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Ágrip 

Á Íslandi eru að finna mikilvæg búsvæði vaðfugla og margir þeirra eru algengir um land allt. 

Þeirra helstu búsvæði er opið land með lágvöxnum gróðri. Vegna aukinnar landnýtingar í 

heiminum eiga heimsstofnar vaðfugla undir högg að sækja. Þeir eru átthagatryggir og 

viðkvæmir fyrir breytingum á búsvæðum sínum (Méndez o.fl., 2018). Töluverður fjöldi 

rannsókna hefur verið gerður, bæði hérlendis og erlendis, um hvernig vaðfuglar bregðast við 

ákveðnum kringumstæðum, meðal annars um það hvort skógar hafa áhrif á þéttleika þeirra. Í 

þessari rannsókn sem var framkvæmd sumarið 2021, var notast við punkttalningar og talið var 

í 100 m radíus í 100 m fjarlægð frá skógarjaðri og 100 m radíus í 400 m fjarlægð. Talið var á 

eins mörgum svæðum í kringum skóga og hægt var að finna í júní 2021, aðallega á 

Vesturlandi, en einnig var talið á svæðum á Suðurlandi. Talningar fóru fram á 83 svæðum 

sumarið 2021 og fundust fleiri vaðfuglar á punktum sem voru í 400 m fjarlægð frá 

skógarjaðri, samanborið við 100 m fjarlægð frá skógarjaðri. Nokkrar skógarbreytur voru 

skráðar en þær lýsa gerð skóglendisins og eru eftirfarandi: trjátegundir, þ.e. hvort tré í 

skógunum væri barrtré, lauftré eða blönduð af báðum, hæð trjáa í skógi, þéttni skóga og aldur 

trjáa í skógi. Ekki var hægt að segja með vissu hvort skógarbreyturnar hefðu áhrif á þéttleika 

og búsvæðaval vaðfuglanna. Jarðvegsgerðir voru skráðar á öllum svæðum, þær höfðu 

einungis áhrif á tegundasamsetningu vaðfuglanna en smávægilegur munur var á vali 

vaðfuglanna á jarðvegsgerðum en það hafði þó ekki áhrif á það hversu nálægt skógum þeir 

sjást.  

 

Lykilorð: Vaðfuglar, skógar, tré, þéttleiki, hrossagaukur, heiðlóa, lóuþræll, spói, stelkur, 

þúfutittlingur, skógarjaðar, skógarbreytur, jarðvegsgerð.  
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1. Inngangur 

Ísland er ung eldfjallaeyja í Atlantshafi sem situr á flekaskilum Evrasíu flekans og Norður -

Ameríkuflekans. Eldvirkni og jarðhræringar eru algeng fyrirbrigði hér á landi sem gerast á 

u.þ.b 3-4 ára fresti (Magnús T. Guðmundsson o.fl., 2010). Fyrir eyju með þessa staðsetningu 

er allra veðra von en stutt sumur og langir vetur eru ein af einkennum Íslands. Einn af 

fylgifiskum eldvirkni á Íslandi eru jökulhlaup. Algengt er að þau brjótist fram með tilheyrandi 

hamagangi og oft flæðir vatn yfir töluvert landsvæði. Einnig fylgir oft eldvirkni, aska og 

eiturgös og dreifast þessi efni oft yfir stór landsvæði. Þetta eru allt atburðir sem hafa í tímanna 

rás haft áhrif á þróun náttúru og vistkerfa hér á landi. Ásamt eldvirkni, jarðhræringum og veðri 

á Íslandi er hefð fyrir lausagöngu sauðfjár á sumrin, sem haldið hefur hágróðri í skefjum 

(Tómas Grétar Gunnarsson, 2010) og einkennast því mörg svæði hérlendis af lágvöxnum 

gróðri. Vaðfuglar kjósa sér helst opin svæði með lágvöxnum gróðri fyrir búsvæði og hjá sumum 

tegundum vaðfugla verpur stór hluti heimsstofnsins á Íslandi (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl, 

2006). Hér er því að finna mikilvæg svæði fyrir þær tegundir (María Harðardóttir o.fl, 2008).  

Ísland er ábyrgðarland fyrir nokkrar tegundir vaðfugla (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl, 

2006) og er votlendi á Íslandi sérstaklega mikilvægt búsvæði vaðfugla. Votlendi á undir högg 

að sækja vegna aukinna umsvifa í landnýtingu eins og fóðurræktun, skógrækt o.fl og grafnir 

hafa verið skurðir til að þurrka upp votlendi svo hægt sé að nýta þau landsvæði á einhvern hátt. 

Sumarhúsum er að fjölga og í kringum þau eru gróðursett tré sem skjólbelti (Tómas Grétar 

Gunnarsson o.fl, 2006). Aukning er í gróðursetningu á nytjaskógum með tegundum sem ekki 

eru upprunalegar frá Íslandi. Hlýnun jarðar veldur því að birkið er að breiðast út, svo skógum 

Íslands er að fjölga bæði náttúrulega og af mannavöldum (Þröstur Eysteinsson, 2017). 

Það er mikilvægt að fylgjast með þróun vaðfuglastofna svo hægt sé að grípa inn í ef 

stofnar þeirra eru í yfirvofandi hættu en Íslendingar eru aðildarmeðlimir margra samninga sem 

fjalla um vernd á villtum dýrum (Menja von Schmalensee o.fl, 2013). Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar á því hvort skógar hafi áhrif á þéttleika vaðfugla bæði hérlendis og erlendis og 

hafa niðurstöður meirihluta rannsókna sýnt að svo er (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl, 2006; 

Delany og Scott, 2006). Þessi rannsókn var framkvæmd til kanna hvernig þéttleiki vaðfugla 

breytist með fjarlægð frá skógi. Auk þess var áhugavert að skoða hvort einhverjar 

skógarbreytur (trjátegund, hæð trjáa, þéttni skóga eða aldur skóga) hefðu áhrif á þéttleika. Fáar 

rannsóknir af þessum toga hafa verið gerðar á Vesturlandi og því kjörið að framkvæma hana 

þar. Bæði er það gott til að fá nýjar upplýsingar um landsvæðið og til að að bera saman við 
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aðrar rannsóknir frá öðrum landsvæðum. Með þessari rannsókn eru því komnar skjalsettar og 

nýjar upplýsingar sem hægt er að styðjast við ef fleiri rannsóknir á Vesturlandi verða gerðar. 

Vegna umræðu um aukna skógrækt í samfélaginu í dag er áhugavert að skoða hvernig 

hún hefur áhrif á þau landvistkerfi sem hafa skapast síðustu áratugina. Rannsókn af þessu tagi 

varð því fyrir valinu til að kanna áhrif skóga á þennan hóp fugla. 

Rannsóknaspurningar voru eftirfarandi: 

• Eru tengsl á milli fjarlægðar frá skógi og þéttleika vaðfugla? 

• Hvers vegna þarf að athuga hvernig skógar hafa áhrif á búsvæði vaðfugla? 

• Eru einhverjar skógarbreytur sem hafa áhrif á þéttleika vaðfugla? 

• Hvernig er þróun skóga á Íslandi og mun það hafa áhrif á einhverja stofna vaðfugla? 
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2. Fuglar til rannsóknar 

2.1 Vaðfuglar 

Vaðfuglar eru hópur fugla sem eru vistfræðilega háðir votlendi og velja almennt að verpa á 

opnum svæðum með lággróðri (Delany, S. og Scott, D, 2006). Talið er að þetta geri þeir til að 

sjá snemma hvort afræningjar séu á ferli og hafi því lengri tíma til að bregðast við. Afræningjar 

á Íslandi eru oft vargfuglar eins og hrafn og mávur en einnig spendýr svo sem tófa og minkur. 

Einhverjar heimildir eru þó fyrir því að sauðfé éti bæði egg og unga (Ævar Petersen o.fl, 2021). 

Margar tegundir vaðfugla leita í votlendi (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl, 2006) og útskýrir það 

að einhverju leiti vaxtarlag þeirra. Þeir notast við langan gogginn til að finna æti og þurfa löngu 

fótleggina til að standa upp úr vatnsbolnum. Vaðfuglum á Íslandi má skipta niður í þrennt, eftir 

því hvernig þeir dreifast um hnöttinn. Í fyrsta lagi má tala um þá sem hafa háarktíska dreifingu, 

svo lágarktíska dreifingu og í þriðja lagi þá sem helst finnast í tempraða beltinu. Á Íslandi má 

segja að dreifing hópanna sé hægt að tengja við búsvæðaval þeirra á Íslandi. Tegundir í þeim 

hópum sem leita lengst norður á bóginn velja sér yfirleitt búsvæði hér á landi með minnstum 

gróðri og finnast stundum í meiri hæð yfir sjávarmáli. Tegundir í þeim hópum sem finnast 

sunnar, leita í búsvæði hér á landi með þéttari gróðurhulu og í minni hæð yfir sjávarmáli 

(Tómas Grétar Gunnarsson, 2020). 

2.1.1 Heiðlóa Pluvialis apricaria 

Heiðlóa (mynd 1), yfirleitt er talað um lóu, er algengur 

fugl á Íslandi. Hana er að finna um land allt en hún 

leitar þó mest í svæði undir 300 metrum yfir 

sjávarmáli. Hún sækir helst í móa og mela (Kristinn 

Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017) en í kringum 

skóga og árbakka er hana nánast aldrei að finna 

(Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006; Elísa 

Skúladóttir, 2018). Oft er talað um lóuna sem vorboða 

á Íslandi þar sem hún er á meðal fyrstu farfugla sem 

koma til landsins á vorin eða í lok mars, byrjun apríl. 

Þær yfirgefa landið svo í september (Guðmundur Páll 

Ólafsson, 2006). Heimsstofninn er talinn vera um 400.000 pör og verpur um 42% hans 

hérlendis. Varpstöðvar lóunnar ná yfir norðanverða Evrópu, frá Austur-Grænlandi, og til 

miðrar Síberíu. Lóan hefur aftur á móti vetursetu frá Bretlandseyjum suður til Spánar og 

Marokkó (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017). 

Mynd 1. Heiðlóa Pluvialis 

apricaria (Daníel Bergmann, e.d.-

a). 
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2.1.2 Hrossagaukur Gallinago gallinago 

Hrossagaukur (mynd 2) er algengur fugl hérlendis og 

finnst um allt land en sennilega er um 99% stofnsins 

að finna í undir 300 m.y.s. Hrossagaukur leitar mikið í 

hávaxna birkiskóga, aðra skóga, mýrar og svæði með 

miklum og oft hávöxnum gróðri en finnst sjaldnast á 

gróðursnauðum svæðum (Tómas Grétar Gunnarsson 

o.fl., 2006). Hrossagaukurinn er farfugl að mestu leiti 

en sumir einstaklingar halda þó til á Íslandi allan ársins 

hring. Farfuglar þessarar tegundar koma hingað til 

lands um miðjan apríl frá Vestur-Evrópu og eru fram í október (Brian Pilkington, 1992; 

Guðmundur Páll Ólafsson, 2006). Íslenskir hrossagaukar tilheyra deilitegundinni Gallinago 

gallinago faeroensis, en 95% hennar verpur á Íslandi en restin í Færeyjum og norðanverðum 

Bretlandseyjum (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017). 

