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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um höfuðborg Íslands, Reykjavík, og hvernig notkun 

almenningsrýma utandyra er á ársgrundvelli alltaf háð veðurfari. Rakin er, í grófum 

dráttum, jarðfræðileg og vistfræðileg saga landsins í samhengi við náttúruleg skóglendi og 

síðar skógrækt. Farið er yfir skilgreiningar fræðimanna á ástandi jarðarinnar með tilliti til 

hnattrænar hlýnunar og hvað kom okkur á þann stað sem við erum í dag.  

Rannsókn við gerð þessarar ritgerðar felst í sögulegri skoðun á stöðu jarðkerfa og 

tilraunum manna til að hafa áhrif á þau sem og greiningum á tölfræði um íslenskt samfélag 

og veðurfar borna saman við sambærilega tölfræði frá Bandaríkjunum. Kort gerð af 

höfundi eru nýtt til að sýna fram á áhrifamátt skógræktar til veðurbóta og einnig hvar 

möguleika fyrir aukna skógrækt innan borgarmarka er að finna. Öll kortagögn koma frá 

Landmælingum Íslands. Saga skógræktar er rakin með hjálp bókarinnar Íslandsskógar: 

Hundrað ára saga en á bakvið útgáfu hennar stendur Skógrækt Ríkisins. Fræðilegar 

hugleiðingar er varða inngrip mannkynsins í gang jarðkerfa byggja á hugmyndum 

Christophe Bonneuil og Jean-Baptiste Fressoz sem þeir setja fram í bók sinni The Shock of 

the Anthropocene. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er sú slæmt veður á Íslandi er ekki að öllu leyti 

náttúrulögmál heldur afleiðing skógareyðingar og ágangs mannfólks á náttúruna. 

Reykjavík er í kjöraðstæðu til að minnka vindstyrk í borginni og á sama tíma auka 

kolefnisjöfnunargetu  jarðvegsins og bæta almenningsrými með gróðursetningu. Mun það 

efla gagnlega útiveru sem hentugan samgöngukost allt árið um kring og minnka þar með 

eftirspurn eftir einkabílum. 
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Inngangur  

Íslensk náttúra þykir einstök á heimsvísu. Ef til vill hefur sú staðreynd að landið er 

jarðfræðilega með yngstu löndum heims einhver áhrif á fagurfræði hennar. Svo einstök er 

náttúran að eigna má henni að miklum hluta til að Ísland náði að koma sér út úr 

fjármálakreppunni sem fylgdi í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. Nokkrum árum seinna 

tóku erlendir ferðamenn að heimsækja Ísland og ekki leið á löngu þar til þeir fóru að telja í 

milljónavís.  

Í yfir þúsund ár áður en útlendingar uppgötvuðu þessa einangruðu eyju í norður 

Atlandshafi höfðum við sem hér búum verið fullmeðvituð um þá villtu og fallegu auðn sem 

einkennir meirihluta landsvæðis Íslands. Íslendingar voru bændasamfélag þangað til seint á 

19. öld en þá dró iðnbyltingin loks á fjöru við Íslandsstrendur og byggð í Reykjavík fór að 

myndast. Sveitalífið með tilheyrandi náttúrufýsn á því skiljanlega enn stóran sess í 

þjóðarsálinni.  

Sumarbústaðabyggð hefur stigmagnast í gegnum tíðina og er hún hvað þéttust í 

Grímsnesi og Skorradal. Báðir staðirnir eiga það sameiginlegt að vera í innan við tveggja 

klukkustunda akstursfjarlægð frá Reykjavík. Það má því áætla að þessir bústaðir þjóni 

þeim tilgangi að fullnægja þörf borgarbúa fyrir náttúrutengingu, sem afdrep frá ærandi og 

öru borgarlífinu. Þeir sem annað hvort ekki eiga eða ekki hafa aðgang að sumarbústað láta 

sér útilegur í tjaldi eða tjaldhýsi nægja. Samnefnarinn er í það minnsta skýr. Eins hentugt 

og uppátækjasamt og lífið í borginni er þá virðist fólk þurfa að fjarlægast náungann og 

komast í tengingu við ósnerta náttúru. Lækjarniður, lambabjarm, mýflugur og endalaust 

útsýni. Bókstaflega endalaust útsýni er eitt af séreinkennum íslenskrar náttúru, en þá er 

ekkert sem byrgir sýn nema fjöllin blá.  

Ég tók eftir því ungur að árum að á ferðalögum með fjölskyldunni um Evrópu 

þegar við ókum um hraðbrautir var útsýnið ekki eins og þegar við keyrðum í sumarbústað 

afa og ömmu minnar. Á meginlandinu voru vegirnir umkringdir skógum. Og ef ekki sáust 

skógar eða tré voru þar akrar sem ræktuðu sólblóm, korn og ýmislegt fleira. Ég man hvað 

mér fannst alltaf lítið að sjá þegar heim var komið. Eins og landið mitt væri eyðimörk. Það 

var ekki fyrr en mörgun árum seinna sem ég lærði að meta fegurð íslenskrar náttúru og það 

var ekki löngu áður en útlendingar lærðu það líka.  

Íslandi er oft lýst sem annarri plánetu eða álíka handanheims. Oftar en ekki er það 

víðáttan og hin óbyggilegu öræfi sem mynda þessa náttúru sem hvergi annars staðar finnst 
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og dregur fólk að. Og ekki að ástæðulausu. Að standa andspænis vindátt og horfa yfir 

auðnir Íslands vekur upp sérstaka tilfinningu um frelsi og áhyggjuleysi. Eins og ekkert 

skipti í raun máli í stóra samhenginu. Gjörðir og afleiðingar nútímans blikna í samanburði 

við mikilfengleikann sem blasir við. En það er ekki tilfellið. Gjörðir nútímans valda 

afleiðingum í nútímanum og þær eru mælanlegar.  

Á árunum 2011-2014 var framkvæmd rannsókn á vegum Eyðibýlis- 

Áhugamannafélags sem rannsakaði eyðibýli á Íslandi. Í kjölfarið var gefið út sjö binda 

myndskreytt ritsafn sem ber nafnið Eyðibýli á Íslandi. Viðfangsefni verkefnisins eru gömul 

hús sem eitt sinn hýstu líf og störf fólks sem bjó í þeim sveitum sem þau standa í. En í dag 

eru þessi hús ekkert nema draugar fortíðar. Skeljar af áður sterkbyggðum híbýlum og 

bóndabæjum. Þar sem kynslóðir fjölskyldna lifðu og döfnuðu. Yrktu sína jörð og græddu 

bæði efnahagslega og vistfræðilega. Fyrir mér eru ákveðnar hliðstæður með eyðibýlunum 

fyrrnefndu og íslenskri náttúru. Bæði bera með sér merki um líf sem áður var. Húsin sem 

enn standa, glugga- og hurðalaus og sum án þaks geta gefið uggvænlega hliðstæðu við 

náttúruna.  

Það sem sker þau frá öðrum eyðibýlum erlendis er umhverfi þeirra, eyðilandið. 

Afgangar birkiskóga frá landnámsöld og hopandi melgresisblettir á sandsléttum eru 

tæplega lifandi dæmi um deyjandi jörð. Yfirborð jarðskorpunnar er orðið þurrt og 

gróðursnautt og jarðvegur er víða svo fokinn, að ekkert er eftir nema sandur. Engin væta 

binst svo engin leið er fyrir gróður að dafna í honum, og sá litli gróður sem heldur lífi 

nægilega lengi til þess að gægjast upp á yfirborðið verður oftar en ekki vindinum að bráð. 

Á sama tíma og maður heillast af því sem blasir við verður maður að horfast í augu við 

staðreynd málsins. Hún er sú að ástand þess sem lýst er á undan þýðir í náttúrufræðilegum 

skilning aðeins eitt. Dauði.  

Vissulega hefur Íslenskt samfélag auðgast efnahagslega á náttúru landsins 

undanfarin ár með heimsóknum milljóna náttúruunnenda sem hingað hafa lagt sér leið. Og 

eflaust er hægt að færa fyrir því rök að aðgengi að þessari náttúru sé ómetanlegur og 

nauðsynlegur hluti af and- og líkamlegri vellíðan íbúa á jafn veðurfarslega torbyggilegum 

stað og Ísland er. Í ljósi þess að nú glími heimsbyggðin öll við alvarlegan heimsfaraldur 

kórónuveirunnar er útlit fyrir að fátt verði um allar þær mengandi en fjárgjöfulu flugferðir á 

komandi tíð.  

En hver er saga þessarar náttúru? Hvernig er nútími mannsins í henni og hvernig er 

framtíð okkar allra í henni?  
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Gróðurrýrnunin sem átt hefur sér stað á Íslandi frá landnámi er gífurleg. Flatarmál 

gróins lands var á þeim tíma 60-70 þúsund ferkílómetrar en er í dag ekki meira en 25 

þúsund ferkílómetrar. Enn verr hefur farið fyrir skóglendi sem áður taldi 30-40 þúsund 

ferkílómetra en í dag aðeins 1250 ferkílómetrar.1 Okkur sem hér búa hefur í gegnum tíðina 

tekist að ganga taumlaust á gróðurauðlindir. Þær eru auðlindir sem í öllum tilfellum eru 

endurnýjanlegar enda hafa þær endurnýjað sig af sjálfsdáðum í milljarða ára, 16 milljónir 

ára í tilfelli Íslands. Nú er flestum orðið ljóst að jörðin þolir ekki slíkan ágang til lengdar. 

