvægi flokkunar í kafla 2.2. og umfjöllun um 

samkeppni um land hér að framan. 

Í þeirri flokkun sem hér er lýst er land fyrst og fremst flokkað með hefðbundinn búskap í huga sem 

byggir aðallega á fóðurrækt fyrir húsdýr, einkum ræktun grasfóðurs. En þetta er ekki eina leiðin til 
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að flokka landbúnaðarland heldur býður þessi aðferð upp á ýmsa möguleika til flokkunar 

landbúnaðarlands sem mætti skoða til viðbótar. Aðferðin getur til dæmis hentað vel til að finna 

hentugasta landið með ræktun tiltekinna tegunda í huga. Mismunandi er hvaða aðstæður henta 

mismunandi tegundum, sendinn jarðvegur getur verið kjörlendi fyrir eina tegund meðan 

moldarjarðvegur hentar annarri tegund best. Gras vex og nær þroska við lægra hitastig en korn eða 

hveiti og í þessari rannsókn reyndist fjöldi daggráða vera nægilegur til að korn næði þroska. Því er 

ljóst að allt láglendi sveitarfélagsins getur hentað til grasfóðurframleiðslu fyrir búpening. En ef skoða 

ætti hentugleika lands með tiltekna tegund í huga, eins og til dæmis sumarhveiti sem hefur annan 

hitaþröskuld, geta daggráður nýst við flokkunina.  

Önnur leið væri að horfa til ástands þess lands sem verið er að flokka og það mætti gera með því að 

taka Nytjalandsflokkun og/eða kortlagningu yfir jarðvegsrof inn sem viðmið. Þá væri hægt að 

undanskilja viðkvæm svæði og svæði sem losa mikið magn gróðurhúsalofttegunda eins og áður 

segir. Ísland, líkt og önnur aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, þarf að framfylgja Parísarsamkomu-

laginu frá 2015 um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og því er mjög mikilvægt að við flokkun 

landbúnaðarlands sé jafnframt horft til þess hversu mikil losun gróðurhúsalofttegunda frá landi er. 

Hjá Landbúnaðarháskólanum eru tiltæk gögn sem gefa vísbendingar um losun frá landi en mikilvægi 

þess að tekið verði mið af losun frá landi við flokkun landbúnaðarlands kom ítrekað fram í samtölum 

við áðurnefnda sérfræðinga hjá Landbúnaðarháskólanum sem leitað var til vegna vinnu við 

rannsóknina. Vafalaust á eftir að verða meiri þróun í gagnaöflun og úrvinnslu hvað þetta málefni 

varðar á komandi árum. 

Loks mætti nýta aðferðina til að flokka landbúnaðarland út frá efnahagslegum þáttum eins og til 

dæmis fjarlægð frá vegum eða núverandi ræktunarlandi. Án efa er hagkvæmast að rækta nýtt land 

sem næst núverandi ræktunarlandi ef hægt er til að draga úr þörf fyrir framræslu eða lagningu vega 

og mikla keyrslu til og frá bæ með vélar og uppskeru. Einfalt væri að bæta slíkum skilyrðum inn sem 

viðbót við flokkun sem þessa með því að skilgreina jaðar (e. Buffer) svæðis í tiltekinni fjarlægð frá 

núverandi túnum og akurlendi eða vegum. Þannig yrðu afmörkuð þau svæði sem verið væri að horfa 

til. Markmið með flokkun hverju sinni, viðmiðin sem notuð eru og flokkun þeirra, gefur til kynna 

hvaða þætti er helst verið að horfa á og með því að breyta þeim má fá út annars konar niðurstöðu 

en hér fékkst. Möguleikarnir eru margir og allt veltur þetta á því hvers er óskað og til hvers nýta á 

niðurstöðuna. 

Vettvangsathugun var ekki hluti af þessari rannsókn, einkum vegna þess að land var hulið snjó 

megnið af þeim tíma sem rannsóknin var unnin. Einn þeirra þátta sem gott væri að skoða á vettvangi 

er hvort mögulegt sé að ræsa land fram. Á svæðum sem eru mjög blaut er land gjarnan flatt, þ.e. 

með innan við 5% landhalla. Á slíkum svæðum getur verið ógerlegt að ræsa land fram og þar með 

er landið í raun óræktanlegt. Erfitt getur verið að finna þetta land með þeirri aðferð sem hér var 

beitt. Kemur það einkum til vegna þess að ekki eru til góð grunngögn sem ná yfir þetta. 

Vistgerðakortlagning nær yfir þetta mál að því leyti að þar er hægt að horfa á það rakastig sem 

vistgerðir þrífast best við og þar sem rakinn er mestur er blautasta landið. Í rannsókninni var farin 

var sú leið að flokka þær vistgerðir sem tilheyra blautasta landinu með takmörkunum, sem 

óræktanlegar. Með þessu er reynt að koma í veg fyrir óvissu tengdri þessum þætti. Væru til 

áreiðanlegri gögn varðandi þennan þátt þá væri ekkert því til fyrirstöðu að finna þetta land með 

þeirri aðferð sem hér er beitt og gefa því hæfiseinkunn við hæfi. Vettvangsathugun væri auk þess 

góð leið til að ganga enn frekar úr skugga um þennan þátt og vettvangsathugun gæfi niðurstöðunni 
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jafnframt aukið vægi og trúverðugleika og því er það nauðsynlegur þáttur í rannsókn sem þessari 

að gera nokkrar athuganir á flokkuninni.  