  

Mynd 2. Hrossagaukur Gallinago 

gallinago faeroensis (Daníel 

Bergmann, e.d.-b). 
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2.1.3 Jaðrakan Limosa limosa 

Jaðrakan (mynd 3) er algengur fugl á Íslandi en 

þeir fuglar sem finnast hér á landi tilheyra 

deilitegundinni Limosa limosa islandica og verpur 

sú tegund nánast einungis hérlendis. Jaðrakan 

finnst helst í mýrum og öðru votlendi á láglendi, 

oft þar sem er að finna tjarnir. Hann hefur stundum 

verið kallaður einn af einkennisfuglum votlendis 

hér á landi (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 

2017). Jaðrakan finnst síður á heiðarlöndum eða á 

algjörlega ógrónum svæðum og verpur hann oftast 

á stórum opnum svæðum á láglendi (Tómas Grétar 

Gunnarsson o.fl., 2006). Jaðrakan er farfugl og kemur til landsins um miðjan apríl frá 

vesturströnd meginlands Evrópu þar sem vetrarstöðvar hans eru að finna (Guðmundur Páll 

Ólafsson, 2006). Heimsstofn jaðrakans (Limosa limosa) er um 68.000 pör. Í deilitegund 

jaðrakans á Íslandi (Limosa limosa islandica ) hefur fjölgað en jaðrakan (Limosa limosa) er á 

heimsválista sem tegund í yfirvofandi hættu sem má aðallega rekja til aukins landbúnaðar í 

Evrópu (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017). 

2.1.4 Lóuþræll Calidris alpina 

Lóuþræll (mynd 4) er algengur varpfugl á Íslandi á 

sumrin og finnst hann um land allt. Hann finnst 

nánast eingöngu í votlendi en fyrir kemur að hann 

finnist í móum. Lóuþrællinn kemur til landsins í lok 

apríl og dvelur fram í september (Guðmundur Páll 

Ólafsson, 2006). Stofnstærð er í kringum 275.000 

pör en tvær deilitegundir sjást hér á landi. Einungis 

önnur þeirra verpur hér (Calidris alpina schinzii) 

og tilheyra um 90% lóuþræla sem sjást hér á landi 

þeirri deilitegund. Um 15% stofnsins finnst yfir 300 m.y.s og 85% undir 300 m hæðarlínu. 

Varp- og sumarstöðvar hans eru norðlægar eða í kringum Norður-Íshafið, vetrarstöðvar hans 

eru svo í Vestur-Afríku (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017). 

Mynd 4. Lóuþræll Calidris alpina 

(Erling Ólafsson, e.d.-b). 

Mynd 3. Jaðrakan Limosa limosa 

(Erling Ólafsson, e.d.-a). 
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2.1.5 Spói Numenius phaeopus islandicus 

Spói (mynd 5) er algengur farfugl á Íslandi og finnst 

um land allt. Hann kemur hingað til lands í lok apríl 

og byrjun maí, aðallega frá Vestur-Afríku þar sem 

vetrarstöðvar hans er að finna og yfirgefur landið í 

lok ágúst (Brian Pilkington, 1992; Guðmundur Páll 

Ólafsson, 2006). Spóar verpa umhverfis Norður-

Íshafið en hér á landi finnst deilitegundin Numenius 

phaeopus islandicus og verpur hún nánast að öllu 

leiti hérlendis (Kristinn Haukur Skarphéðinsson 

o.fl., 2017). Á Íslandi finnast spóar helst undir 300 

m.y.s. og þá á svæðum með lágvöxnum gróðri, oftast í mó- og votlendi. Lítt grónar áreyrar 

verða hvað oftast fyrir valinu eða í um 23% tilfella (Borgný Katrínardóttir o.fl., 2015). Við 

áreyrar komast flestir ungar á legg en þetta búsvæði er líklegast gott fyrir spóa því ár, 

sérstaklega jökulár, flæða reglulega yfir bakka sína og halda því gróðri í skefjum, auk þess sem 

næringarefni verða eftir á áreyrunum sem stuðla að auknu fæðuframboði eins og 

hryggleysingjum sem er þeirra helsta fæða (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Heimsstofn 

spóa er um 250 þúsund pör og verpur um helmingur hans hér á landi (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson o.fl., 2017. 

2.1.6 Stelkur Tringa totanus 

Stelkur (mynd 6) er algengur fugl á Íslandi og er 

nánast alltaf farfugl. Hann kemur til landsins í mars 

og apríl frá vetrarstöðvum sínum í Vestur-Evrópu, 

þá aðallega Bretlandseyjum og flýgur þangað aftur 

í lok október. Tilhugalíf stelksins byrjar þó ekki fyrr 

en um miðjan maí (Guðmundur Páll Ólafsson, 

2006). Örfáir fuglar verða eftir hér á landi yfir 

veturinn og halda sig í fjörum á Suðvesturlandi. 

Þeir fuglar sem finnast hér á landi eru af 

deilitegundinni Tringa totanus robusta og verpur hún nánast öll hérlendis. Stelkur finnst nánast 

að öllu leiti í votlendi á láglendi, sérstaklega þar sem mikið er af tjörnum og finnst að litlu leiti 

á heiðum eða ræktuðu landi. Hreiðursæði stelksins er oft að finna í þúfum og gróðri á bilinu 

10-20 cm (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Heimsstofn Tringa totanus er um 75.000 pör 

Mynd 5. Spói, Numenius phaeopus 

islandicus (Jóhann Óli Hilmarsson, 

2009). 

Mynd 6. Stelkur, Tringa totanus 

(Daníel Bergmann, e.d.-c). 
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og um 19% þeirra verpur á Íslandi. Stofninn er talinn fara minnkandi og tegundin talin er vera 

í yfirvofandi hættu (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017). 

2.2 Aðrar fuglategundir til rannsóknar 

Margar aðrar fuglategundir, aðrar en vaðfuglar finnast á Íslandi en þúfutittlingur var sú tegund 

sem fannst í miklum mæli á rannsóknasvæðum og verður hann því talinn hér sérstaklega með.  

2.2.1 Þúfutittlingur Anthus pratensis 

Þúfutittlingur (mynd 7) er algengur farfugl á Íslandi 

og kemur til landsins í lok apríl frá löndum sunnar í 

Evrópu og Norður-Afríku en hann verpur aðallega í 

löndum norðar í Evrópu. Hann heldur svo til 

vetrarheimkynna sinna á haustin (Jóhann Óli 

Hilmarsson, 2011 ). Þúfutittlingur finnst um allt 

land, þó aðallega undir 200 m.y.s. og eru helstu 

búsvæði hans móar og mýrar. Þó heimsstofn 

þúfutittlinga sé um 1.516.000 pör, fer honum 

fækkandi og er hann bæði á heims- og Evrópuválista 

vegna tegundar í yfirvofandi hættu (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson o.fl., 2017).  

  

Mynd 7. Þúfutittlingur, Anthus 

pratensis (Jóhann Óli Hilmarsson, 

e.d.). 
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3. Skógar á Íslandi 

Fyrir um 10-15 milljónum ára, eða á seinni hluta Tertíertímabilsins var líklega heittemprað 

loftslag á Íslandi. Talið er að hér hafi verið mikill þéttleiki trjáa og jarðfræðilega séð var landið 

enn í mikilli mótun. Ísaldarskeið hófst fyrir um þremur milljónum ára og talið að mikill fjöldi 

trjátegunda hafi horfið af landinu og einungis birki (ilmbjörk) (Betula pubescens), gulvíðir 

(Salix phylicifolia), reynir (ilmreynir) (Sorbus aucuparia) og blæösp (Populus tremula) lifað 

hana af (Þröstur Eysteinsson, 2017). Steingervingar annarra tegunda sem fundist hafa hér á 

landi gefa þó til kynna að aðrar tegundir hafi vaxið hér fyrir ísaldarskeið, svo sem lauftré eins 

og lárviður, eik, hlynur og ölur, einnig barrtré svo sem fura, lerki, þinur og greni (Sigurður 

Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

 Við landnám var skógarþekja á Íslandi líklega um 25-40%, þá aðallega birki. Ummerki 

sem fundist hafa, gefa í skin að birki hafi dafnað vel í dölum og vaxið þétt en þegar nær dróg 

sjávarsíðunni hafi þéttleiki minkað og trén líklega ekki verið eins stæðileg. Tré sem uxu á 

opnum svæðum, í mýrum eða á hálendinu, nutu ekki skjólsældar sem finna var í dölum og hafa 

því ekki dafnað eins vel (Þröstur Eysteinsson, 2017). Á Íslandi lifðu engir stórir grasbítar og 

eftir að síðasta ísaldarskeiði lauk döfnuðu tré og annar gróður í um þrettán þúsund ár eða 

þangað til landnámsmenn stigu hér landi fyrir um 1150 árum síðan og fóru að nýta/höggva tré 

(Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Auk þess að nýta skóga fluttu 

landnámsmenn inn sauðkindina sem var þeirra helsta lifibrauð og fór veður kólnandi. Mikil 

nýting á trjám, kuldi, beit sauðkindarinnar og náttúruhamfarir hafa líklega valdið því að nýjar 

plöntur áttu erfitt uppdráttar. Það er talið hafa valdið því að um 95% af hinum náttúrulega skógi 

sé ekki lengur til í dag (Þröstur Eysteinsson, 2017).  

3.1 Tegundir á Íslandi  

Dreifing skóga á Íslandi fer aukandi og þekur ár hvert meira flatarmál en skógrækt hefur tekið 

töluverðan kipp á síðustu öld og þá sérstaklega síðustu ár. Það má mögulega rekja til umræðu 

um hlýnun jarðar og mikilvægi kolefnisjöfnunar (Þröstur Eysteinsson, 2017). 

 Birki er eina upprunalega trjátegundin hér á landi sem myndar skóga en fluttar eru inn 

erlendar tegundir til notkunar í nytjaskógum, í kringum sumarhús og byggingar. Innfluttar 

tegundir sem einna auðveldast hefur reynst að rækta hér á landi eru meðal annars tegundir á 

borð við sitkagreni (Picea sitchensis), rauðgreni (Picea abies), skógarfura (Pinus sylvestris), 

stafafura (Pinus contorta) og Síberíulerki (Larix sibirica) (Þröstur Eysteinsson, 2017).    
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3.2 Framtíð skóga á Íslandi 

Skipulögð skógrækt er talin hafa byrjað á Íslandi í kringum 1899, þegar grenitré voru gróðursett 

á Þingvöllum. Frá 1950 hefur skógrækt aukist að meðaltali ár hvert þó einhver ár hafi minna 

verið gróðursett en önnur. Síðan 1970 hefur skógrækt fengið styrki frá ríkinu og hefur 

skógræktin gert samninga við landeigendur um skógaráætlanir og þeim veittir styrkir í kjölfarið 

sem nær yfir megnið af kostnaði sem hlýst í tengslum við ræktun trjáa svo sem girðingarefni, 

lagnin vega og grisjun (Þröstur Eysteinsson, 2017).  