Tafarlaust þarf að finna leiðir sem ekki aðeins styrkja sjálfbærni náttúrukerfa til framtíðar 

heldur einnig á sama tíma snúa við skemmdum fortíðar. Það kann að virka flókið verkefni 

að takast á við, en er í raun einfalt: Það verður að rækta skóg í mun meiri mæli en áður 

hefur verið gert og minnka loftmengun frá bílum á sama tíma. Þessar lausnir haldast hönd í 

hönd og mun ég í þessari ritgerð útskýra hvers vegna og hvernig þær líta út í framkvæmd.  

  

 
1 Bjarni Helgason, Eyþór Einarsson, Freysteinn Sigurðsson, Guðmundur Kjartansson, Helgi Björnsson, Hlynur Sigtryggson, Ingimar 
Óskarsson, Náttúra Íslands (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1981), bls. 359-360. 
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1. Hin mannhverfa jörð 

Nútíminn er hugtak sem er bæði teygjanlegt og túlkanlegt á marga skala. Jarðlagafræði 

kallast sú fræðigrein sem rannsakar aldur jarðarinnar og jarðvísindi sem henni tengjast. 

Utan um þessa fræðigrein halda alþjóðlegu jarðvísindasamtökin (International Union of 

Geological Sciences) sem stofnuð voru árið 1961 til þess að samhæfa rannsóknir og 

rannsóknarsamvinnu fagsins um heim allan. Eitt helsta markmið þeirra er að vera 

sameining jarðvísindamanna um eina sýn á jarðlagafræði og tímatal jarðsögunnar. Innan 

þessara samtaka starfar Alþjóðlega jarðlagafræðinefndin (International Commission on 

Stratigraphy) sem heldur utan um nýjustu rannsóknir fagsins og jarðsögutímatalið eftir 

tilefnum. Jarðsögutímatalið skiptir aldri jarðarinnar í aldir, tímabil og tíma. Samkvæmt því 

erum við núna árið 2020 í tíma sem kallast einfaldlega nútíminn eða Holocene. Nánar 

tiltekið hefur nútíminn gengið á síðastliðin 11,700 ár, eða frá því að síðustu ísöld lauk. 

Áður en nútíminn hófst, ríkti pleistósentími eða Pleistocene. Bæði nútíminn og 

pleistósentíminn, falla undir tímabil sem kallað er kvartertímabilið og einkennast einna 

helst af ísöld á norðurhveli jarðar á meðan pleistósentíma stóð og síðan útrás mannkynsins 

í yfirtöku á búsvæðum jarðarinnar í nútímanum.2 

Í febrúar árið 2000 var haldin ráðstefna í borginni Cuernecava í Mexíkó. 

Ráðstefnan var haldin á vegum hinnar alþjóðlegu framkvæmdanefndar í landhvela,- og 

lífhvolfamálum. Voru þar samankomnir helstu vísinda- og fræðimenn þeirra fræða og 

tókust þeir á í heitum umræðum um upphaf og ákefð af ágangi mannfólks á jörðinni. Í 

miðjum umræðum um nútímann stendur upp maður í hópi ráðstefnugesta og kallar: “Nei, 

við erum ekki lengur í nútímanum heldur í Anthropecene.3 Maðurinn sem um ræðir heitir 

Paul Crutzen og er lofthvolfsefnafræðingur frá Hollandi. Hann hlaut árið 1995 

nóbelsverðlaun fyrir rannsóknir sínar á ósonlaginu. Árið 2002, tveimur árum eftir 

ráðstefnuna birtir hann grein í vísindatímaritinu Nature, þar sem hann útskýrir fullyrðingar 

sínar fremur. Leggur hann til að upphaf Anthropocene markist við árið 1784 en það var 

árið sem James Watt fær einkaleyfi fyrir gufuvélinni. Af sömu ástæðu er árið 1784 einnig 

táknrænt sem upphaf iðnbyltingarinnar. Þetta ártal markar upphaf þess er mannkynið hóf 

kolefnisvæðingu andrúmsloftsins með bruna á kolum gröfnum upp úr jarðskorpunni.4  

 
2 Ólafur Ingólfsson, „Hvenær er talið að síðasta ísöld hefjist, og hófst hún á sama tíma um allan heim?” Vísindavefurinn, 29. nóvember 
2011, sótt 21. September 2020, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=61289 
3 Bonneuil, Christophe, Jean-Baptise Fressoz, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, David Fernbach þýddi. 
(London: Verso, 2016), bls. 3. 
4 Bonneuil, Christophe, Jean-Baptise Fressoz, The Shock of the Anthropocene, bls.3. 
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Orðið Anthropocene er samansett orð úr grísku. Orðin eru annars vegar Anthropos,  

sem þýðir mannvera og hins vegar kainos sem þýðir nýlegt eða nýtt.5 Í grundvallaratriðum 

einkennist Anthropocene af þeirri staðreynd að spor mannsins á umhverfi jarðarinnar er 

orðið svo stórt að það keppir við náttúruöflin um stýringu jarðkerfa.6 Anthropocene hefur 

enn ekki opinberlega fengið sæti á jarðsögutímatalinu. Það er eðlilegur fylgifiskur þess að 

vinna á jarðsögutímalegum skala. Til að mynda var hugmyndin um að nútíminn fengi sitt 

pláss á tímatalinu fyrst sett fram af jarðfræðingnum Charles Lyell árið 1833, en sú tillaga 

var ekki samþykkt fyrr en árið 1885,7 rúmri hálfri öld síðar. Þar af leiðandi hefur lítið verið 

ritað um það á íslensku og hefur hugtakinu ekki formlega verið gefið íslenskt heiti. Héðan 

af verður orðið mannöldin notað til þess að lýsa þessu fyrirbæri. En hver er innistæðan 

fyrir því að eigna mannkyninu heiðurinn af endalokum nútímans og hvað er mannkynið 

raunverulega að gera við jörðina?  

Loftslagsfræðingurinn franski, Claude Lorious segir að með skoðun og greiningu á 

loftsýnum úr ís, megi bersýnilega sjá að tilkoma gufuvélarinnar hafi tvímælalaust valdið 

uppnámi í gangverki jarðvélarinnar. Þótt óumdeilanlegt sé að frá og með iðnbyltingunni 

hafi það magn gróðurhúsalofttegunda sem losaðar eru út í andrúmsloftið verið vaxið 

stöðugt, þá eru ekki allir fræðimenn sammála um að mannöldin hafi byrjað þar.  

Fornveðurfræðingurinn William Ruddiman færir fyrir því rök að fyrir allt að 5000 

árum síðan hafi mannkynið losað nægilegt magn gróðurhúsalofttegunda með 

skógruðningum, hrísgrjónarækt og landbúnaði til þess að valda loftslagsbreytingum. 

Samkvæmt þessarri umdeildu tilgátu mun þessi mengun og sú loftslagshlýnun sem henni 

fylgdi hafa frestað inngöngu jarðar inn í nýtt kuldaskeið.8 Bresku landfræðingarnir Simon 

Lewis og Mark Maslin hafa lagt orð í belg í umræðunni um upphaf mannaldarinnar. Þeir 

leggja til að byrjun hennar markist við upphaf landvinninga Evrópumanna í Ameríku. Sá 

sögulegi atburður sem lagði grunninn að kapítalískum efnahagskerfum og þurrkaði nánast 

út heimkynni frumbyggja setti tvímælalaust mark sitt á jarðfræði plánetunnar. Sameining 

flóru og fánu, nýja og gamla heimsins olli umróti í landbúnaði, grasa- og dýrafræði 

 
5 Bonneuil, Christophe, Jean-Baptise Fressoz, The Shock of the Anthropocene, bls.4 
6 Ibid.  
7 Ibid. 
8 Ibid, bls 14. 
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heimsins með sameiningu tegunda. Tegunda sem höfðu verið aðskildar 200 milljónum ára 

áður með tilkomu Atlantshafsins er risameginlandið Pangea brotnaði upp.9  

Landvinningar, smitsjúkdómar og fall frumbyggjasamfélaga vestanhafs ollu svo 

mikilli minnkun þéttbýlis og aukningu landbúnaðar og nýgræðslu skóga á 60 milljón 

hekturum landsvæðis að kolefnisjöfnunin nægði til að minnka styrk koltvísýrings í 

andrúmsloftinu úr 279 niður í 272 milljónahluta.10  

Fræðimenn líkt og jarðfræðingurinn Jan Zalasiewicz sem ásamt Paul Crutzen situr í 

stjórn vinnuhóps alþjóðlegu jarðlagafræðinefndarinnar, sem vinnur að því að leggja 

vísindalegan grunn að því að mannöldin verði opinberlega innlimuð í jarðsögutímatalið, 

segir ótvíræð sönnunargögn fyrir því að jarðfræðilegar breytingar hafi átt sér stað um miðja 

20. öldina. Þær breytingar segir hann að rekja megi til aukinnar notkunar á nítratáburði í 

landbúnaði, plastframleiðslu og annarra jarðolíuefna. Einnig til gríðarlegrar losunar 

geislavirkra efna út í andrúmsloftið þann 16. júlí 1945, og margar götur síðan þegar fyrsta 

kjarnorkusprengjan var sprengd í New-Mexico fylki í Bandaríkjunum.11 Fræg er setningin 

sem Robert Oppenheimer, eðlisfræðingur og lykilmaður í Manhattan-verkefni 

Bandaríkjastjórnar sagði þungur á brún í viðtali eftir að hann fylgdist með fyrstu 

kjarnorkusprengjunni: 

We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. 
Most people were silent. I remembered the line from the hindu scripture, the 
Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty 
and to impress him, he takes on his multi-armed form and says:  

Now I am become death, destroyer of worlds.12 

 

Svo mörg dæmi virðast vera til um eyðileggingu mannsins á jörðinni af jarðfræðilegum 

skala að eflaust væri hægt að rökræða um upphaf mannaldarinnar til eilífðar, hvenær sem 

hún verður. En skiptir það virkilega máli í stóra samhenginu hverjum er um að kenna og 

hvenær glæpurinn var framinn? Eftir stendur alltaf staðreyndin um ört versnandi ástand 

plánetunnar og dvínandi framtíðarhorfur um ekki aðeins sjálfbærar heldur endurlífgandi 

hringrásir jarðarinnar. Ef til vill er upphafið að endalokunum aðeins skýrlega merkt í 

tímatali á jarðfræðilegum skala. Það er, að upphafspunktarnir eru svo margir og svo 

 
9 Bonneuil, Christophe, Jean-Baptise Fressoz, The Shock of the Anthropocene, bls 16. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Fred Freed, Len Giovannitti, Hiroshima: The decicion to drop the bomb, Sjónvarp (New York: National Broadcasting Company, 
1965) 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ85SgoLRNg
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dreifðir um jörðina að ekki er hægt að sameina þá nema að hugsa út fyrir okkar mannlega 

tímatal í árum, áratugum og öldum.  