Mikilvægt er að hafa í huga að flokkun landbúnaðarlands er ekki unnin í eitt skipti fyrir öll heldur 

þarf að endurskoða hana reglulega, líkt og aðrar áætlanir sveitarfélaga. Landið okkar breytist, land-

notkun og búskaparhættir breytast, stefna sveitarfélaga og stjórnvalda breytist, loftslagsmálin hafa 

mikil áhrif að ógleymdri vaxandi vitund um mikilvægi flokkunar landbúnaðarlands og verndunar 

besta ræktunarlandsins fyrir fæðuöryggi þjóðarinnar. Einnig fleygir tækninni fram og smám saman 

verða til ný og uppfærð grunngögn af landinu sem sum hver geta nýst við flokkun með þeirri aðferð 

sem hér er notuð. Ýmsir þættir geta því haft áhrif á forsendur flokkunar og því er eðlilegt að gera 

ráð fyrir því að endurskoðun hennar fari fram samhliða endurskoðun aðalskipulags, eða á um það 

bil 12 ára fresti, og að nýjustu gögn sem tiltæk eru hverju sinni verði notuð við flokkunina.  
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8 VIÐAUKI 1 

8.1 Flokkun vistgerða 

Tafla 23. Flokkun vistgerða í fjóra flokka skv. samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands, hæfiseinkunn vistgerða og upplýsingar sem fengnar eru úr fjölriti stofnunarinnar nr. 54.  

Vistgerðir Hæfiseinkunn Flokkun NÍ 
Jarðvegsupplýsingar í % Raki í % 

Dýpt Grjót Kolefni Forblautt Blautt Deigt  Þurrt 

Língresis- og vingulvist 10 1 90 0 7     15 85 

Tún og akurlendi 10 1               

Blómgresisvist 9 1-2 100 0 5     3 97 

Grasengjavist 9 1-2 91 0 4     45 55 

Grasmóavist 9 1-2 75 1 7     2 98 

Skógarkerfill 9 1-2               

Snarrótarvist  9 1-2 90 0 8       100 

Grasmelavist 8 2 49 7 1     1 99 

Lyngmóavist á láglendi 8 2 52 2 10     2 98 

Runnamýravist á láglendi 8 2 108 0 18 1 99     

Víðikjarrvist 8 2 96 1 6     10 90 

Alaskalúpína 7 2-3               

Auravist 7 2-3 29 9 1     5 95 

Bugðupuntsvist 7 2-3 52 0 12     5 95 

Fjalldrapamóavist 7 2-3 73 0 7     1 99 

Hrossanálarvist 7 2-3 78 0 2   10 70 20 

Mosamóavist 7 2-3 77 1 3   1 3 96 

Uppgræðslur 7 2-3               

Brokflóavist 6 3 112 0 28 50 40 8 2 

Fléttumóavist 6 3 61 2 5       100 
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Hraungambravist 6 3 35 8 6       100 

Mosamelavist 6 3 24 20 3       100 

Starungsmýrarvist 6 3 105 0 13 15 65 18 2 

Flagmóavist 5 3-4 65 4 6       100 

Melagambravist 5 3-4 55 7 1     2 98 

Moldavist 5 3-4 88 1 2     50 50 

Skógrækt 5 3-4              

Stinnastararvist 5 3-4 74 0 8     15 85 

Ár 0 4               

Dýjavist 0 4 38 3 9     70 30 

Eyðihraunavist 0 4 19 43 0       100 

Eyðimelavist 0 4 40 14 0       100 

Eyravist 0 4 87 3 0 20   45 35 

Finnungsvist 0 4 49 1 15   2 3 95 

Fjallahveravist 0 4 0 0 0         

Fjöruvistir 0 4               

Fléttuhraunavist 0 4 11 7 2       100 

Grashólavist 0 4 101 0 3   30   70 

Gulstararfitjavist 0 4 109 0 19 35 35   30 

Gulstararflóavist 0 4 109 0 19 80 19 1   

Hengistararflóavist 0 4 80 0 9 55 40 5   

Hélumosavist 0 4 61 6 1 2 3 40 55 

Hveraleirsvist 0 4 0 0 0         

Jöklar og urðarjöklar 0 4 0 0 0         

Kjarrskógavist 0 4 56 9 6     5 95 

Landmelhólavist 0 4 81 8 0       100 

Lynghraunavist 0 4 16 14 4       100 

Lyngmóavist á hálendi 0 4 82 1 2   1 10 89 

Malarstrandarvist 0 4 12 69         100 
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Mosahraunavist 0 4 17 17 14       100 