 Í dag er birkiviður ekki talinn efnahagslega mikilvægur en eitthvað af honum er notað 

í eldivið, þá helst á veitingastöðum (Þröstur Eysteinsson, 2017). Aukning hefur verið á plöntun 

trjáa í nytjaskóga á Íslandi en í þessum skógum er mestmegnis notast við innfluttar tegundir 

sem gefa meira afurð af sér en þær íslensku. Hægt er að nota viðarafurðir af þessum trjám til 

framleiðslu á eldivið, girðingarefni, trjákurli og fleira.  

 Þau svæði sem skógar þekja í dag er sennilega um þrefalt stærri heldur en árið 1950 og 

munu að öllum líkindum halda áfram að stækka á komandi árum. Síðustu 26 árin hafa um 

1.000-1.500 hektarar af landi bæst við árlega í skógrækt. Talið er að um 40.000 ferkílómetrar 

af þeim 103.000 ferkílómetrum sem Ísland er geti nýst undir skógrækt (Þröstur Eysteinsson, 

2017). Sjá má á mynd 8 sem kom fram í skýrslu Skógræktar ríkisins um stefnu skóga á Íslandi 

á 21. öld, hvar bestu skilyrði til skógræktar eru hérlendis miðað við meðalhitatölur frá 2008. 

Einnig sést hvernig bestu skilyrðin eru mestmegnis á láglendi Íslands og má þar nefna 

sérstaklega Suðurlandsundirlendið og uppsveitir Borgarfjarðar. Í þeirri skýrslu kemur fram að 

markmið Skógræktarinnar sé að skógarþekja skuli verða a.m.k. 12% af flatarmáli Íslands árið 

2110 (Jón Loftsson o.fl., 2013). Vegna yfirvofandi loftlagsbreytinga sem með hækkandi 

meðalhita munu vaxtarskilyrði fyrir plöntur og tré vænkast og skógarþekja á Íslandi einnig 

aukast vegna þessa (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  
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Mynd 8. Bestu skilyrði til skógræktar út frá meðalhita sumars 2008 (Björn Traustason). Á 

þessari mynd sést hvernig reiknað hefur verið út, hvar bestu skilyrði til skógræktar eru 

samkvæmt meðahita sumarið 2008. Sjá má að flest þessara svæða eru á láglendi Íslands. 
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4. Aðferðir 

Í samráði við leiðbeinendur var búin til rannsókn fyrir BSc verkefni sumarið 2021. Hún 

fól í sér að framkvæma punkttalningu á svæðum í kringum skógarjaðra þar sem allir fuglar sem 

sáust voru skráðir. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á sýnileika vaðfugla yfir 

daginn sýna að hámarkssýnileiki er snemma morguns (Brynja Davíðsdóttir, 2010; Tómas 

Grétar Gunnarsson og Böðvar Þórisson, 2019). Farið var því út kl. 06:00 á rannsóknarsvæðin 

því ,,Rannsóknir hafa sýnt að þegar telja skal fugla úr stofnum sem sýna meiri breytileika í 

fjölda milli staða en milli tímabila er betra að beita kröftunum til að telja víðar og verr en að 

telja betur á færri stöðum“ (Tómas Grétar Gunnarsson og Böðvar Þórisson, 2019, bls. 121; 

Rhodes, J, R og Jonzén, N, 2011) en talið var þó fram eftir degi. Reynt var að telja eins mörg 

svæði og hægt var sumarið 2021. Til þess að hafa samræmi milli talninga var flatarmál í 

kringum punkta jafn stórt, eða 100 m radíus og lengd talningar jafn löng eða fimm mínútur. 

 Svæðin voru aðallega fundin með því að skoða skóglendisvefsjá Skógræktar ríkisins 

(Skógræktin, 2022) í tölvu en út frá þeim upplýsingum var hægt að fara að svæðunum og athuga 

hvort þau uppfylltu skilyrði. Í einhverjum tilvikum fundust fleiri svæði með því að keyra um, 

en eitthvað vantar upp á að búið sé að skrásetja alla skóga á Íslandi. Skilyrði svæðanna voru 

þau að frá skógarjaðri væru a.m.k. 800 m í næsta skógarjaðar, þannig að í punktinum í 400 m 

fjarlægð frá skógarjaðri væri trjálaus 400 m radíus. Notaður var fjarlægðarmælir og ef svæðin 

uppfylltu þessi skilyrði var farið að skógarjaðri, GPS punktur tekinn og metrar yfir sjávarmáli 

skráð. Því næst var gengið út frá skógarjaðri í 100 m fjarlægð (staðfest með fjarlægðarmæli) 

og talning á fuglum hófst um leið. Allir fuglar innan 100 m radíusar voru taldir í 5 mínútur 

(notast við skeiðklukku í síma). Fuglar voru skráðir niður, GPS punktur og hæð yfir sjávarmáli 

skráð áður en haldið var í punkt sem væri í 400 m fjarlægð frá skógarjaðri. Þegar komið var í 

400 m fjarlægð frá skógarjaðri, var talning endurtekin á sama hátt.  

Áður en haldið var inn á talningarsvæði var sjónauki tekinn upp og skeiðklukka stillt 

svo byrja mætti strax þegar á svæðin var komið. Það var gert til að ná sem marktækastri talningu 

á því hvaða fuglar væru á svæðinu áður en þeir flugu lengra í burtu eða settust aftur á jörðina 

og urðu því minna sýnilegir.  
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4.1 Svæðin  

Þegar gengið var út frá skógarjaðri voru svæðin ekki öll með eins jarðvegsgerð. Búinn var til 

listi yfir þær jarðvegsgerðir sem fundust og voru það melur (mynd 9), graslendi (mynd 10), 

mói (Mynd 11) og votlendi (12). Tíðni jarðvegsgerða var nokkuð ójafn en jarðvegsgerðina mói 

var langoftast að finna (Tafla 1). Reynt var að hafa jarðvegsgerðina eins á 

fjarlægðarpunktunum tveimur sem taldir voru frá sama skógarjaðri. Þannig ef jarðvegsgerðin 

mói var í punktinum í 100 m fjarlægð, var reynt að hafa mó í punktinum í 400 m fjarlægð 

(Viðauki 1).  

Jarðvegsgerð 100 m 400 m 

Votlendi 12 13 

Graslendi 5 5 

Mói 59 56 

Melur 7 9 

Tafla 1. Tíðni jarðvegsgerða í 100 m fjarlægð og 400 m fjarlægð. 

Eftirfarandi myndir eru teknar á mismunandi svæðum sumarið 2021 og sýna jarðvegsgerðir 

sem skráðar voru.   

 

Mynd 9. Jarðvegsgerðin melur. Á þessari mynd sést jarðvegsgerðin melur, sú jarðvegsgerð 

var frekar gróðursnauð og gat verið með töluverðu rofi (Sigrún Sigurðardóttir, 2021).  
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Mynd 10. Jarðvegsgerðin graslendi. Á þessari mynd sést jarðvegsgerðin graslendi, sú 

jarðvegsgerð var yfirleitt að finna á ræktuðum túnum (Sigrún Sigurðardóttir, 2021). 

 

 

Mynd 11. Jarðvegsgerðin mói. Á þessari mynd sést jarðvegsgerðin mói, sú jarðvegsgerð var 

oft vel gróin en getur þó verið misgróin með einhverju rofi (Sigrún Sigurðardóttir, 2021).  
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Mynd 12. Jarðvegsgerðin votlendi. Á þessari mynd sést jarðvegsgerðin votlendi, sú 

jarðvegsgerð var í flestum tilfellum blaut og jafnvel mjög blaut, þar gátu verið skurðir eða 

lækir (Sigrún Sigurðardóttir, 2021). 

4.2 Áhöld og tæki 

Notað var GPS tæki til að skrá GPS hnit, hæð yfir sjávarmáli og tíma. Fjarlægðarmælir var 

notaður til að finna og skrá fjarlægð frá skógarjöðrum, sjónauki til að greina fugla, stílabók og 

blýantur til að skrá aðstæður og niðurstöður. Einkabíll var notaður til að komast á milli svæða 

og hitamælir í bílnum til að fá nákvæman hita á hverju svæði fyrir sig.  

4.3 Breytur 

Skráðar voru margvíslegar breytur á öllum svæðunum til þess að athuga hvort einhverjar 

skógarbreytur aðrar en fjarlægð frá jaðri hefðu áhrif á fjölda fugla sem sáust.  

Breyturnar sem rannsakaðar voru: 

• Trjátegund = Lauftré, barrtré eða blandaður skógur (mynd 14). 

• Hæð trjáa = Skali sem var búinn til og er eftirfarandi: Undir 2 m, 2-5 m, 5-10 m og yfir 

10 m (mynd 15). 

• Þéttni skóga = Skali sem búinn var til eftir sýnileika inn í skóginn og voru flokkarnir 

eftirfarandi: Mjög gisinn, gisinn, nokkuð gisinn, nokkuð þéttur og þéttur (mynd 16). 

• Aldur skóga = Skógar voru flokkaðir eftir aldursgreiningu á skóglendisvefsjánni 

(Skógræktin, 2022), flokkarnir voru eftirfarandi: Undir 15 ára, 15-30 ára, 30-60 ára og 

60-100 ára. 

Breytur sem voru skráðar en ekki rannsakaðar:  

• Nærumhverfi 
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• Afræningjar sem sást til 

• Friðuð svæði 

• Hæð yfir sjávarmáli 

• Skýjahula 

• Veður 

• Úrkoma 

• Tími dags 

• Mannvirki 

4.4 Tímabil  

Undirbúningur hófst í maí 2021, framkvæmdin sjálf hófst í byrjun júní og stóð yfir til um 5. 

júlí en þá tók við skráning gagna í tölvu og úrvinnsla. Einhverja daga var veður þannig að það 

hentaði ekki fyrir fuglatalningu, en úrkoma og vindur geta haft áhrif á sýnileika fugla 

(Hoodless, A, N o.fl., 2006). Þeir dagar voru nýttir í að setja gögn inn í forritið Excel eða finna 

út aldur skóga samkvæmt skóglendisvefsjá (Skógræktin, 2022) og skipuleggja næstu daga.  

4.5 Úrvinnsla gagna 

Í úrvinnslu gagna var fyrst athugað hvort munur væri á þéttleika fugla eftir fjarlægð frá skógum, 

þ.e. hvort fjöldi fugla sem sáust í 100 m fjarlægð og 400 m fjarlægð frá skógarjaðri væri eins. 

Næst var reiknað út hvort skógarbreyturnar hefðu einhver áhrif á fjölda fugla sem sáust. Við 

skráningu og útreikninga var notað forritið Excel en búin til nokkur mismunandi skjöl til að 

einfalda útreikninga. 