En ef við göngum út frá því að á meginlandi Evrópu hafa mannöldin hafist með 

uppfinningu gufuvélarinnar, og í Ameríku með komu hvíta mannsins. Ef við tökum þessar 

skilyrðingar erlendra fræðimanna fyrir upphafi mannaldarinnar, og heimfærum þær á 

landið okkar í Norður-Atlantshafi, Ísland. Hvernig stöndum við í þessu mengi hins nýja 

jarðsögutímabils? Er ástandið betra eða verra hér og hefur eitthvað verið gert til þess að 

snúa því við? Ef við göngum út frá því að framtíð jarðarinnar sé og hafi um eitthvert skeið 

verið í höndum mannkynsins, hvert getur þá hlutverk arkitektúrs verið í mannöldinni? 

Auðvelt er að líða eins og of seint sé liðið til að snúa við blaðinu. Að 

eyðileggingarmáttur mannkynsins sé eins og snjóbolti sem rúllað hefur niður brekku í 

árþúsundir og engin leið sé að stöðva. En eins skaðleg og gömul og mannöldin megi 

virðast er hún ekki einu sinni augnablik í ævi jarðarinnar. Með vilja og samhentum 

aðgerðum á landfræðilegum skala er hægt að breyta stefnu hennar til góðs en fyrst þarf að 

skoða hvernig við Íslendingar höfum unnið spjöll á jörðinni svo hægt sé að lagfæra þau. 
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2. Mannöldin á Íslandi 

Undanfari kvartertímabilsins í jarðsögunni er nefndur tertíertímabilið. Stóð það tímabil yfir 

frá 65.5 milljónum ára til 2.6 milljónum ára, talið frá deginum í dag.13 Á seinni hluta þess 

tímabils, fyrir um það bil 10-15 milljónum ára, ríkti heittemprað loftslag á þeim hluta 

norðurhvels sem Ísland situr á.14 Talið er að hér hafi vaxið skógur sem svipar til þess sem 

nú stendur í suðausturhluta Bandaríkjanna. Af steingervingum að dæma, sem fundist hafa 

hér á landi, er með vissu hægt að segja að hér hafi vaxið magnólíutré, túlípantré, lárviður, 

valhnota, álmur, eik, hlynur, beyki, hesli, ölur og birki.15  

Seint á tertíertímabilinu var ísöld farin að gera vart við sig og loftslag tók að kólna. 

Veðurfar á Íslandsslóðum fór að líkjast því sem nú ríkir í vestanverðri Evrópu. Á þeim 

tíma tóku barrskógar að dafna og tóku síðar að mestu yfir flóru landsins. Barrtré eins og 

stórviður, fenjatré, lerki, þinur, greni og fura urðu allsráðandi á míósentímabilinu sem lauk 

fyrir um 5,3 milljónum ára. Við endalok míósentímabilsins tók við nýtt tímabil sem kallað 

er plíósentími. Plíósentími er það tímabil sem ríkti á undan pleistónsentíma. Um miðjan 

plíósentíma, fyrir um 3 milljónum ára kólnaði loftslag og sjávarhiti á norðurhveli mikið.16 

Ísöld hafði tekið við.  

Ísaldir einkennast af annars vegar jökulskeiðum og annars vegar hlýskeiðum. Fæst 

tré þoldu loftslag jökulskeiðanna sem gerði það að verkum að skógar þurrkuðust út. Skógar 

á meginlöndunum náðu á hlýskeiðunum að rétta sig af en skógurinn hér á Íslandi, 

einangraðri eyju í Norður-Atlantshafi, beið mikinn skaða. Segja má að fura, ölur, birki og 

víðir séu harðgerðustu trjátegundir sem hér hafa vaxið. Til eru steingervingar sem benda til 

þess að þær tegundir hafi lifað hér í um eina og hálfa milljón ár á ísöld. Þá dó furan út og 

ölurinn hálfri milljón árum síðar.17 

Birkiskeið hið fyrra er tímabil í Íslandssögunni sem hófst fyrir um 9000 árum og 

stór yfir í um 2000 ár. Á þessu tímabili er talið að loftslag hafi verið nokkuð þurrt og hlýtt 

og birkigróður breiddist jafnt og þétt út um allt land. Þegar birkiskeiði hinu fyrra lauk tók 

við tímabil sem kallað er mýrarskeið hið fyrra. Var það öllu svalara og olli því að mýrlendi 

 
13 „Geologic time,“ Encyclopædia Britannica, 2. júní 2020, sótt 29. ágúst 2020, https://www.britannica.com/science/geologic-time. 
14 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson. Íslandsskógar: Hundrað ára saga, (Reykjavík: Mál og mynd, 1999), bls. 3. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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stækkaði umtalsvert og votlendisplöntur spruttu upp. Líkt og birkiskeiðið fyrra, entist 

mýrarskeið í um 2000 ár og undir lok þess hófst hið síðara birkiskeið.18 

Í þau 2500 ár sem kennd eru við hið síðara birkiskeið var mesta veðursæld sem hér 

hafði ríkt síðan fyrir síðasta jökulskeið, og allar götur síðan. Breiddust þá birkiskógar og 

kjarr um land allt og einnig á hálendinu. Nú á tíðum finnast leifar birkiskóga hæst í um 600 

metra hæð yfir sjávarmáli, og eru þær taldar minjar af skógum síðara birkiskeiðs. 

Skógarmörk eru talin hafa færst neðar í fjallshlíðar fyrir um 2500 árum við upphaf 

mýrarskeiðsins seinna, sem enn stendur yfir. Frá upphafi hins seinna mýrarskeiðs til miðrar 

níundu aldar hopaði skógurinn hér fyrir náttúrunnar hendi. Þá tók við nýr kafli í 

Íslandssögunni sem kallaður er landnámsöld.  

Í ljósi þess hve landið byggðist hratt má ætla að lífsskilyrði hér hafi verið góð og 

eyjan rík af auðlindum. Skógurinn sem blasti við landnámsmönnum við aðkomu er talinn 

hafa náð milli lands og fjöru. Örnefni benda til kynna að mestur hafi skógur verið á 

Suðurlandi, Vesturlandi, við Eyjafjörð, í Suður-Þingeyjarsýslu og á Austurlandi, en síst á 

Vestfjörðum, við Húnaflóa og á Norðausturhorninu.19 Talið er að við landnám hafi 

skóglendi þakið yfir 40,000 ferkílómetra af landsvæði Íslands við. Það er margfælt stærra 

svæði en það gerir í dag. Bestu vaxtaskilyrði fyrir tré hafa verið upp í allt að 200 m yfir 

sjávarmáli í dalsbotnum og skjólgóðum hlíðum. Á þeim svæðum hafa verið tiltölulega há 

og beinvaxin tré en víðar kjarrlendi og gróður.20  

Ástæður þessar gríðarlegu minnkunar á skóglendi eru nokkrar. Fyrst ber að nefna 

það að norskir landnámsmenn stunduðu bæði kvikrækt og akuryrkju. Landnámsmenn 

þessir ruddu skóg fyrir akra og byggðu síðan bæi úr timbrinu. Fornleifarannsóknir sýna 

fram á það að oft voru skógar brenndir fyrir byggingarlóðir bæja. Einnig stundaði þetta 

fólk landbúnað og gekk búfénaður sjálfala allan ársins hring. Sauðfé, nautgripir, svín og 

geitur gengu því á kjarrlendi í þeim tilfellum sem það var ekki brennt fyrir beitland og 

akra. Sviðræktun var einnig stunduð en þá er skóglendi brennt og síðan sáð í öskuna.21 

Eldsneytisdýr iðnaður á borð við rauðablástur og járnsmíði sem landnámsmenn 

stunduðu varð þess valdandi að mörgum skógum var fórnað í þá iðju.22 Ef marka má 

 
18 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, Íslandsskógar, bls. 3. 
19 Ibid, bls. 4. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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frásagnir Ara fróða Þorgilssonar úr Landnámu og Íslendingabók þar sem hann talar um þá 

tíð sem land var numið hafi það verið viði vaxið milli fjalls og fjöru má ætla að sá mikli 

skógur sem hér óx við landnám hafi nánast horfið á þeim 250 árum sem líða frá landnámi 

þar til hann skrifar ritin fyrrnefndu.  