Móahveravist 0 4 0 0 0         

Mýrarhveravist 0 4 0 0 0         

Rekjuvist 0 4 83 0 2 5 15 65 15 

Runnamýravist á hálendi 0 4 103 0 8 5 15 55 25 

Rústamýravist 0 4 83 0 10 35 25 20 20 

Sanda- og vikravist 0 4 68 7 0     5 95 

Sandmýravist 0 4 92 0 1 30 25 44 1 

Sandstrandarvist 0 4 80 3 0       100 

Sjávarfitjungsvist 0 4 78 2 10   20 75 5 

Sjávarkletta- og eyjavist 0 4 28 2 25       100 

Sjávarlón 0 4               
Starmóavist 0 4 77 1 6     30 70 

Starungsflóavist 0 4 103 0 6 30 50 20   

Strandmelhólavist 0 4 80 3 0     10 90 

Tjarnarstararflóavist 0 4 113 0 20 90 10     

Urðarskriðuvist 0 4 0 0 0        

Víðimelavist 0 4 34 17 1    2 98 

Víðimóavist 0 4 84 0 1     45 55 

Vötn 0 4               
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8.2 Paraður samanburður  

Tafla 24. Rökstuðningur fyrir samanburði áhrifaþátta 

ÁHRIFAÞÆTTIR RÖKSTUÐNINGUR MIKILVÆGI 

Vistgerðir og 
jarðvegsgerð 

 

Jarðvegur er undirstaða fyrir öll vistkerfi og jafnframt fyrir landbúnað og ræktun. 
Kortlagning jarðvegsgerða gefur yfirlit yfir jarðveg landsins en þar eru líka 
upplýsingar um kolefnisinnihald og vatnsheldni viðkomandi jarðvegsgerðar (Hlynur 
Óskarsson & Ólafur Arnalds, 2009). Í viðræðum við áðurnefnda sérfræðinga hjá 
Landbúnaðarháskólanum kom fram að jarðvegsdýpt og grýtni eru meðal þeirra 
þátta sem ekki hafa verið kortlagðir á áreiðanlegan hátt hér á landi, en að hægt sé 
að fá vísbendingar um þá á vistgerðakortinu. Vistgerðakortlagningin er auk þess í 
nákvæmari mælikvarða en jarðvegskortið og vettvangsferðir voru veigamikill þáttur 
við kortlagninguna. Þess vegna var ákveðið að þrátt fyrir að jarðvegsgerð sé 
grundvallar áhrifaþáttur fyrir flokkun landbúnaðarlands þá sé vistgerðarflokkun 
aðeins mikilvægari þar sem hún gefur mikilvægar upplýsingar um jarðveg sem 
nýtast vel við flokkunina. Því er mikilvægt að þær vegi þungt á móti hinum 
þáttunum til að sem raunhæfust niðurstaða fáist í flokkunina. Niðurstaðan er því sú 
að vistgerðir fái mikilvægið 5.  

5 

Vistgerðir og 
landhalli 

Við samanburð vistgerða og landhalla þarf að hafa í huga að jarðvegsdýpt minnkar 
með auknum landhalla auk þess sem jarðvegi í halla er hættara við jarðvegsrofi í 
úrkomutíð og landið getur jafnframt verið þurrara í þurrkatíð. Því hefur landhalli 
áhrif á það hvaða plöntur geta þrifist á hverju svæði fyrir sig. Því dýpri jarðvegur því 
hentugra er svæðið fyrir ræktun þar sem líklegt er að fjölbreyttari gróður geti þrifist 
þar. Vistgerðirnar gefa vísbendingar um dýpt jarðvegs og því eru þær metnar mun 
mikilvægari en landhalli og fá mikilvægið 7.  

7 

Vistgerðir og 
hæð yfir sjó 

Hæð yfir sjó hefur þau áhrif á gróður að því hærra sem farið er því minna fer fyrir 
þeim vistgerðum sem eru hæfastar til ræktunar. Flestar vistgerðir sem teljast til 
takmarkana þrífast á svæðum sem eru hátt yfir sjó og besta ræktunarlandið er talið 
vera neðan 100 m hæðar. Því eru vistgerðir metnar aðeins mikilvægari en hæð yfir 
sjó og fá mikilvægið 3.  

3 

Jarðvegsgerð og 
landhalli 

Jarðvegur þynnist með auknum halla eins og áður segir og jarðvegsgerð er því metin 
mikilvægari en landhalli og fær mikilvægið 5. 

5 

Jarðvegsgerð og 
hæð yfir sjó 

Almennt er talið að besta ræktunarlandið sé neðan 100 m hæðar yfir sjó og því er 
hæð yfir sjó metin aðeins mikilvægari heldur en jarðvegsgerð, sem fær mikilvægið 
1/2. 

1/2 

Landhalli og 
hæð yfir sjó 

Land getur verið flatt þó það sé hátt yfir sjó en hæðin hefur þau áhrif á gróður að 
hentugar tegundir til ræktunar þrífast þar síður. Því er hæð yfir sjó talin aðeins 
mikilvægari fyrir ræktun lands en landhalli sem fær mikilvægið 1/3 

1/3 
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