 Heildarskjal: Búnir voru til dálkar fyrir hverja fuglategund og skráð hvert svæði fyrir 

sig (viðauki 1). Talningum á hverju svæði var síðan skipt niður eftir fjarlægð frá skógi og 

skráður fjöldi fugla sem sáust innan 100 m radíusar í 100 m fjarlægð og 400 m fjarlægð. Í þetta 

skjal voru einnig settar inn allar þær breytur sem skrásettar voru svo sem hæð yfir sjávarmáli, 

veðurfar, jarðvegsgerð, hvort sást til einhverra afræningja og hvort eitthvað annað var sérstakt 

við svæðin. Eini útreikningurinn sem gerður var úr þessu skjali var munur á fjölda fugla innan 

100 m radíusar í 100 m fjarlægð og 400 m fjarlægð. 

 Vinnuskjöl: Búin voru til þrjú önnur skjöl til að auðvelda útreikninga. Fyrst voru valdar 

þær tegundir fugla sem fundust og þéttleiki þeirra borinn saman milli 100 m og 400 m punkta 

(mynd 13). Í skjali tvö voru skoðuð áhrif mismunandi skógarbreyta (tegund, þéttni, hæð og 

aldur trjáa) (myndir 14, 15,16 og 17) á þéttleika fugla voru einungis notaðir punktar úr 100 m 

fjarlægð frá skógi. Skjal þrjú var svo gert sérstaklega fyrir tölfræðiútreikninga í forritinu R. 
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5. Niðurstöður 

Alls voru talin 83 svæði sumarið 2021 og gerðir voru útreikningar og gröf í Excel en notað var 

Generalized linear model (GLM) í forritinu R til þess að gera tölfræðiútreikninga og sannreyna 

gögnin (viðaukar 3 og 4). 

 Útreikningar sýndu og tölfræðiprófið staðfesti, að munur var á fjölda fugla innan 100 

m radíusar í 100 m fjarlægð frá skógum og 400 m fjarlægð frá skógum (mynd 13). Töluvert 

fleiri tegundir sáust á talningarsvæðunum en til að fá áreiðanlegar niðurstöður var ákveðið að 

notast við allar tegundir þar sem 32 eða fleiri einstaklingar sáust en næstfjölmennasta tegundin 

utan þess var skógarþröstur þar sem einungis 20 einstaklingar voru taldir sem var ekki talin 

nógu stór sýnastærð til að greina mismun á þéttleika eftir fjarlægð frá skógi (viðauki 2). 

Tegundir til rannsóknar eru vaðfuglarnir: heiðlóa (mynd 1), hrossagaukur (mynd 2), jaðrakan 

(mynd 3), lóuþræll (mynd 4), spói (mynd 5) og stelkur (mynd 6), plús ein tegund spörfugla sem 

var þúfutittlingur (mynd 7). Allar tegundir eiga það sameiginlegt að fleiri fuglar sáust í 

talningarpunktum í 400 metra fjarlægð frá skógum, heldur en í 100 metra fjarlægð frá skógum. 

Inn í þessa útreikninga voru jarðvegsgerðirnar melur (mynd 9), graslendi (mynd 10), mói 

(mynd 11) og votlendi ( mynd 12) teknar með, og þótt tölurverður breytileiki hafi fundist í 

þéttleika einstakra tegunda milli jarðvegsgerða (lóuþræll, stelkur, jaðrakan og hrossagaukur 

fundust í hærri þéttleika í votlendi) hafði það ekki áhrif á niðurstöðurnar um breytileika í 

þéttleika fugla með mismunandi fjarlægð frá skógarjaðri, samkvæmt tölfræðiútreikningum 

(viðauki 3). 

 Skógarbreyturnar, tegund trjáa (mynd 14), hæð trjáa (mynd 15), þéttni (mynd 16), og 

aldur (mynd 17) virtust ekki hafa áhrif (viðauki 4). Jaðrakan, heiðlóa, lóuþræll, spói og stelkur 

finnast helst á svæðum með lágvöxnum gróðri og á gröfunum sem gerð voru við útreikninga 

skógabreyta í þessari rannsókn sést hvernig þær finnast í minni þéttleika heldur en 

hrossagaukur og þúfutittlingur almennt í nágrenni við skóga (myndir 14, 15, 16 og 17). 
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Mynd 13. Meðaltal fjölda fugla innan 100 m radíusar í 100 og 400 m fjarlægð frá skógarjaðri. Meðaltal 

af fjölda fugla (± staðalskekkja) fyrir hverja tegund á svæðum sem eru annaðhvort í 100 metra fjarlægð 

eða 400 metra fjarlægð. Talningin fór fram sumarið 2021, aðallega á Vesturlandi en einnig nokkrir 

punktar á Suðurlandi (Sigrún Sigurðardóttir, 2021).  

 

  

Mynd 14. Trjátegund. Skógarnir voru flokkaðir eftir því hvort var að finna í þeim einungis barrtré eða 

lauftré, eða blandaðir af báðum tegundum. Á myndinni er meðaltal fjölda fugla, hverrar tegundar fyrir 
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sig miðað við hvaða trjátegundir voru að finna í skóginum (± staðalskekkja). Þetta eru punktar sem 

aðeins eru í 100 metra fjarlægð frá skógarjaðri (Sigrún Sigurðardóttir, 2021). 

 

 

Mynd 15. Hæð trjáa. Hér var tekið saman meðaltal fjölda fugla per tegund og hæð trjáa sem þeir 

fundust í kringum (± staðalskekkja). Búinn var til skali sem náði frá undir einum metra og í yfir 10 

metra. Þetta er einungis meðaltal af punktum sem teknir voru í 100 metra fjarlægð frá skógarjaðri 

(Sigrún Sigurðardóttir, 2021). 

 

 

Mynd 16. Þéttni skóga. Búinn var til skali fyrir þéttni skóga en hann náði frá 1-5, eða frá mjög gisnum 

skógi upp í þéttan skóg. Myndin sýnir svo meðaltal fjölda fugla per tegund miðað við hversu þétta skóga 
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tegundirnar kusu helst að vera í kringum (± staðalskekkja). Þetta er einungis meðaltal af punktum sem 

teknir voru í 100 metra fjarlægð frá skógarjaðri (Sigrún Sigurðardóttir, 2021). 

 

 

Mynd 17. Aldur skóga. Aldur skóganna var skráður en sá skali var fundinn inn á skólendis 

vefsjánni hjá Skógræktinni sjá link: 

 

https://iceforestservice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dd55b9883b624

398a63eea9e2c8364bb). Á myndinni má sjá fjölda fugla per tegund miðað við hversu gamla 

skóga þeir kjósa sér helst (± staðalskekkja) (Sigrún Sigurðardóttir, 2021). 
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6. Umræður 

Þær tegundir sem eru til rannsóknar hér eru allar algengir varpfuglar á Íslandi og því mikilvægt 

að fylgjast með því hvernig breytingar á landnotkun hafa áhrif á þéttleika þessara fugla. Í 

þessari rannsókn kom fram að þeir fuglar sem rannsakaðir voru, sáust í meira magni í innan 

100 m radíusar í 400 m fjarlægð frá skógarjaðri en innan 100 m radíusar í 100 m fjarlægð. 

Telja má líklegt að þetta sé vegna áhrifa frá skógarjaðri, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að 

tegundir sem verpa á jörðu niðri forðast að verpa nálægt háum strúktúrum sem 

hindra sýnileika í kringum hreiðrið (Tómas Grétar Gunnarsson, 2020). Líklegt er að áhrif frá 

skógum séu minni í 400 m fjarlægð og þess vegna séu fleiri fuglar þar. Það má bæta við að 

jarðvegsgerðir voru teknar með í reikninginn þegar fjarlægðarpunktarnir voru skoðaðir og þær 

virtust ekki hafa áhrif á breytileika í þéttleika fugla með fjarlægð frá skógi. Tegundasamsetning 

í fjarlægðarpunktunum í mismunandi jarðvegsgerð gat þó breyst örlítið en það fylgir því 

hvernig jarðvegsgerð, tegundirnar kjósa helst. Sem dæmi var meira af stelk í kringum votlendi 

og fleiri heiðlóur sáust í kringum mela. 

 Þegar skógarbreyturnar voru skoðaðar sýndu tölfræðireikningar ekki svörun á milli 

þeirra og þéttleika fugla. Þegar mynd 15 er skoðuð sýnir hún þó að spói sást á töluvert færri 

punktum nálægt skógum með háum trjám miðað við hrossagauk. Samkvæmt annarri rannsókn 

um þéttleika vaðfugla í kringum mismunandi gróður sést einmitt hvernig hrossagaukur leitar 

meira í tré og hærri gróður heldur en spói (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Lóuþræll 

fannst í mjög litlu magni á öllum talningarsvæðum en oft hafa landsvæði verið þurrkuð svo 

hægt sé að planta trjám, enda voru talningarpunktarnir ekki oft í miklu votlendi en það 

eru svæðin sem þeir finnast helst á (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Sama má segja um 

hrossagauk, stelk og jaðrakan en þeir finnast helst á votlendum svæðum (Tómas Grétar 

Gunnarsson o.fl., 2006). 

 Reynt var eftir fremsta megni að hafa talningarnar staðlaðar með því að telja alltaf á 

sama tíma dags, telja á svæðum þar sem var einungis einn skógur (og þ.a.l. skógarjaðar). Þó 

var nokkur breytileiki m.t.t. nærumhverfi og hæð yfir sjávarmáli, auk þess sem sum staðar var 

búið að grafa skurði, ræsa fram votlendi eða rækta upp land. Oft voru þau svæði sem hærra 

voru yfir sjávarmáli gróðursnauðari og meiri mel að finna, neðar voru svæðin oft með þéttari 

gróðurhulu og meira um votlendi. Rannsóknarsvæðin voru nokkuð samfelld en þau lágu í 

gegnum Borgarfjörðinn og út í þá dali sem ná úr Borgarfirðinum (Skorradal, Lundarreykjadal, 

Reykholtsdal og Hvítársíðu), upp á Snæfellsnes, suður á Þingvelli og í kringum 

Laugavatn. Eftir því sem land var lægra yfir sjávarmáli og sunnar, þá fjölgaði fuglum og var 
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mest þéttni fugla í kringum Laugavatn og leirur í Borgarfirði. Fjöldi tegunda fugla á 

fjarlægðarpunktunum hélst þó í hendur og voru ávallt fleiri fuglar í innan 100 m radíusar í 400 

metra fjarlægð frá skógarjaðri en 100 metra fjarlægð. 

 Í þessari rannsókn virtist hæð trjáa ekki skipta máli þegar tegundirnar voru taldar í 100 

m fjarlægð. Þó ber að nefna að hjá einstaka tegundum sáust fáir fuglar innan 100 m radíusar í 

100 m punktum, sem gerði það að verkum að erfitt var að bera kennsl á áhrif skógarbreyta á 

þéttleika fugla. Til að mynda sáust einungis 7 lóuþrælar í innan 100 m radíusar í 100 metra 

fjarlægð frá skógarjaðri. Engu að síður virðist sem svæði sem eru með lágvaxin tré hafa samt 

neikvæð áhrif á þéttleika vaðfugla. Voru a.m.k. tvö svæði sem úr fjarlægð sýndust 

vera trjálaus en þegar komið var inn á þau sást að búið var að planta þar trjám og fáa sem enga 

vaðfugla þar að sjá. Sama má segja um þéttni skóga, það virðist ekki skipa máli hversu þéttir 

skógarnir eru upp á áhrif, þannig þó skógarnir séu mjög gisnir, og sýnileiki í kringum hreiðrið 

þ.a.l. meiri, þá hefur það samt áhrif á búsvæðaval vaðfugla. Það virðist því ekki skipta máli 

hversu þéttir skógarnir eru varðandi áhrif á búsvæðaval þeirra. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var á Íslandi 2017 voru færri spóar og heiðlóur í kringum skóga sem innihéldu tré hærri en 10 

metra. Lóuþræll fannst svo í meiri fjölda nær barrskógum en lauf- og blönduðum skógum 

(Aldís Erna Pálsdóttir o.fl., e.d). Sú rannsókn var töluvert yfirgripsmeiri en sú sem þessi ritgerð 

er byggð á. Gaman væri þó að rannsaka þetta enn betur og sjá hvort fylgni sé á milli 

skógarbreyta og fjölda vaðfugla sem finnast í grennd við skóga. 