En Ari fróði er ekki sá eini sem vakið hefur athygli á eyðingu skóga hérlendis. Einar 

þær fyrstu heimildir sem um málið eru ritaðar má finna í Íslandslýsingu Odds Einarssonar 

biskups í Skálholti, Qualiscunque descriptio Islandiae. Þar segir hann: 

...Enda þótt sýna megi fram á með öruggum heimildum , að mikill hluti 
Íslands hafi áður fyrr verið þakinn fyrrnefndum skógum, var landið samt 
smám saman rúið þeim af ýmsum atvikum, með þeim afleiðingum, að hér og 
þar er skortur eldiviðar…23  
 

Telur hann að ástæður skógareyðingarinnar megi helst rekja til jarðelda, snjóflóða, 

aurskriðna og slysa af mannavöldum, líkt og skógarelda. Þetta ritar hann árið 1589. Stuttu 

síðar, eða við upphaf 17. aldar hefst saga íslenskrar skógræktar, en miður er að segja að 

skógareyðingu lauk ekki samhliða henni. Skógræktarsaga Íslands hefst með tilraunum 

Gísla Magnússonar, náttúrufræðings, til skógræktar á árunum 1647-1670.24 Hann hafði 

stundað nám í Kaupmannahöfn, Hollandi, Þýskalandi, Englandi og Frakklandi. Hann var 

því vel kunnugur náttúrufræðunum á meginlandinu. Litlar heimildir eru til um árangur 

tilrauna Gísla en bygg, hör, hampur og kúmen óx vel hjá honum.25 Augljóst er að Gísli var 

á undan sinni samtíð því það var ekki fyrr en um aldamótin 1700 að bæði áhugi ráðamanna 

í Danmörku á Íslandi jókst, og á svipuðum tíma voru komu út fyrstu skrif um skógrækt á 

Íslandi. Komu þau frá Páli Vídalín lögmanni í bókinni um viðreisn Íslands sem gefin var út 

árið 169926 og síðar í Jarðarbók Páls, og Árna Magnússonar sem rituð var á árunum 1702-

1712. Þar segja þeir félagar að sorglegar ástæður hopandi skóglendis á Íslandi megi rekja 

til illrar meðferðar líkt og skógarhöggs til kolagerðar, eldiviðar og byggingar, sem og 

stundun hrísrifs. Hrís er smávaxið birkikjarr.  

Þótt svo í ritum þeirra tveggja sé mikið fjallað um hvernig vindstyrkur og veðrátta 

hérlendis geti verið þrándur í götu skógræktar sitja þeir ekki á skoðunum sínum um að 

alvarlegasta inngripið sé skógareyðing af mannavöldum. Í kjölfar skrifa þeirra komu 

 
23 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, Íslandsskógar, bls. 9. 
24 Ibid. 
25 Ibid, bls. 10. 
26 Ibid. 
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fljótlega upp raddir sem töluðu fyrir friðun skóglendis og bar þar helst á bréfi Jóns biskups 

Vídalíns til stiftamtsmanns árið 1720 þar sem hann leggur til bann á kolagerð og 

skógarhöggs til eldsneytis, ellegar þurrkist skógarnir út á 20 árum. 25 árum síðar var birt á 

Alþingi tilskipun til þeirra er á konungsjörðum byggju að þeir mættu ekki höggva meiri 

skóg en nauðsynlegt var og bann var lagt á skógarhögg til kolagerðar. Brot á þeirri 

tilskipun yrði mætt með tiltali og refsingu. Átökin tvö til náttúruverndar báru lítinn sem 

engan árangur.27  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, Íslandsskógar, bls. 12. 
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Mynd 1: Útbreiðsla skóglendis við landnám. 

 
Mynd 2: Útbreiðsla skóglendis árið 2020.  
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3. Veðurfar á Íslandi 

Köppen-loftslagsflokkunarkerfið er nefnt í höfuðið á höfundi þess, þýsk-rússneska 

loftslagsfræðingnum Wladimir Köppen (1846–1940). Kerfið er eitt það mest notaða í 

heimi loftslags- og veðurfræða til þess að skilja og staðsetja mismunandi loftslagsgerðir á 

hnettinum. Kerfið byggist á fimm meginflokkum loftslaga. Þeir eru: A-Hitabeltisloftslag 

(Tropical), B-Þurrtemprað loftslag (Dry), C-Mildtemprað loftslag, D-Meginlandsloftslag 

(Continental) og E-Heimsskautaloftslag. Allar loftslagsgerðir falla undir meginflokk. Allar 

loftslagsgerðir, að undanskildu heimsskautaloftslagi, innihalda síðan undirflokk sem er 

ákvarðaður út frá árstíðabundinni úrkomu. Þriðji bókstafurinn í Köppen 

loftlagsflokkuninni, skilgreinir loftlagssvæðin efir hitastigi þar sem eitt sex mánaða tímabil 

er heitara en restin af árinu. Þannig hlýtur land eins og Kósta Ríka flokkun Af, eða 

hitabeltis-regnskógarloftslag. A stendur fyrir hitabeltið, f fyrir úrkomumynstur (ekkert 

þurrkatímabil í þessu tilfelli), en enginn flokkun er gefin fyrir hitabreytingar þar sem 

lofthiti þar í landi tekur engum árstíðarbundnum breytingum. Höfuðborgarsvæðið á Íslandi, 

Reykjavík og nágrenni er sett í flokk tempraðs heimskautaloftslags (Subpolar oceanic 

climate) eða Cfc. Fyrsti stafurinn C, stendur fyrir tempraða loftslagsbeltið, annar stafurinn 

f, flokkar eftir úrkomu og þýðir í þessu tilfelli ekkert þurrkatímabil, og þriðji stafurinn c, 

stendur fyrir árstíðarbundnar hitabreytingar sem þó þýða kalt sumar í þessari 

skilgreiningu.28  

Eflaust lýsir þessi skilgreining vel upplifun Reykvíkinga á veðurfari í borginni. 

Árið 2019 var heildarúrkoma í Reykjavík 867,8mm á 219 úrkomudögum.29 Meðalhiti yfir 

sumarmánuðina, júní30, júlí31 og ágúst32 var 11,53°C. Í flestum löndum tíðkast sá siður að 

nota regnhlífar til þess að halda sér þurrum í slíkri úrkomu. Sá siður dugir skammt hér á 

Íslandi þar sem vindstyrkur er venjulega svo mikill hér að regn er nær því að falla meira 

lárétt en lóðrétt.  

Hérlendis er mælieining vindstyrks reiknuð í metrum á sekúndu. Einnig er til 12 

þrepa skali vindstiga. Í íslensku eru til orð til að lýsa hverju vindstigi. Frá 0-12 eru heiti 

 
28 Markus Kottek, Jurgen Grieser, Christophe Beck, Bruno Rudolf, Franz Rubel, „World Map of the Köppen-Geiger Climate 
Classification Updated,“ Meteorological Journal 15, (maí, 2006), bls. 259-263, sótt 7. október 2020, doi: 10.1127 / 0941-2948 / 
2006/0130. 
29 „Tíðarfar ársins 2019“, Veðurstofa Íslands, 14. janúar 2020, sótt 12. október 2020, https://www.vedur.is/um-vi/frettir/tidarfar-arsins-
2019. 
30 „Tíðarfar í júní 2019“, Veðurstofa Íslands, 1. júlí 2019 sótt 12. október 2020, https://www.vedur.is/um-vi/frettir/tidarfar-i-juni-2019 
31 „Tíðarfar í júlí 2019“, Veðurstofa Íslands, 1. ágúst 2019 sótt 12. október 2020, https://www.vedur.is/um-vi/frettir/tidarfar-i-juli-2019 
32 „Tíðarfar í ágúst 2019“, Veðurstofa Íslands, 3. september 2019, sótt 12. október 2020, https://www.vedur.is/um-vi/frettir/tidarfar-i-
agust-2019 
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mismunandi vindstiga: logn, andvari, kul, gola, stinningsgola, kaldi, stinningskaldi 

(strekkingur), allhvasst, hvassviðri, stormur, rok, ofsaveður og fárviðri.33 Þessi fjöldi orða 

gefur ágæta mynd af sambandi íslenskrar þjóðar við vindinn. En tungumálið er ekki það 

eina í menningu Íslands sem slæmt veðurfar hefur sett mark sitt á. Veðurfarið hérna á 

Íslandi markar djúp för í hegðunarmynstur landans. Í því samhengi ber að nefna 

vindkælingu og áhrif hennar á bert hörund. Sem dæmi má nefna að ef hitastig utandyra er 

10 gráður á Celcius og vindkraftur 5 vindstig er kælingin sú sama og við frostmark í logni. 

Annað dæmi er að ef úti er -5 gráður á Celcius og 6 vindstig er kælingin á við 25 stiga frost 

við lygnar aðstæður.34 Þótt svo að í íslenska almanakinu sé sumardagurinn fyrsti iðulega 

við upphaf fjórðu viku í aprílmánuði, og vetrardagurinn fyrsti sé í fjórðu viku 

októbermánðar, þá er ekki þar með sagt að hér ríki veðursæld í sex mánuði. Þvert á móti 

gefur hinn 11,53°C meðalhiti yfir sumarmánuðina 2019 réttari mynd af íslenska sumrinu.  

Veðursins vegna eyða Íslendingar meiri tíma innandyra en flestar aðrar þjóðir. Lífið 

í byggðu skjóli kostar augljóslega meira en undir berum himni og það sést allra best á 

raforkunotkun þjóðarinnar. Árið 2018 var heildarraforkunotkun á Íslandi 19,830 

gígawattstundir (GWh).35 Í Bandaríkjunum sama ár, var heildarframleiðsla raforkuvera, 

sem einungis framleiða rafmagn með gasi, kolum eða olíu, 2,393,345 GWh. Kolefnislosun 

þeirrar framleiðslu nam 1,671 milljón tonnum, eða að meðaltali 698,18 tonn á hverja 

gígawattstund.36 Ef Íslensk raforkuframleiðsla væri jafn mengandi, næmi kolefnislosun 

hennar tæpum 14 milljón tonnum (13,845,029).  

Árið 2018 var mannfjöldi á Íslandi 348,450.37 Miðað við þann fjölda fólks, og ef 

þeir framleiðsluhættir sem tíðkast á raforku í Bandaríkjunum hefðu verið nýttir hér á landi, 

myndi það hafa þyngt meðal kolefnisfótspor Íslendings um 39,73 tonn. En þrátt fyrir 

heilbrigða framleiðslu rafmagns var meðal kolefnislosun árið 2016, 16,9 tonn af 

 
33 Baldur Ragnarsson, „Vindhraði“ Veðurstofa Íslands, 10. ágúst 2006, sótt 12. október 2020, 
https://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/349.  
34 Hákon Bjarnason og Haukur Ragnarsson, Skógræktarbókin, (Reykjavík: Skógræktarfélag Íslands,1990), bls. 229. 
35 „Talnaefni Orkustofnunar OS-2019-T013-01: Raforkunotkun á Íslandi 2018“, Orkustofnun, 12. nóvember 2019, sótt 29. október 2020 
,https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2019-T013-01.pdf 
36„How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity generation?,“ U.S. Energy Information Administration, 20. 
febrúar 2020, sótt 4. september 2020, 
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11#:~:text=In%202018%2C%20total%20U.S.%20electricity,of%20CO2%20emissions
%20per%20kWh. 
37„Fjöldi,“ Hagstofa Íslands, 20. mars 2020, sótt 19. september 2020, 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda/MAN00109.px/table/tableViewLayout1/?r
xid=96030a0c-e2cb-483f-a664-2dd32921bd56 
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koltvísýring (MTCO2) á einstakling á Íslandi.38 Bandaríkin, sem sitja einu sæti ofar en 

Ísland í keppninni um flesta bíla á hverja 1000 einstaklinga með 83839 bíla á móti Íslands 

82440 bílum. Þar var meðal kolefnisfótspor íbúa 15,5 MTCO2 sem eru gera 1,4 MTCO2 

færri en á hinu umhverfisvæna Íslandi. En í ljósi þess að raforkuframleiðsla á Íslandi er 

eins umhverfisvæn og raun ber vitni, hvað veldur því að kolefnisfótspor Íslendinga sé svo 

þungt?  

Það sem neyðir Íslendinginn til inniveru veldur því einnig að hann er tregur til 

nytsamlegrar útiveru. Árið 2019 keyrðu Íslendingar samanlagt 3,997,714,416 km41 eða 

tæpa fjóra milljarða kílómetra. Fyrir þá 348,450 manns sem skráðir voru í þjóðskrá 

1.janúar 201842 jafnast það á við 11,472.85 km á hverja einustu manneskju, börn sem 

fullorðna. Það jafngildir 8.68 hringferðum í kringum Ísland á þjóðvegi 1.43 Ætla má að 

fæstir hafi ferðist svo vítt innanlands á einu ári. Því má áætla að flestir þeir kílómetrar sem 

keyrðir eru, falli undir það sem kalla mætti nytjaakstur. Það er, fólk notar bíla til 

erindreksturs, samgangna og flutninga.  

Á höfuðborgarsvæði Íslands, í sveitafélögunum Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi, 

Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi, Garðabæ og Kjósahreppi, eru skráð ökutæki 174,790 talsins.44 

Hins vegar er fjöldi fólks á höfuðborgarsvæðinu sem hefur náð aldri til að taka ökupróf (17 

ára og eldri) 184,059 talsins.45 Það gera 0,95 ökutæki á hverja manneskju á því aldursbili. 

Það þýðir að tölfræðilega séð, hefur nánast hver einasti íbúi höfuðborgarsvæðisins sem náð 

hefur lágmarksaldri til ökuréttinda, aðgang að eigin bifreið.  

Árið 2018 brutu Bandaríkjamenn sitt eigið met í akstri, sjötta árið í röð, með 5.19 

trilljónum kílómetra eknum.46 Það gera 15,813 kílómetrar á hvern einasta Bandaríkjamann. 

 
38 „Ísland með mesta losun koltvísýrings á einstakling frá hagkerfinu,“ Hagstofa Íslands, 7. nóvember 2018, sótt 7. október 2020, 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/umhverfi/losun-koltvisyrings-a-einstakling/. 
39 „State motor-vehicle registrations,“ US Department of Transportation, 31. desember 2019, sótt 7. september 2020, 
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2018/pdf/mv1.pdf. 
40 Svava Guðjónsdóttir ritstýrði, Iceland in figures 2018 (Reykjavík: Hagstofa Íslands, 2018) bls. 28 
https://hagstofa.is/media/51192/iceland_in_figures_2018.pdf  
41 „Önnur tölfræði,“ Samgöngustofa, Sótt 16. október 2020. https://www.samgongustofa.is/umferd/tolfraedi/onnur-tolfraedi/ 
42 Svava Guðjónsdóttir ritstýrði, Iceland in figures 2018 (Reykjavík: Hagstofa Íslands, 2018) bls. 3 
https://hagstofa.is/media/51192/iceland_in_figures_2018.pdf 
43 „Vegalengdir,“ Vegagerðin, Sótt 10. október 2020. http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/ 
44 „Tölfræði,“ Samgöngustofa, Sótt 12. október 2020. https://bifreidatolur.samgongustofa.is/lykiltolur.html 
45 „Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2020 - Sveitarfélagaskipan hvers árs,“ Hagstofa Íslands, 20. mars, 2020, sótt 19. 
september 2020, 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=6
3dff2c1-2982-4af4-aabe-4c63c84c21d8. 
46 „Strong Economy Has Americans Driving More than Ever Before,“ US Department of Transportation, 21. mars 2019, sótt 10. 
september 2020, https://cms8.fhwa.dot.gov/newsroom/strong-economy-has-americans-driving-more-ever. 
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Vissulega er það meira en 11,473 kílómetrar meðal Íslendings en hafa skal í huga að 

vestanhafs eru þær vegalengdir sem fólk ferðast í og úr vinnu talsvert lengri. Samkvæmt 

US Census Bureau er meðalvegalengd Bandaríkjamanns aðra leið í vinnu 26 kílómetrar og 

tekur sú ferð að meðaltali 26.1 mínútu.47 Meðalferðatími milli heimilis og vinnu á 

höfuðborgarsvæðinu voru 14 mínútur árið 2016, og hafði hann aukist um tæpar 4 mínútur 

frá árinu 2007.48 

 

 

  

 
47 „Average One-Way Commuting Time by Metropolitan Areas,“ United States Census Bureau, 7. desember 2017, Sótt 15. október 
2020, https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/travel-time.html. 
48 Bjarni Reynarsson, „Inngangur.“ Í Reykjavík á tímamótum, Bjarni Reynarsson ritstýrði, 7-19, (Reykjavík: Skrudda, 2017), bls 16. 
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4. Baráttan við vindinn 

Eins og áður var komið inn á er vindstyrkur á Íslandi mikill og menningin og samfélagið 

mótað af því. Algengt er á Íslandi að fólk byggi sólpalla í bakgörðum og rammi þá inn með 

skjólgirðingum til að hlífa sælureitnum þá fáu góðviðrisdaga sem hér ríkja yfir árið. Skera 

slíkir veggir á tengsl milli þeirra sem inni í garðinum eru og þeirra sem eiga leið hjá. Ef til 

vill er tilgangur veggjanna einmitt sá að veita skjól og frið og líkja eftir skjólgóðum 

skógarlautum.  

Flestir sem komið hafa í skóg þekkja þá upplifun sem þéttur skógur veitir. Hljóð og 

vindur eru brotin og við það skapast afar friðsælar aðstæður í meiri veðursæld en finnst á 

opnu landi. Eins vindasöm og Reykjavík er hefur vindstyrkur í borginni minnkað jafnt og 

þétt síðustu áratugi. Þá var árlegur meðalvindstyrkur í Reykjavík árið 1949 6,2 m/s eða 4 

vindstig og hlýtur þá skilgreininguna stinningsgola. Árið 2019 var meðalvindstyrkur í 

Reykjavík hins vegar kominn niður í 3,6 m/s eða 3 vindstig og er nú skilgreindur sem gola. 

Til samanburðar má skoða vindmælingar á Keflavíkurflugvelli, en bæði Reykjavík og 

Keflavík eru á sama landshluta og báðar strandbyggðir.  

Fyrstu vindmælingar á Keflavíkurflugvelli eru frá árinu 1953 og sýna árlegan 

meðalvindstyrk upp á 7,2 m/s, svipaðan þeim sem fannst í Reykjavík á þeim tíma. Á 

meðan vindinn lægði í Reykjavík síðan þá, hefur hann nánast haldist óbreyttur á 

Keflavíkurflugvelli og mældist hann 6,7 m/s árið 2019.  

 
Mynd 3: Samanburður á þróun vindstyrks í Keflavík og Reykjavík frá 1949-2019. 
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Í ljósi nándar og svipaðra aðstæðna Reykjavíkur og Keflavíkur er ekki hægt að 

eigna veðurfarslegur breytingum heiðrinum að lægri vindstyrk í Reykjavík. Hins vegar, ef 

borin eru saman landfræðileg gögn frá Skógrækt Ríkisins og Landmælingum Íslands49 yfir 

annars vegar náttúrulegt birkilendi og hins vegar ræktað skóglendi má sjá verulegan mun á 

stærð landsvæðis ræktaðs skóglendis í kringum Reykjavík og Keflavík. 