 Veðurfar í júní 2021 var frekar óhentugt til fuglaskoðunar, það voru margir dagar þar 

sem var kalt og oft var einhver úrkoma. Það hefði verið gott að ná að telja fugla á fleiri svæðum 

en raunin var. Auk þess hefði verið gott að telja svæði í t.d. tvö sumur í röð. Það gæti verið 

einhver skekkja á svæðum vegna tæknilegra örðugleika en stundum reyndist erfitt að ná t.d. 

fjarlægð frá skógum, sökum skjálfta í höndum rannsakanda vegna kulda eða vinds. Birtan úti 

gat verið þannig að skuggi var á fuglunum og tók langan tíma að greina þá. Þar að auki gæti 

rannsakandi hafa misst af öðrum fuglum sem voru á sveimi vegna þessa. Skóglendisvefsjáin 

var skoðuð til að áætla svæði, það kom þó fyrir að skógar sem merktir voru þar inn voru ekki 

lengur til. Einnig kom það fyrir að búið var stækka skóga eða planta nýjum skógum sem 

uppgötvaðist þegar á staðina var komið. 

 Skógar hafa áhrif á yfirsýn vaðfugla yfir búsvæði þeirra og er það talin ein helsta ástæða 

þess að þeir eru í litlu fjölda nálægt skógum en einnig gæti þurrkun á svæðunum sem fylgir 

plöntun á trjám haft áhrif (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006) sem og fleiri afræningjar sem 

sækjast í skóga (Hancock, M, H o.fl, 2020). Eitthvað sást af afræningjum í grennd við 

talningarsvæði en áhrif frá þeim voru ekki sérstaklega skoðuð í þessari rannsókn. Afræningjar 
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geta haft áhrif á þéttleika vaðfugla og leita margir afræningjar í skóga (Hancock, M, H o.fl., 

2020). Með aukinni skógarþekju munu afræningjum líklega fjölga og dreifing þeirra gæti orðið 

meiri um landið sem mun hafa áhrif á þéttleika vaðfugla.  

 Ísland er ábyrgðarland fyrir allavega 8 tegundir vaðfugla en það eru heiðlóa, sandlóa, 

spói, jaðrakan, stelkur, hrossagaukur, lóuþræll og sendlingur. Bera Íslendingar ábyrgð á hér um 

bil helming heimsstofns heiðlóu og sendlings, um 40% af heimsstofni spóa, um einn þriðja af 

heimsstofni sandlóu og rétt um einn fimmta af heimsstofnum stelks og lóuþræls (Tómas 

Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Vaðfuglar eru bæði átthagatryggir en einnig viðkvæmir fyrir 

breytingum á búsvæðum sínum (Méndez o.fl., 2018). Búsvæði þeirra eru yfirleitt á opnum 

svæðum svo þeir sjái afræningja sem fyrst og geti brugðist við þeim. Skógar á Íslandi eru að 

dreifast yfir meira landsvæði. Bæði eru skógar að dreifast vegna aukinnar plöntunar manna á 

trjám en einnig af náttúrulegum völdum og hafa loftslagsbreytingar töluverð áhrif á aukinni 

dreifingu skóga. Vaxtartími mun lengjast og með auknum meðalhita 

munu gróðurmörk líklegast færast ofar í landið. Hafa rannsóknir sýnt að birki vex betur nú 

miðað við á sjöunda áratugnum og munu hitakærari plöntur auka framleiðni og vöxt vegna 

aukins hita (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  

 Ef mynd 8 er skoðuð má þar sjá hvar bestu skilyrði til skógræktar eru miðað við 

meðalhitatölur frá 2008. Á myndinni sést hvernig láglendi Íslands hentar best til aukinnar 

skógræktar. Helstu búsvæði vaðfugla á Íslandi er á láglendi, enda finnast þeir helst undir 

300 m.y.s. (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2017). Svæði sem best eru talin samkvæmt 

útreikningum á mynd 8 og helstu búsvæði vaðfugla á Íslandi munu því skarast. Skógrækt 

ríkisins hefur það að markmiði að auka skógarþekju á Íslandi svo hún verði a.m.k. 12% (Jón 

Loftsson o.fl., 2013) og er því líklegt að einhver hluti af búsvæðum vaðfugla muni fara undir 

skógrækt. Ef landsvæði hér á landi breytast þannig að það hafi neikvæð áhrif á búsvæði 

vaðfugla, mun það hafa neikvæð áhrif á heimsstofna margra tegunda vaðfugla (Tómas Grétar 

Gunnarsson, 2020). Útbreiðsla skóga er að aukast á Íslandi, bæði af manna völdum með aukinni 

gróðursetningu trjáa en einnig af náttúrulegum völdum þar sem fræ dreifast með vindum og 

dýrum. Það má kannski segja að loftslagsbreytingar séu einnig af mannavöldum en vegna 

hækkandi meðallofthita eru vaxtarskilyrði fyrir tré á Íslandi að batna (Halldór Björnsson o.fl., 

2008). Þetta verður þess valdandi að meira landsvæði verði skógi vaxið og mun því búsvæðum 

vaðfugla líklega fara fækkandi (Tómas Grétar Gunnarsson, 2020). Því verið spáð að búsvæðum 

vaðfugla gætu minnkað um 60-80%, næstu 70 árin (Wauchope, H, S o.fl, 2017). Mikilvægt er 

að gera rannsóknir, eins og þá sem var framkvæmd fyrir skrif á þessari ritgerð ásamt fleirum 

svipuðum (Tómas Grétar Gunnarsson, 2020; Tómas Grétar Gunnarsson og Böðvar Þórisson, 
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2019; Aldís Erna Pálsdóttir o.fl., e.d.) um það hvernig áhrif skógar geta haft á þéttleika 

vaðfugla því skógar á Íslandi eru nú þegar að dreifast yfir meira landsvæði. 

 Íslendingar hafa skrifað undir marga alþjóðlega samninga um vernd á villtum dýrum. 

Þar má helst nefna Parísarsamninginn, Ramsar samninginn og Bernarsamninginn. Formleg 

aðild Íslendinga í Parísarsamninginn var samþykkt árið 1956. Í þeim samningi er meðal annars 

„ákvæði um að allir fuglar skyldu verndaðir, nema með fáeinum tilgreindum undantekningum; 

vernda skyldi fugla á varptíma sem og á fartíma og farleiðum; alfriða skyldi fugla í 

útrýmingarhættu; banna skyldi tilteknar veiðiaðferðir og töku eggja og unga“ (Menja von 

Schmalensee o.fl, 2013, bls. 55). Ramsar samningurinn fjallar um samþykkt um votlendi sem 

hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf. Íslendingar fengu aðild að þessum samning 1977. 

Markmið Ramsar samningsins eru að „stuðla að verndun og skynsamlegri nýtingu 

votlendissvæða í heiminum, sérstaklega þeirra sem eru mikilvæg fyrir votlendisfugla“ (Menja 

von Schmalensee o.fl, 2013, bls. 55) en eins og er eru einungis 6 Ramsar-svæði skilgreind á 

Íslandi („Þrjú ný Ramsarsvæði á Íslandi, 2013“). Bernarsamningurinn fjallar um verndun 

villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu. Íslendingar fengu aðild að honum árið 1993. 

Markmið Bernarsamningsins er m.a. að vernda evrópskar tegundir villtra plantna og dýra og 

lífsvæði þeirra, einkum þeirra tegunda og lífsvæða sem ekki verða vernduð nema með 

alþjóðlegri samvinnu (Menja von Schmalensee o.fl, 2013, bls. 57). Íslendingum ber því skylda 

til þess að framfylgja reglum þessara samninga á verndun m.a. fugla og líffræðilegs 

fjölbreytileika. 
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7. Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknir sýna að þéttleiki fugla sem verpa á opnum svæðum er lægri 

nálægt skógarjaðri heldur en lengra frá. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir (Tómas Grétar 

Gunnarsson, 2020; Tómas Grétar Gunnarsson og Böðvar Þórisson, 2019; Aldís Erna 

Pálsdóttir o.fl., e.d). Mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á því hvernig breytingar á 

landnotkun geta haft áhrif á búsvæði vaðfugla því þessi tegundahópur er viðkvæmur. 

Sérstaklega er mikilvægt að framkvæma slíkar rannsóknir á Íslandi þar sem Ísland er 

mikilvægur varpstaður fyrir vaðfugla og bera Íslendingar ábyrgð á nokkrum heimsstofnum 

tegunda en margt er það sem hægt að rannsaka í viðbót í sambandi við afkomu vaðfugla. Að 

mörgu er að hyggja og mikilvægt að samstíga skref séu tekin. En þegar breyta á landnotkun 

t.d. með aukinni ræktun verður að íhuga vel að lífríki og vistkerfi sem fyrir eru á Íslandi, hljóti 

ekki skaða af. 
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8. Viðaukar 

8.1 Viðauki 1 – Hnitaskrá og fleiri upplýsingar um svæði 

Á örfáum svæðum gleymdist að skrá hnit við skógarjaðar en þá er alltaf annaðhvort skráð hnitin 

fyrir 100 metra fjarlægðarpunktinn eða 400 metra fjarlægðarpunktinn.  

Viðauki 1. Tafla yfir heiti rannsóknasvæðis, dagssetning, hiti, skýjahula, úrkoma, vindur, hæð 

yfir sjávarmáli, jarðvegsgerð og hnit (Sigrún Sigurðardóttir, 2022). Ef tvær jarðvegsgerðir 

koma fyrir þá er sú sem fyrr er talin upp í meira hlutfalli. 

Staður og 

talningarpunktar 

Dagssetning Hiti 

(°c) 

Skýjahula Úrkoma 

(mm) 

Vindur 

(m/s) 

Metrar 

yfir 

sjávarmáli 

(M.Y.S) 

Jarðvegsgerð Hnit 

(gps) 

Hólaból (bústaður 

v. Norðurár) 

2/6/2021 6 3 0,5 2 6  N 64°38.958 

W 21°32.175 

100m  6 3 0,5 2 6 mói  

400m  6 3 0,5 2 6 mói  

Kaðalstaðir 2/6/2021 8 3 0 2 22  N 64°40.180 

W 21°31.281 

100m  8 3 0 2 21 mói  

400m  8 3 0 2 21 mói  

Brúareykir 2/6/2021 8 3 0 2 51  N 64°41.124 

W21°27.567 

100m  8 3 0 2 51 mói  

400m  8 3 0 2 51 mói/melur  

Miðgarður 2/6/2021 10 2 0,5 4 40  N  

W 

100m  10 2 0,5 4 40 mói N 64°40.187 

W 21°29.560 

400m  10 2 0,5 4 46 mói  

Arnbjargarlækur 3/6/2021 8 2 0 2 93  N 64°44.045 

W 21°29.496 

100m  8 2 0 2 93 mói/votlendi  

400m  8 2 0 2 93 mói/votlendi  

Höfði 3/6/2021 10 2 0 2 53  N 64°44.620 

W 21°26.370 

100m  10 2 0 2 50 mói  

400m  10 2 0 2 45 mói  

Norðtunguskógur 3/6/2021 8 3 0 4 52  N 64°44.864 

W 21°24.056 

100m  8 3 0 4 52 mói  

400m  8 3 0 4 52 mói  

Gunnlaugsstaðir 3/6/2021 12 3 0,1 4 69  N 64°43.163 

W 21°26.039 

100m  12 3 0,1 4 68 mói  

400m  12 3 0,1 4 68 mói  

Hurðarbak 4/6/2021 12 3 0 6 70  N 64°40.745 

W 21°24.702 

100m  12 3 0 6 70 mói  

400m  12 3 0 6 70 mói  
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Berg, Reykholtsdal 4/6/2021 14 3 0 8 46  N 64°39.264 

W 21°22.232 

100m  14 3 0 8 46 mói  

400m  14 3 0 8 46 mói  

Rauðsgil, 

Reykhotsdal 

4/6/2021 15 3 0 8 54  N 64°39.427 

W 21°12.452 

100m  15 3 0 8 55 mói  

400m  15 3 0 8 50 mói/graslendi  

Botn, Reykholtsdals 4/6/2021 17 3 0 10 71  N 64°39.770 

N 21°08.874 

100m  17 3 0 10 74 mói  

400m  17 3 0 10 74 mói  

Logaland 5/6/2021 
    

47  N 64°39.162 

W 21°22.249 

100m  
    

53 mói  

400m  
    

53 mói  

Hægindi 5/6/2021 12 2 0 2 44  N 64°39.483 

W 21°15.536 

100m  12 2 0 2 41 mói  

400m  12 2 0 2 33 mói/melur  

Breiðabólstaður, 

Reykholt 

5/6/2021 12 2 0 2 122  N 64°40.561 

W 21°16.787 

100m  12 2 0 2 119 mói  

400m  12 2 0 2 129 mói  

Sigmundarstaðir 5/6/2021 12 3 0 6   N 64°41.851 

W 21°06.493 

100m  12 3 0 6  mói  

400m  12 3 0 6  mói  

Reykholt 5/6/2021 12 3 0 6   N 64°39.668 

W 21°16.640 

100m  12 3 0 6  mói  

400m  12 3 0 6  mói  

Stallaskógur v. 

Hreppslaug 

7/6/2021 9 3 0 2 74  N 64°31.916 

W 21°42.374 

100m  9 3 0 2 68 mói  

400m  9 3 0 2 60 mói  

Skorradalur,  

Andakílsá 

7/6/2021 10 3 0 4 63   

100m  10 3 0 4 63 votlendi N 64°32.520 

W 21°39.506 

400m  10 3 0 4 63 votlendi  

Hvanneyri, skógur 7/6/2021 12 3 0 2 16  N 64°33.540 

W 21°45.015 

100m  12 3 0 2 17 votlendi  

400m  12 3 0 2 17 votlendi  

Hvanneyri, engi 7/6/2021 13 3 0,1 4 11  N 64°34.042 

W 21°46.105 

100m  13 3 0,1 4 11 votlendi/graslendi  

400m  13 3 0,1 4 11 votlendi/graslendi  

Hvítárvallaskógur 8/6/2021 10 3 0 2 21  N 64°35. 347 

W 21°37.674 

100m  10 3 0 2 21 votlendi/mói  

400m  10 3 0 2 21 votlendi/mói  

Skógaás, 

Flókadalur 

8/6/2021 11 3 0 2 101  N 64°35.999 

W 21°23.399 

100m  11 3 0 2 99 mói  
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400m  11 3 0 2 95 mói  

Hrísaskógur, 

Flókadalur 

8/6/2021 11 3 0 4 137  N 64°36.299 

W 21°22.328 

100m  11 3 0 4 135 mói  

400m  11 3 0 4 144 mói  

Skógur, Flókadalur 8/6/2021 12 3 0 2 98  N 64°37.566 

W 21°26.834 

100m  12 3 0 2 97 mói  

400m  12 3 0 2 97 mói  

Stafholtsey, v-Hvítá 9/6/2021 10 3 0 4 21  N 64°38.888 

W 21°35.159 

100m  10 3 0 4 20 mói  

400m  10 3 0 4 21 mói  

Stafholtsey, gamli 

favegur Hvítár 

9/6/2021 11 3 0 6 12  N 64°37.586 

W 21°35.149 

100m  11 3 0 6 12 mói/votlendi  

400m  11 3 0 6 12 mói/votlendi  

Hvítárbakki 9/6/2021 11 3 0,1 6 11  N 64°37.009 

W 21°39.208 

100m  11 3 0,1 6 13 votlendi  

400m  11 3 0,1 6 11 votlendi  

Skógur v. 

bæjarsveit 

10/6/2021 10 3 0 8 48  N 64°37.192 

W 21°30. 840 

100m  10 3 0 8 39 mói  

400m  10 3 0 8 37 mói  

Bústaður v. Vatn 10/6/2021 11 2 0 6 32  N 64°36.532 

W 21°34.747 

100m  11 2 0 6 31 votlendi  

400m  11 2 0 6 31 votlendi  

Bústaður í enda 

Lundareykjadals 

10/6/2021 11 3 0 4 63  N 64°35.627 

W 21°33.924 

100m  11 3 0 4 65 melur  

400m  11 3 0 4 65 melur/votlendi  

Ausa 10/6/2021 12 3 0,5 2 11  N 64°33.169 

W 21°44.377 

100m  12 3 0,5 2 10 votlendi  

400m  12 3 0,5 2 10 votlendi  

Mýrarnar 11/6/2021 7 3 0 8 10  N 64°31.143 

W 22°12.813 

100m  7 3 0 8 10 votlendi  

400m  7 3 0 8 10 votlendi  

Álftartunga, 

Mýrarnar 

11/6/2021 7 2 0 8 54  N 64°38.911 

W 22°02.211 

100m  7 2 0 8 54 votlendi  

400m  7 2 0 8 45 votlendi  

Brúarland, 

Mýrarnar 

11/6/2021 8 3 0 6 40  N 64°38.369 

W 22°04.734 

100m  8 3 0 6 40 melur/votlendi  

400m  8 3 0 6 40 Melur/votlendi  

Saurar 11/6/2021 8 3 0 8 42  N 64°39.651 

W 22°06.935 

100m  8 3 0 8 42 mói/votlendi  

400m  8 3 0 8 44 mói/votlendi  

Gröf 12/6//2021 9 1 0 6 44   

100m  9 1 0 6 44 mói N 64°39.793 

W 21°44.398 
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400m  9 1 0 6 46 mói  

Valbjarnavellir 1 19/6/2021 4 2 0 4   N 64°40.730 

W 21°46.814 

100m  4 2 0 4  mói/votlendi  

400m  4 2 0 4  mói/votlendi  

Valbjarnavellir 2 19/6/2021 4 2 0 4 89  N 64°40.953 

W 21°47.602 

100m  4 2 0 4 90 votlendi  

400m  4 2 0 4 89 votlendi  

Valbjarnavellir 3 19/6/2021 5 2 0 4 105  N 64°41.727 

W 21°48.685 

100m  5 2 0 4 105 mói  

400m  5 2 0 4 105 mói  

Valbjarnavellir 4 19/6/2021 6 2 0,1 4 105  N 64°41.666 

W 21°49.204 

100m  6 2 0,1 4 101 votlendi  

400m  6 2 0,1 4 99 votlendi  

Arnarholt 20/6/2021 10 2 0 4 28  N 64°42.048 

W 21°35.680 

100m  10 2 0 4 20 mói/votlendi  

400m  10 2 0 4 32 mói/votlendi  

Varmaland 20/6/2021 10 2 0 4 36  N 64°41.686 

W 21°35.445 

100m  10 2 0 4 37 votlendi  

400m  10 2 0 4 37 votlendi  

Baula 22/6/2021 8 3 0,1 6 23  N 64°40.147 

W 21°39.795 

100m  8 3 0,1 6 18 mói  

400m  8 3 0,1 6 11 mói  

Sólheimatunga 1 23/6/2021 7 2 0 4 15  N 64°39.543 

W 21°40.637 

100m  7 2 0 4 16 mói  

400m  7 2 0 4 10 mói  

Sólheimatunga 2 23/6/2021 11 2 0 4 12  N 64°39.495 

W 21°40.715 

100m  11 2 0 4 13 votlendi  

400m  11 2 0 4 13 votlendi  

Svignaskarðsrétt 23/6/2021 9 2 0 4 47  N 64°39.733 

W 21°41.933 

100m  9 2 0 4 46 mói/votlendi  

400m  9 2 0 4 43 mói/votlendi  

Heyholt 1 23/6/2021 11 2 0 4 9   

100m  11 2 0 4 9 mói/votlendi N 64°38.015 

W 21°44.153 

400m  11 2 0 4 12 mói  

Heyholt 2 23/6/2021 11 1 0 4 12   

100m  11 1 0 4 12 votlendi N 64°37.852 

W 21°44.780 

400m  11 1 0 4 10 votlendi  

Staðarhús 1 23/6/2021 12 2 0 6 57  N 64°38.151 

W 21°48.309 

100m  12 2 0 6 61 votlendi/melur  

400m  12 2 0 6 56 votlendi/melur  

Staðarhús 2 23/6/2021 13 2 0 4 40   
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100m  13 2 0 4 40 mói N 64°38.624 