Á Suðurnesjunum öllum hafa 243 ha verið græddir skógi en í Reykjavík og 

nágrenni eru þeir 4,277 ha. Þessi græddu skóglendi á Höfuðborgarsvæðinu bætast við 

6,116 ha náttúrulegs birkilendis sem að mestu leiti vex í Heiðmörk. Sem dæmi um stórtæka 

skógræktun í Reykjavík ber helst að nefna Öskjuhlíðina og Elliðaárdalinn. Í báðum 

tilfellum hófst ræktun á þeim svæðum upp úr 1950. 

 
Mynd 4: Samanburður á útbreiðslu ræktaðra skóga og náttúrulegs birkilendis. Myndin sýnir einnig staðsetningar 
veðurstöðva af mynd 3. 

Skjólbelti er sérstök tegund ræktunar sem samanstendur af runnum og trjám og er 

hönnuð á þann veg að hún minnkar hvimleið og skaðleg áhrif vinda. Í sögulegu samhengi 

hafa skjólbelti verið þróuð og ræktuð í þeim tilgangi að skýla landbúnaði og kornrækt á 

berum og vindasömum svæðum. Í heftinu Skjólbelti: vörn gegn vindi frá árinu 2012 er 

ítarlega farið yfir tilgang og uppbyggingu skjólbelta svo þau veiti sem mest skjól. Helstu 

 
49 „Niðurhalssíða,“ Landmælingar Íslands, sótt 20. september, 2020, http://atlas.lmi.is/LmiData/index.php?id=28085455485045. 
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kostir skjólbelta sem listuð eru í þessum leiðarvísi eru bætt umhverfi bændabýla, aukin 

uppskera af ökrum, minni hætta á jarðvegsrofi, vernd fyrir búfénað og bætt skilyrði fyrir 

fisk- og fuglalíf. Í Suður-Dakota fylki í Bandaríkjunum var framkvæmd rannsókn á 

gagnsemi skjólbelta í landbúnaði. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að aukning í 

uppskerumagni á maís, höfrum og byggi var um 750 lítrum meiri á hektara á skýldum 

ökrum en á óskýldum.50 Sambærileg rannsókn sem framkvæmd var í Nebraska sýndi fram 

á að 34 hektarar af skýldum tómatökrum gáfu af sér sambærilega uppskeru og 40 hektarar 

af berum ökrum, sem þýðir 17.4% aukning í uppskeru.51 Þessir kostir gefa til kynna að 

helst skuli rækta skjólbelti á landsbyggðinni til að hlífa landbúnaði og jarðyrkju. Þar eru 

akrar og beitsvæði jafnan ber og yfir þau ganga vindar ótamdir og valda oft mikilli 

eyðileggingu.  

Í hvassri norðanátt á Suðurlandi mettast himininn oftar en ekki rykmistri svo þéttu 

að ekki sést til sólar.52 Þá er útgufun vatns úr jarðveginum orðin svo mikil að hann losnar 

upp og fýkur með rokinu. Tré, plöntur og gras sem vaxa á vindasömum bersvæðum eiga 

erfitt uppdráttar þar sem útgufun af völdum vinds er svo mikil. Kaldir vindar eru 

skaðlegastir en þegar þeir blása verður vökvastraumur í gróðri svo hægur að hann nær ekki 

nægilegu vatni úr jarðveginum. Síðan stöðvast koltvísýringsnám gróðursins en öndunin 

heldur áfram sem rýrir gróðurinn og að lokum visnar hann.53  

Fáir staðir verðskulda skjólbelti jafn mikið og Ísland. Það er þó ekki fyrr en í byrjun 

5. áratugar síðustu aldar sem umræða skapast fyrst um fyrirbærið hérna á Íslandi. Klemenz 

Kr. Kristjánsson var tilraunastjóri á Sámsstöðum í Fljótshlíð og er talinn upphafsmaður 

skjólbeltaræktunar hérlendis. Gaf hann, ásamt Hákoni Bjarnasyni, Sigurði Blöndal og Gísla 

Þorkelssyni, út greinar um skjólbeltaræktun í Ársriti Skógræktarfélags Íslands um miðja 

20.öldina. Árið 1950 fékk Einar G. E. Sæmundsen 10 þúsund króna styrk til þess að kynna 

sér skjólbeltafræði á Jótlandi. Ferðin gekk vel og fjórum árum seinna voru fjárframlög í 

hendur Skógræktar ríkisins til skjólbeltaræktunar sett í fjárlög. Var sá kostnaður 

útgjaldaliður í bókhaldi ríkisins til ársins 1975. Á árunum eftir að fjárveitingum til 

málefnisins var hætt, lagðist skjólbeltaræktun í dvala.  

 
50 Hanley, Donald P., Kuhn, Gary, Skjólbelti : vörn gegn vindi, Magnús Rafnsson og Arnlín Óladóttir þýddu (Þingeyri: Skjólskógar á 
Vestfjörðum : Rannsóknastöð Skógræktar, Mógilsá, 2005), bls. 2. 
51 Hanley, Skjólbelti : vörn gegn vindi, bls 3. 
52 Hákon Bjarnason og Haukur Ragnarsson, Skógræktarbókin, bls. 227. 
53 Ibid. 
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Ýmislegt þarf að hafa í huga þegar hönnun skjólbelta er annars vegar. Rannsaka 

þarf aðstæður á staðsetningu beltisins og velja í það réttar plöntur. Einnig skal staðsetja  

skjólbeltið þar sem það veitir mesta vernd. Gæta þarf að umönnun trjánna sem gróðursett 

eru og fyrstu 3 til 5 árin eftir ræktun þarf sérstaklega að vernda beðin fyrir illgresi.54 

Tryggja þarf trjánum nægan raka til að vaxa, en eins og tekið var fram í fyrri kafla um 

veðurfar hérlendis eru þurrkar sjaldan vandamál í Reykjavík. Einnig er mikilvægt að þau 

tré og runnar sem nota á í skjólbelti komi frá traustri gróðrarstöð. Í mörgum tilfellum er 

þörf á girðingum til að vernda trén fyrstu árin fyrir ágangi nagdýra og kanína.55  

Hönnun skjólbelta og skipulag verkferla á viðhaldi við þau er mikilvægasti hlekkur 

þess að byggja farsæl skjólbelti. Huga þarf að stærð þess, fjöldi trjáraða og ákvarða bil á 

milli þeirra. Skipulega þarf að huga að hirðingu illgresis og taka stöðu á ástandi trjánna. 

Almennt henta sígræn tré einna best í skjólbelti þar sem þau veita skjól allt árið um kring. 

Velja þarf réttar tegundir sem henta skilyrðum þar sem ætlun er að rækta skjólbelti. 

Mismunandi tegundir hafa kosti og galla og henta þar af leiðandi mismunandi aðstæðum. 

Til að mynda hentar blautur jarðvegur sumum tegundum en saltur jarðvegur öðrum. 

Skjólbelti veitir hvað mest skjól sé það eins þvert á ríkjandi vindátt og kostur gefst. Mest 

skjól er ávallt hlémegin við beltið á svæðisbreidd sem jafngildir allt að fimmtánfaldri hæð 

hæstu trjánna.  

 
Mynd 5: Myndin sýnir virkni fimm raða skjólbelta með annars vegar réttu vaxtarrými (efri) og hins vegar of litlu vaxtarrými 
(neðri). 

Skjóláhrif beltis ákvarðast helst til af fjölda raða og tegundasamsetningu þeirra.  Til 

að hámarka þau áhrif ætti þéttleiki belta að vera í það minnsta 60%.56 Hefðinni samkvæmt 

 
54 Hanley, Skjólbelti : vörn gegn vindi, bls. 10. 
55 Ibid, bls. 11. 
56 Ibid, bls. 12. 
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samanstendur öflugt skjólbelti af fimm röðum trjáa. Neðsti partur þess þarf að vera þéttur 

og er því æskilegt að nota runna í hann. Á eftir runnaröð skulu fylgja tvær raðir lauftrjáa en 

öllu jafna vaxa þau hraðar og mynda þannig skjól fyrr. Ókostur hraðs vaxtar er þó sá að 

viðurinn verður síður þéttur og þar af leiðandi viðkvæmur fyrir sterkum vindum. Þess 

vegna henta lauftré vel í miðraðir skjólbelta. Hlémegin í fjórðu og fimmtu röð fimm raða 

skjólbelta er æskilegt að nota sígræn barrviðartré.57 Ef ekki er pláss fyrir fimm raðir er 

mjög mikilvægt að fækka röðum í stað þess að þétta raðirnar. Ef vaxtarrými trjánna er of 

lítið, er hætt við því að mörg þeirri deyji og beltið skemmist. Einnig getur of þétt skjólbelti 

haft öfug áhrif og magnað og eða breytt vindáttum. Þumalputtareglan er sú að því fleiri 

sem raðir skjólbeltis eru, því áhrifaríkara verður það svo framarlega sem nægilegt 

vaxtarrými er tryggt. Lágmarks vaxtarrými og hefðbundna uppsetningu fimm raða 

skjólbelta má sjá hér: 

 
Mynd 6: Myndin sýnir þverskurð af fimm raða skjólbelti, hæfilegt vaxtarrými allra trjágerða og uppbyggingu þess 
gagnvart ríkjandi vindátt. 

Ef pláss er lítið geta tveggja raða víxluð skjólbelti verið góð lausn. Þá eru tré sömu 

tegundar gróðursett með 1,2-2,4 m millibili. Önnur slík röð er síðan gróðursett 2-2,5 m frá 

henni á þann veg að trén víxlast á við fyrri röðina. Slík tveggja raða, þétt skjólbelti virka 

einstaklega vel sem snjófangarar og sem vinddempun fyrir stærri fimm raða belti. Einnig er 

minni þörf fyrir illgresiseyðingu í slíkum beltum þar sem samkeppnin um næringarríkan 

jarðveg er minni.   

 
57 Hanley, Skjólbelti: vörn gegn vindi, bls. 15. 
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Mynd 7: Myndin sýnir uppbyggingu og vaxtarrými tveggja raða skjólbelta. 
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5. Auðæfi jarðvegsins 

Áhrifamáttur skipulagðar og vel út hugsaðar skógræktar einskorðast ekki aðeins við aukna 

veðursæld. Í umhverfisfræðum er hlutverk þeirra jafnan skilgreint sem helsta verkfærið 

fyrir jöfnun kolefnis úr andrúmsloftinu. Norðurlandaþjóðirnar hafa verið öflugir 

stuðningsmenn Kyoto-bókunarinnar. Kyoto-bókunin er rammaáætlun sem er einskonar 

framlenging á Aðgerðaráætlun Sameinuðu Þjóðanna í baráttunni við hnattræna hlýnun. Frá 

aldamótunum 2000 hefur áhersla á endurræktun og nýgræðslu skóglendis fengið vaxandi 

forgang sem farsæl lausn í loftslagsmálum.58  

Vistkerfi skóglenda geyma stærstan hluta landjafnaðra kolefna sem finnast á 

jörðinni. Tré og plöntur binda koltvísýring úr andrúmsloftinu með ljóstillífun. Kolefnið er 

að hluta til geymt í lífmassa ofanjarðar. Það er í laufblöðum, greinum, stofni og jarðgróðri. 

Meirihluti kolefnis er hins vegar bundinn neðanjarðar í rótarkerfi trjáa, jarðvegi og í 

dauðum og lifandi jarðvegsefnum. Hlutfall kolefnis neðanjarðar á móti hluta þess 

ofanjarðar er jafnan um 2:1 í skógum á svæðum tempraðs heimsskautaloftslags.59  Skógar 

valda kolefnisjöfnun á landfræðilegum skala ef umsjón þeirra stuðlar að rúmmálsaukningu 

viðar og lífrænna jarðefna. Í Finnlandi og Svíþjóð jókst árleg kolefnisjöfnun fyrir tilstilli 

aukningar í viðarlífmassa skóga á árunum 1990-2000 um 30 og 20 milljón tonn. Árleg 

kolefnislosun beggja þjóða var um 70 milljón tonn á þeim tíma. Nýgræðsla og endurræktun 

skóglendis þar minnkaði því magn koltvísýrings í andrúmsloftinu um 30-40%.60  

Í Ársriti Skógræktarinnar árið 2017 var birt rannsókn eftir Arnór Snorrason og 

Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur. Í þeirri rannsókn var kolefnisbinding íslenskra skóga metin 

og búið var til reiknilíkan fyrir kolefnisbindingu helstu trjátegunda sem hér vaxa. Í líkaninu 

eru birtar tölur um jöfnun skóga eftir tegundum á eins hektara landsvæði. Í líkaninu er gert 

ráð fyrir 2350 uppkomnum plöntum á hvern hektara.61 Samantektartöflu af jöfnunargetu 

þeirra má sjá á mynd 8. 

 

 

 
58 Bjarni D. Sigurðsson, Sverdrup. Harald, Belyazid. Salim, og Brynhildur Bjarnadóttir. „Effects of afforestation on the carbon cycle.“ Í 
Affordnord, Guðmundur Halldórsson. Bjarni D. Sigurðsson og Edda Sigurdís Oddsdóttir ritstýrðu, 87-99, (Kaupmannahöfn: Nordic 
Council, 2008), bls. 88. 
59 Ibid. 
60 Ibid, bls. 89. 
61 Arnór Snorrason og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, „Áhrif fjórföldunar nýskógræktar á Íslandi á losun og bindingu 
gróðurhúsloftegunda.” Ársrit 2017, 1 (Júlí 2018): 56-62. 
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Mynd 8: Myndin sýnir árlega meðalbindingu trjáa eftir tegundum sem æskilegar eru í nýskógrækt á Íslandi.  

Í sömu rannsókn er æskilegt hlutfall milli tegunda í slíkum viðmiðunarhektara útskýrt. Þá 

skal hlutfall alaskaaspar vera 13%, birki 30%, sitkagreni 17%, stafafura 20%, lerki 18% og 

eftirstandandi 2% eru tileinkuð öðrum tegundum. Á 30. aldursári getur slíkur skógarhektari 

kolefnisjafnað 53.7t CO2 á ársgrundvelli.  

 
Mynd 9:Myndin sýnir æskilega hlutdeild trjátegunda í hektara af nýræktuðum skógi. 



 

 25 

6. Akreinar eða trjágreinar 

Í minnisblaði um mat á losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík kemur fram að 

heildarútblástur koltvísýrings frá bílum sé um 204,400 t CO2.62 Til að kolefnisjafna það 

fótspor þyrfti að rækta 3,806 ha skóglendis eftir fyrrnefndum hætti. Það er því ljóst að 

mannöldin er ekki aðeins meinið heldur einnig meðalið þegar kemur að því rétta ranglætið 

sem unnið hefur verið á hendur jörðinni. Það er, þörf er á róttæku og meðvituðu inngripi 

mannfólks sem kollvarpar hugmyndum módernískra borgarfræða þar sem mengandi 

samgöngur eru í hávegum hafðar. Góðu fréttirnar eru þær að það inngrip hefur að mestu 

leiti hafist, en sífellt er unnið að því að fjölga samgöngukostum með nýjum og bættum 

göngu- og hjólastígum sem og innleiðingu Borgarlínunnar í samgönguflóru Reykjavíkur.  

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 er þróunarás nýbygginga í 

borginni á þann veg að 90% nýrra íbúða skulu byggjast vestan Elliðaár og 10% austan 

hennar .63 Er það gert til þess að þétta þá byggð sem fyrir er, en slíkar þéttingar skila sér í 

auknu göngufæri og þar af leiðandi minni bílaþörf.  

Flatarmál Reykjvíkur er 27,450 ha og skóglendi til að kolefnisjafna borgina, miðað við 

núríkjandi samgönguvenjur, þarfnast 3,806 ha. Því er ekki ómögulegt að sjá lausnir um 

þéttingu byggðar annars vegar og hins vegar róttækt og víðfermt skógræktarinngrip til 

veðurbóta í þéttbýli ganga upp í samfloti. Þeir sem leggja stund á borgarfræði eru 

meðvitaðir um samspil þéttrar byggðar og göngufæris í borgum. Þumalputtareglan er sú að 

25-50 íbúðir á ha er þéttleikaþröskuldurinn sem keyrandi úthverfabyggð stígur yfir í 

göngufært þéttbýli.64 Eðlilega er það ekki það eina sem ákvarðar göngufæra borg, en það 

leggur grunninn að fyrirtækjarekstri til að þjónusta íbúa í göngufæri við heimili sín. Það 

skýtur því skökku við að í aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030 sé unnið að því að þétta það 

sem nú þegar er þétt, þ.e. byggð vestan Elliðaár, á meðan dreifbýlli hlutum borgarinnar er 

haldið sem slíkum. Réttari væri að snúa dæminu við og byggja mun stærri hluta nýrri íbúða 

austan Elliðaár og nýta óbyggð rými til þess að gera góðri innviðauppbyggingu á göngu- 

og hjólastígum hátt undir höfði með því að gera þá nothæfa allt árið um kring.  

Rétt er að leggja áherslu á eiginleika skógræktar sem skipulagsinngrips í borg umfram 

bygginga- og vegaframkvæmda. Skjólbelti og skógræktarsvæði eru ólíkt vegum og 

 
62 Hrönn Hrafnsdóttir, „Mat á losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík 2017.“ Í Minnisblað, (Reykjavík: Mannvit, 2018), bls. 5, 
1210231-000-HMO-0002, sótt 10. nóvember, 2020, https://reykjavik.is/sites/default/files/2017_losun_ghl_minnisblad_fra_mannviti.pdf. 
63 Hrólfur Jónsson, „Að þétta og þróa borg.“ Í Reykjavík á tímamótum, Bjarni Reynarsson ritstýrði, 165-173, (Reykjavík: Skrudda, 2017), 
bls. 166. 
64 Jeff Speck, Walkable City, (New York: North Point Press, 2012), bls. 61. 
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byggingum á þann hátt að staðsetningar þeirra eru ekki endanlegar. Það sem hér er átt við 

er að á hvaða tímapunkti sem er er hægt að fella og eða færa hluta borgarskóglendis ef 

nauðsyn krefur. Þannig eru slík inngrip mun sveigjanlegri og auðveldari að vinna með 

heldur en steinsteyptar fasteignir með dreifðu eignarhaldi.  

Hugmyndir um borgarskipulag frá 19. og 20. Öldinni um aðskilnað heimilis og vinnu, 

félagsathafna og iðnaðar, verða úreltari með hverju árinu sem líður. Nýlega, þegar þessi 

ritgerð er skrifuð árið 2020, var vel látið reyna á framfarir í samskiptatækni undanfarinna 

áratuga þegar stór hluti fólks neyddist til að vinna heiman frá sér í kjölfar 

kórónuveirufaraldursins. Ætla má að vinnuumhverfi framtíðarinnar verði á þann veg að 

störf fólks fari að einhverju leyti meira fram innan veggja heimilis til blands við vinnustaði. 

Það myndi þýða að fólk eyði fleiri stundum í og í kringum heimili sín en áður hefur tíðkast. 

Gæti þá verið að kostnaður við rekstur bifreiða borgi sig ekki í samhengi við notkun þeirra. 