21°46.227 

400m  13 2 0 4 42 mói  

Trailer park 23/6/2021 12 1 0 4 9  N 64°37.516 

W 21°46.080 

100m  12 1 0 4 8 votlendi  

400m  12 1 0 4 9 votlendi  

Arnarholt 2 23/6/2021 13 2 0 4 28  N 64°40.967 

W 21°36.880 

100m  13 2 0 4 16 votlendi  

400m  13 2 0 4 9 votlendi  

Hafnarfjall 1 24/6/2021 11 3 0 4 41  N 64°28.003 

W 21°57.529 

100m  11 3 0 4 40 mói/votlendi  

400m  11 3 0 4 42 mói/votlendi  

Hafnarfjall 2 24/6/2021 11 2 0 4 32  N 64°26.504 

W 21°58.735 

100m  11 2 0 4 32 mói  

400m  11 2 0 4 33 mói  

Hafnarfjall 3 24/6/2021 12 2 0 4 16   

100m  12 2 0 4 16 mói N 64°26.284 

W 21°59.651 

400m  12 2 0 4 13 mói  

Melasveit 24/6/2021 11 3 0 4 13  N 64°23.882 

W 21°55.975 

100m  11 3 0 4 13 mói/votlendi  

400m  11 3 0 4 19 mói/votlendi  

Gandheimar 24/6/2021 12 3 0 4 64  N 64°25.138 

W 21°54.121 

100m  12 3 0 4 58 mói/votlendi  

400m  12 3 0 4 53 mói/votlendi  

Svínadalur 1 25/6/2021 12 3 0 2 64  N 64°24.532 

W 21°46.656 

100m  12 3 0 2 62 mói/votlendi  

400m  12 3 0 2 56 mói/votlendi  

Svínadalur 2 25/6/2021 12 3 0 2 56  N 64°24.445 

W 21°46.899 

100m  12 3 0 2 53 mói  

400m  12 3 0 2 58 mói  

Hóll Svínadal 25/6/2021 12 3 0 2 78  N 64°25,622 

W 21°43.522 

100m  12 3 0 2 78 mói/melur  

400m  12 3 0 2 80 mói/melur  

Tjaldsvæði Svínadal 25/6/2021 12 3 0 4 60  N 64°25.567 

W 21°41.946 

100m  12 3 0 4 61 mói/melur  

400m  12 3 0 4 57 mói/melur  

Hlíð, Svínadal 25/6/2021 12 3 0 2 61   

100m  12 3 0 2 61 mói  

400m  12 3 0 2 61 mói N 64°25.679 

W 21°41.688 

Einifell 25/6/2021 12 3 0 8 45  N 64°42.658 

W 21°35.143 

100m  12 3 0 8 45 mói/votlendi  

400m  12 3 0 8 49 mói/votlendi  
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Hestháls, 

Lundareykjadal 

27/6/2021 11 3 0 0 51  N 64°34.579 

W 21°35.998 

100m  11 3 0 0 51 mói/votlendi  

400m  11 3 0 0 57 mói/votlendi  

Hestháls hinu megin 27/6/2021 11 3 0 0 44  N 64°34.639 

W 21°35.598 

100m  11 3 0 0 45 mói  

400m  11 3 0 0 46 mói  

Þingvellir 28/6/2021 13 2 0 6 157   

100m  13 2 0 6 157 melur/mói N 64°17.810 

W 21°06.362 

400m  13 2 0 6 157 melur/mói  

Lyngdalsheiði 28/6/2021 17 2 0 2 200   

100m  17 2 0 2 200 mói N 64°12.602 

W 20°47.182 

400m  17 2 0 2 223 mói/melur  

Laugavatn, Útey 28/6/2021 19 2 0 4 86  N 64°12.008 

W 20°40.634 

100m  19 2 0 4 82 mói  

400m  19 2 0 4 80 mói  

Laugavatn, 

Rafiðnaðarsamband 

28/6/2021 20 1 0 4 73   

100m  29 1 0 4 73 votlendi N 64°11.463 

W 20°39.384 

400m  20 1 0 4 73 votlendi  

Laugavatn, langi 

vegur 

28/6/2021 19 2 0 2 70   

100m  19 2 0 2 70 mói N 64°13.100 

W 20°37.79 

400m  19 2 0 2 76 mói  

Kiðjaberg 29/6/2021 12 3 0 2 92   

100m  12 3 0 2 92 mói/melur N 64°03.242 

W 20°48.260 

400m  12 3 0 2 95 mói/melur  

Hraunberg 29/6/2021 13 2 0 2 67  N 64°02.469 

W 20°47.849 

100m  13 2 0 2 70 mói/melur  

400m  13 2 0 2 71 mói/melur  

Mýrarkot 29/6/2021 16 1 0 2 84  N 64°02.528 

W 20°45.645 

100m  16 1 0 2 83 mói  

400m  16 1 0 2 80 mói  

Kiðjaberg 29/6/2021 17 1 0 4 83   

100m  17 1 0 4 83 mói N 64°01.284 

W 20°46.400 

400m  17 1 0 4 79 mói  

Sólheimar 29/6/2021 16 1 0 4 90   

100m  16 1 0 4 90 mói/votlendi N 64°03.207 

W 20°44.581 

400m  16 1 0 4 91 mói/votlendi  

Sólheimar 2 29/6/2021 17 1 0 6 81  N 64°02.501 

W 20°45.493 

100m  17 1 0 6 81 mói  

400m  17 1 0 6 81 mói  

Skeiðaafleggeri 1/7/2021 12 3 0,5 4 61   
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100m  12 3 0,5 4 61 mói N 64°01.893 

W 20°26.655 

400m  12 3 0,5 4 61 mói  

Skálholt 1/7/2021 12 3 0 2 83  N 64°07.407 

W 20°32.303 

100m  12 3 0 2 82 mói  

400m  12 3 0 2 74 mói  

Toyota skógur  5/7/2021 13 3 0 2 59   

100m  13 3 0 2 59 mói N 64°41.052 

W 21°35.568 

400m  13 3 0 2 62 mói  

Laugalandsskógur 5/7/2021 13 3 0 2 23  N 64°40.556 

W 21°36.402 

100m  13 3 0 2 22 votlendi  

400m  13 3 0 2 23 votlendi  

Toyota skógur, 2 5/7/2021 13 3 0 2 41   

100m  13 3 0 2 41 votlendi N 64°41.053 

W 21°35.813 

400m  13 3 0 2 30 votlendi  

Arnaholt, 3 5/7/2021 15 2 0 2 18  N 64°41.373 

W 21°36.732 

100m  15 2 0 2 14 votlendi  

400m  15 2 0 2 12 votlendi  

 

8.2 Viðauki 2 – Tafla með fjölda fugla 

Tafla með öllum þeim fuglum sem sáust, latneska heiti þeirra, hversu margir þeir voru samtals 

á fjarlægðarpunktunum 100 m miðað við 400 m og heildarfjöldi þeirra fugla sem sáust. Það 

sáust nokkrar mismunandi andartegundir, þær voru ekki sérstaklega aðgreindar því þær voru 

ekki sérstakt rannsóknarefni í þessari rannsókn (Sigrún Sigurðardóttir, 2022). 

Tegund 100 m 400 m Samtals 

Álft (Cygnus cygnus) 4 7 11 

Grágæs (Anser anser) 9 1 10 

Hrossagaukur 

(Gallinago gallinago 

islandicus) 

110 136 246 

Jaðrakan (Limosa 

limosa islandicus) 

36 77 113 

Kjói (Stercorarius 

parasiticus) 

0 5 5 
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Kría (Sterna 

paradisaea) 

5 8 13 

Heiðlóa (Pluvialis 

apricaria) 

10 42 52 

Lómur (Gavia stellata) 1 0 1 

Lóuþræll (Calidris 

alpina) 

7 25 32 

Maríuerla (Motacilla 

alba) 

1 1 2 

Óðinshani (Phalaropus 

lobatus) 

0 3 3 

Rjúpa (Lagopus 

mutus) 

2 2 4 

Skógarþröstur 

(Turdus iliacus) 

9 11 20 

Spói (Numenius 

phaeopus) 

26 106 132 

Stelkur (Tringa 

totanus) 

28 57 85 

Tjaldur (Haematopus 

ostralegus) 

8 5 13 

Þúfutittlingur (Anthus 

pratensis) 

164 212 376 

Önd (fl. en ein teg) 1 11 12 

 

 

8.3 Viðauki 3 – Tölfræðipróf 

Tölfræðipróf sem framkvæmt var til að sjá hvort jarðvegsgerðir hefðu áhrif á hversu nálægt 

skógum vaðfuglar velja búsvæði sín (Sigrún Sigurðardóttir, 2022). Fjarlægð frá skógi var 

skráð sem X.1 í tveimur flokkum, punktar sem voru í 100 m og 400 m fjarlægð frá skógarjaðri.  

> spoaprof <- glm(spoi~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 

> jadrakanaprof <- glm(jadrakan~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 
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> hrossagauksprof <- glm(hrossagaukur~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 

> louprof <- glm(loa~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 

> louthraellprof <- glm(louthraell~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 

> stelksprof <- glm(stelkur~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 

> thufutittlingsprof <- glm(thufutittlingur~X.1+busvaedi,data=verkefni,family=poisson) 

 

> summary(spoaprof) 

 

Call: 

glm(formula = spoi ~ X.1 + busvaedi, family = poisson, data = verkefni) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.6738  -0.8297  -0.7323   0.4754   3.1524   

 

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       -1.5342455  0.2757154  -5.565 2.63e-08 *** 

X.1                0.0046782  0.0007305   6.404 1.51e-10 *** 

busvaedimelur -0.0469277  0.2942028  -0.160    0.873     

busvaedimoi  -0.2499552  0.2343699  -1.066    0.286     

busvaedivotlendi      -0.1780330  0.2310866  -0.770    0.441     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 255.32  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 201.88  on 161  degrees of freedom 

AIC: 388.52 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> summary(hrossagauksprof) 

 

Call: 

glm(formula = hrossagaukur ~ X.1 + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni) 
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Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.02544  -0.65665  -0.09857   0.50654   2.60214   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)       0.0252175  0.1517922   0.166  0.86805    

X.1               0.0007176  0.0004284   1.675  0.09393 .  

busvaedimelur 0.1048620  0.2413165   0.435  0.66390    

busvaedimoi  0.4061759  0.1571793   2.584  0.00976 ** 

busvaedivotlendi      0.3087381  0.1654619   1.866  0.06205 .  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 173.75  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 163.31  on 161  degrees of freedom 

AIC: 495.84 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> summary(jadrakanaprof) 

 

Call: 

glm(formula = jadrakan ~ X.1 + busvaedi, family = poisson, data = verkefni) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.7210  -1.1031  -0.7371   0.4046   3.1366   

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       -1.5996531  0.2737734  -5.843 5.13e-09 *** 

X.1                0.0029656  0.0007019   4.225 2.39e-05 *** 

busvaedimelur -0.4164121  0.4776112  -0.872 0.383283     

busvaedimoi   0.5810508  0.2450341   2.371 0.017725 *   

busvaedivotlendi       0.8061311  0.2341516   3.443 0.000576 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 274.03  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 237.88  on 161  degrees of freedom 

AIC: 383.37 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> summary(louprof) 

 

Call: 

glm(formula = loa ~ X.1 + busvaedi, family = poisson, data = verkefni) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.2356  -0.9803  -0.4870  -0.3593   3.3711   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       -2.598599   0.448690  -5.792 6.98e-09 *** 

X.1                0.004664   0.001175   3.969 7.21e-05 *** 

busvaedimelur  0.462934   0.411099   1.126    0.260     

busvaedimoi  -0.607912   0.458426  -1.326    0.185     

busvaedivotlendi       0.341193   0.331936   1.028    0.304     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 189.49  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 162.65  on 161  degrees of freedom 

AIC: 245.41 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> summary(louthraellprof) 

 

Call: 

glm(formula = louthraell ~ X.1 + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni) 

Deviance Residuals:  
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    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.2876  -0.5681  -0.3284  -0.3056   4.1865   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       -3.477288   0.588734  -5.906  3.5e-09 *** 