Það er því gífurlega mikilvægur í barráttunni við hnattræna hlýnun að umhverfisvænar 

samgöngur séu veðurfarslega ákjósanlegur kostur ef markmiðum um minni akstur útblástur 

koltvísýrings skal ná. Hér að neðar má sjá tillögur að staðsetningum fyrir skjólbelti og 

skógræktarsvæði sem myndu bæta veðurskilyrði í Reykjavík og þar með efla göngufæri í 

borginni.    

 
Mynd 10: Tillaga höfundar að staðsetningu skjólbelta og nýskógræktar í og í umhverfi Reykjavíkur. 

Á myndinni hér að ofan má sjá kort af Reykjavík og því skóglendi sem í kringum 

hana er í dökkgrænum lit. Tillagan að staðsetningum 5 raða skjólbelta er sem hér segir:  
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1. 10.29 km strandbelti sem nær frá Olís Ánanaust út á Seltjarnarnes og í kringum 

byggðina þar niður að Ægissíðu og alla suðurströndina inn að Fossvog. Er það hugsað til 

þess að lægja vindstyrk norðanáttar og sunnanáttar inn í Seltjarnarnes, Vesturbæinn, 

Þingholtin og Skerjafjörðinn.  

2. 2.72 km strandbelti sem liggur milli Lauganess og vestur að Hörpu. Beltið er á milli 

Sæbrautar og brimgarðanna og dempar norðanátt inn í Miðborgina, Túna-, Teiga- og 

Lækjahverfi.  

3. 4.17 km strandbelti sem liggur frá suð-vesturhorni Gufuness og teygir sig eftir 

strandlengju Grafarvogs. Myndi það lægja sunnanátt inn í Hamra- og Foldahverfi og 

vestanátt inn í Grafarholt. 

4. 1,29 km belti á milli akreina á Suðurgötu frá Þjóðminjasafni Íslands suður að Skerjafirði. 

Er það gert til að lægja austanátt inn í Vesturbæinn og austanátt inn á Háskólasvæðið. 

5. 9.97 km Miklubrautarskjólbelti miðar við að Miklabraut sé sett í stokk og skjólbelti lagt 

yfir. Beltið liggur frá  Háskóla Íslands og að Húsasmiðjunni Vínlandsleið. Myndi það skýla 

byggð ýmist sunnan eða norðan Miklubrautar eftir vindátt.  

 Tveggja raða, þétt, víxluð skjólbelti táknuð með punktalínu liggja helst til frá norðri 

til suðurs til að lægja vind þar sem pláss er minna. Er hugsunin að þau séu sett á 

umferðareyjur á milli akreina . Þau eru: 0.39 km í Lönguhlíð milli Flókagötu og 

Miklubrautar,  10.21 km eftir Sæbraut og Reykjanesbraut frá Hörpu upp að Smáralind, 

5.26 km suður eftir Kringlumýrarbraut frá gatnamótum við Sæbraut upp að Hamraborg, 

1.96km austur og suður eftir Háaleitisbraut að Bústaðavegi, 1.32 km suður eftir 

Grensásvegi upp að Bústaðavegi, 2.09 km austur eftir Suðurlandsbraut frá gatnamótum við 

Kringlumýrarbraut að hringtorg í Mörkinni, 1.82 km samtals, beggja megin suður eftir 

Höfðabakka frá Vesturlandsvegi að Elliðaá og 0.55 km frá Gullinbrú að Stórhöfða. 

Nýskógar (táknaðir með ljósgrænum lit á korti) yrðu gróðursettir á Valhúshæð, í stað 

flugvallarins í Vatnsmýri, milli Öskjuhlíðar og strandar að Kringlumýrarbraut, í kringum 

Landspítalann í Fossvogi, í Fossvogi á milli Fagralundar og Víkurinnar, á Bessastaðatúni, á 

Geirsnefi, í Engey, í Viðey, á Geldinganesi og Gufunesi, við Keldur á Stórhöfða og 

Heiðmörk síðan stækkuð eftir Suðurlandsvegi. 

Samanlagt myndi framkvæmd þessarar tillögu ná að kolefnisjafna, á 30. aldursári, 

64,962 af þeim 204,400 tonnum koltvísýrings sem núverandi bílaumferð losar. Hins vegar 

munu skjóláhrif tillögunnar gera vart við sig innan tíu ára. 
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Niðurlag 

Ljóst er að vandamálin sem mannkynið stendur fyrir eru stór og flókin. 

Náttúruhamfarir sem rekja má til ójafnvægis af mannavöldum í jarðkerfum, valda 

gífurlegri eyðileggingu á borgum, bæjum og samfélögum. Hér á Íslandi verðum við síður 

fyrir barðinu á felli- eða hvirfilbiljum, né flóðbylgjum. En veðráttan hér er þó langt því frá 

skaðlaus. Í óveðrum fjúka lausahlutir og þakplötur af húsum og valda gífurlegri hættu fyrir 

fólk. Viðhaldsþörf á húsum eykst með hverjum vetrinum sem líður vegna þess vindstyrks 

sem hér ríkir. Fyrir utan allt það efnislega tap sem verður til vegna vondrar veðráttu hér á 

landi, eru lífsgæði í gagnlegri útiveru verulega skert. Fyrir þær sakir hefur skapast 

neyslumenning og lifnaðarhættir sem valda enn meiri umhverfisspjöllum á heimsvísu. 

Fyrir utan þann skaða sem lélegt ástand náttúrunnar á Íslandi veldur, gerir hún lítið sem 

ekkert til þess að bæta heilsu lofthjúpsins með kolefnisjöfnun og sem sjálfbært skjól fyrir 

mannlegt samfélag. Þannig hefur samspil manna og náttúru á Íslandi verið neikvætt 

svörunarkerfi í aldanna rás.  

Eitt róttækasta skrefið í skóg- og skjólbeltaræktun í þéttbýli væri að endurheimta rými 

með fækkun akstursakgreinum gatna. Nú, sem og áður, heyrast reglulega háværar raddir 

bifreiðaeigenda sem mótmæla innleiðingu Borgarlínunnar á þeim grundvelli að með henni 

sé þrengt svo gróflega að einkabílnum að umferðarteppur verði bæði algengari og þyngri. 

Frá sömu línu er kallað eftir fjölgun akreina til þess að létta á þeim umferðarþrýstingi sem 

nú þegar ríkir í borginni. Í því samhengi er vert að skoða enska hugtakið induced demand 

sem þýða mætti á íslensku sem framleidd eftirspurn. Hugtakið lýsir þeim raunveruleika 

sem á sér stað þegar nýjar akreinar eru lagðar til þess að létta á umferðarþunga.   

Safngreining á tugum rannsókna frá árinu 2004 leiddi í ljós að fyrir hverja 10% 

aukningu á akreinavegalengd sem bætt er við vegakerfi verður viðstöðulaus 4% aukning í 

keyrðri vegalengd bifreiða. Sú keyrða vegalengd stígur upp í 10% innan nokkurra ára og 

fyllir þar með flutningsgetu hinna viðbættu akreina.65 Þannig má sjá að viðbót akreina til 

að létta á umferðarþrýsting er aðeins skammgóður vermir. Með mannöldina að vopni mætti 

því framkalla reduced demand eða fjarlægða eftirspurn eftir keyrðum kílómetrum með því 

að skipta akreinum út fyrir trjágreinar.  

Hlutverk arkitektúrs í raunveruleika annaldarinnar er því veigamikið í þeim skilning að 

góð hönnun borgarrýma getur búið til jákvætt svörunarkerfi. Ef fyllt væri upp í opin svæði 

 
65 Speck, Walkable city. bls. 82. 
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á höfuðborgarsvæðinu með skógrækt, gæti sú ræktun myndað skjól víðsvegar um borgina. 

Þau skjólbelti myndu þá eins og nafnið gefur til kynna minnka vindstyrk sem gerir 

gagnlega útiveru líkt og fótgöngu og hjólreiðar mun aðgengilegri yfir stærri hluta árs. Slíkt 

inngrip myndi ekki aðeins minnka þörf fyrir kolefnislosandi samgöngur heldur einnig hafa 

kolefnisjafnandi áhrif á andrúmsloftið. Þannig gæti Reykjavík og Ísland allt virkilega lagt 

sitt á vogarskálarnar í baráttunni við hnattræna hlýnun og orðið jafn hreint og sjálfbært og 

ímynd okkar út á við gefur til kynna að við séum.  
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Mynd 7: Mynd eftir höfund. Uppbygging og vaxtarrými tveggja raða skjólbelta. 
 
Mynd 8: Mynd eftir höfund. Árleg meðalbinding trjáa eftir tegundum. Úr einkasafni höfundar. 

2020. 
 
Mynd 9: Mynd eftir höfund. Æskileg hlutdeild trjátegunda í hektara af nýræktuðum skógi. Úr 

einkasafni höfundar. 2020. 
 
Mynd 10: Mynd eftir höfund. Tillaga að staðsetningu skjólbelta og nýskógræktar í og í 

umhverfi Reykjavíkur. 
  

Við gerð myndar 1 var stuðst við teikningar Sherry Curl úr bókinni Íslandsskógar: Hundrað 
ára saga (sjá heimildarskrá) 
Við gerð mynda 1, 2, 4 og 10 var stuðst við landfræðileg gögn frá Landmælingum Íslands. 

  
  
 


	Inngangur
	1. Hin mannhverfa jörð
	2. Mannöldin á Íslandi
	3. Veðurfar á Íslandi
	4. Baráttan við vindinn
	5. Auðæfi jarðvegsins
	6. Akreinar eða trjágreinar
	Niðurlag
	Heimildaskrá
	Myndaskrá