X.1                0.004133   0.001427   2.897 0.003770 **  

busvaedimelur  0.143575   0.791166   0.181 0.855996     

busvaedimoi  -0.246504   0.677016  -0.364 0.715781     

busvaedivotlendi       1.636504   0.421540   3.882 0.000104 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 149.24  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 116.70  on 161  degrees of freedom 

AIC: 172.19 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> summary(stelksprof) 

 

Call: 

glm(formula = stelkur ~ X.1 + busvaedi, family = poisson, data = verkefni) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.5101  -0.9381  -0.9154  -0.6401   4.6919   

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       -1.7880142  0.3045165  -5.872 4.31e-09 *** 

X.1                0.0023853  0.0007704   3.096 0.001960 **  

busvaedimelur -0.0360209  0.4903321  -0.073 0.941438     

busvaedimoi   0.7285141  0.2828565   2.576 0.010008 *   

busvaedivotlendi       0.9650814  0.2708573   3.563 0.000367 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 279.79  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 253.87  on 161  degrees of freedom 

AIC: 360.72 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> summary(thufutittlingsprof) 

 

Call: 

glm(formula = thufutittlingur ~ X.1 + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.31663  -0.43709  -0.05292   0.41088   2.67761   

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)        0.6447520  0.1179237   5.468 4.56e-08 *** 

X.1                0.0008558  0.0003475   2.463   0.0138 *   

busvaedimelur -0.0166714  0.1825137  -0.091   0.9272     

busvaedimoi  -0.0910506  0.1326743  -0.686   0.4925     

busvaedivotlendi      -0.1354558  0.1382453  -0.980   0.3272     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 158.35  on 165  degrees of freedom 

Residual deviance: 151.02  on 161  degrees of freedom 

AIC: 568.29 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

8.4 Viðauki 4 – Tölfræðipróf 

Tölfræðipróf sem framkvæmt var til að sjá hvort einhverjar af skráðum skógarbreytum hefðu 

áhrif á það hversu nálægt skógarjaðri vaðfuglar velja búsvæði sín (Sigrún Sigurðardóttir, 

2022).  

> read.csv("fyrir R.csv",sep=";")->verkefni 

> verkefni100<-verkefni[which(verkefni$X.1==100),] 
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> spoaproftre <- glm(spoi~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(spoaproftre) 

Call: 

glm(formula = spoi ~ tre + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.10397  -0.82223  -0.80626  -0.00013   2.55312   

 

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -1.08462    0.32145  -3.374 0.000741 *** 

treT2              -17.26484 2117.63929  -0.008 0.993495     

treT3               -0.03923    0.40164  -0.098 0.922193     

busvaedimelur    0.58930    0.64568   0.913 0.361408     

busvaedimoi     0.24008    0.46119   0.521 0.602666     

busvaedivotlendi        -0.56993    0.64788  -0.880 0.379026     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 78.041  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 70.988  on 77  degrees of freedom 

AIC: 126.43 

Number of Fisher Scoring iterations: 16 

 

> spoaprofthettni <- glm(spoi~thettni+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(spoaprofthettni) 

Call: 

glm(formula = spoi ~ thettni + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.1579  -0.8242  -0.6620  -0.4637   2.5945   

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)        -2.0039     0.6395  -3.133  0.00173 ** 
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thettni             0.2429     0.1649   1.474  0.14059    

busvaedimelur   0.5855     0.6475   0.904  0.36591    

busvaedimoi    0.3893     0.4614   0.844  0.39888    

busvaedivotlendi       -0.4694     0.6469  -0.726  0.46806    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 78.041  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 73.659  on 78  degrees of freedom 

AIC: 127.11 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> spoaprofaldur <- glm(spoi~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(spoaprofaldur) 

Call: 

glm(formula = spoi ~ aldur + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.2934  -0.9005  -0.4844  -0.3246   2.0948   

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)        -0.9027     0.3619  -2.494   0.0126 * 

aldurA2             0.4450     0.4431   1.004   0.3153   

aldurA3            -1.2400     0.6633  -1.869   0.0616 . 

aldurA4            -1.6810     1.0503  -1.600   0.1095   

busvaedimelur   0.2792     0.6501   0.429   0.6676   

busvaedimoi    0.1243     0.4719   0.263   0.7922   

busvaedivotlendi       -0.3597     0.6470  -0.556   0.5783   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 78.041  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 63.241  on 76  degrees of freedom 

AIC: 120.69 



44 

 

 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> stelkurprofaldur <- glm(stelkur~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(stelkurprofaldur) 

Call: 

glm(formula = stelkur ~ aldur + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.5753  -0.7945  -0.5381  -0.3793   4.2729   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -2.6321     0.6472  -4.067 4.76e-05 *** 

aldurA2              0.6527     0.7744   0.843  0.39930     

aldurA3              1.4789     0.6324   2.338  0.01937 *   

aldurA4              0.9936     0.7327   1.356  0.17507     

busvaedimelur  -15.2467  1286.4305  -0.012  0.99054     

busvaedimoi     0.6997     0.5295   1.321  0.18641     

busvaedivotlendi        1.3690     0.4705   2.910  0.00362 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 112.310  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  89.586  on 76  degrees of freedom 

AIC: 136.77 

Number of Fisher Scoring iterations: 15 

 

> stelkurprofthettni <- glm(stelkur~thettni+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(stelkurprofthettni) 

Call: 

glm(formula = stelkur ~ thettni + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.2980  -0.8866  -0.5930  -0.5627   4.8815   
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Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)         -1.58121    0.62919  -2.513  0.01197 *  

thettni             -0.05236    0.16469  -0.318  0.75056    

busvaedimelur  -15.57069 1413.01121  -0.011  0.99121    

busvaedimoi     0.80436    0.52232   1.540  0.12357    

busvaedivotlendi         1.46211    0.47045   3.108  0.00188 ** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 112.310  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  97.394  on 78  degrees of freedom 

AIC: 140.58 

Number of Fisher Scoring iterations: 15 

 

> stelkurproftre <- glm(stelkur~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(stelkurproftre) 

Call: 

glm(formula = stelkur ~ tre + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.4398  -0.7211  -0.4954  -0.4954   4.4816   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -2.0978     0.4506  -4.655 3.23e-06 *** 

treT2                0.4848     0.7827   0.619  0.53563     

treT3                0.7507     0.4154   1.807  0.07073 .   

busvaedimelur  -15.3095  1227.5893  -0.012  0.99005     

busvaedimoi    0.7175     0.5230   1.372  0.17014     

busvaedivotlendi        1.3829     0.4731   2.923  0.00347 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 112.310  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  94.036  on 77  degrees of freedom 

AIC: 139.22 

Number of Fisher Scoring iterations: 15 

 

> louproftre <- glm(loa~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

Warning message: 

glm.fit: fitted rates numerically 0 occurred  

> summary(louproftre) 

Call: 

glm(formula = loa ~ tre + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-0.7539  -0.5627  -0.4272  -0.3723   3.0965   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -2.3940     0.6096  -3.927  8.6e-05 *** 

treT2              -16.9001  3112.5197  -0.005    0.996     

treT3               -0.2754     0.6515  -0.423    0.673     

busvaedimelur  -16.4418  3511.4122  -0.005    0.996     

busvaedimoi    0.6836     0.8229   0.831    0.406     

busvaedivotlendi        1.1359     0.7685   1.478    0.139     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 50.643  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 45.211  on 77  degrees of freedom 

AIC: 73.052 

Number of Fisher Scoring iterations: 17 

 

> louprofthettni <- glm(loa~thettni+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(louprofthettni) 

Call: 
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glm(formula = loa ~ thettni + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-0.8511  -0.5564  -0.4192  -0.3370   3.3484   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)         -3.3054     1.0854  -3.045  0.00233 ** 

thettni              0.2183     0.2682   0.814  0.41565    

busvaedimelur  -15.6306  2317.0329  -0.007  0.99462    

busvaedimoi     0.7846     0.8239   0.952  0.34097    

busvaedivotlendi       1.1982     0.7669   1.562  0.11821    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 50.643  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 46.160  on 78  degrees of freedom 

AIC: 72.001 

Number of Fisher Scoring iterations: 16 

 

> louprofaldur <- glm(loa~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

Warning message: 

glm.fit: fitted rates numerically 0 occurred  

> summary(louprofaldur) 

Call: 

glm(formula = loa ~ aldur + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.09166  -0.56891  -0.28039  -0.00006   2.52607   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)         -1.8212     0.6026  -3.022  0.00251 ** 

aldurA2             -0.9925     0.8347  -1.189  0.23440    

aldurA3            -18.9884  2705.6801  -0.007  0.99440    

aldurA4             -1.4151     1.0756  -1.316  0.18830    
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busvaedimelur  -17.2291  4810.1771  -0.004  0.99714    

busvaedimoi    0.9974     0.8416   1.185  0.23597    

busvaedivotlendi       1.3035     0.7652   1.703  0.08848 .  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 50.643  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.130  on 76  degrees of freedom 

AIC: 64.971 

Number of Fisher Scoring iterations: 18 

 

> louthraellprof <- glm(louthraell~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

Warning message: 

glm.fit: fitted rates numerically 0 occurred  

> louthraellprofaldur <- glm(louthraell~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

Warning message: 

glm.fit: fitted rates numerically 0 occurred  

> summary(louthraellprofaldur) 

Call: 

glm(formula = louthraell ~ aldur + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-0.93561  -0.26073  -0.22590  -0.00004   2.20297   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)         -3.6685     1.1360  -3.229  0.00124 ** 

aldurA2            -17.5490  4290.8334  -0.004  0.99674    

aldurA3              0.2868     0.9147   0.314  0.75388    

aldurA4              0.2755     1.0011   0.275  0.78316    

busvaedimelur  -17.2133  9628.7303  -0.002  0.99857    

busvaedimoi   -17.2586  5313.7323  -0.003  0.99741    

busvaedivotlendi       2.5554     1.0825   2.361  0.01824 *  

--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 40.166  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 23.416  on 76  degrees of freedom 

AIC: 48.643 

Number of Fisher Scoring iterations: 19 

 

> louthraellprofthettni <- glm(louthraell~thettni+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(louthraellprofthettni) 

Call: 

glm(formula = louthraell ~ thettni + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-0.99802  -0.23861  -0.20098  -0.00006   2.27483   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)         -4.2455     1.4865  -2.856  0.00429 ** 

thettni              0.1716     0.3271   0.525  0.59984    

busvaedimelur  -16.5445  6291.5935  -0.003  0.99790    

busvaedimoi   -16.5217  3440.9633  -0.005  0.99617    

busvaedivotlendi        2.6902     1.0834   2.483  0.01302 *  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 40.166  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 25.148  on 78  degrees of freedom 

AIC: 46.375 

Number of Fisher Scoring iterations: 18 

 

> louthraellproftre <- glm(louthraell~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

Warning message: 

glm.fit: fitted rates numerically 0 occurred  



50 

 

 

 

> summary(louthraellproftre) 

Call: 

glm(formula = louthraell ~ tre + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.02415  -0.26448  -0.17345  -0.00005   2.53453   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -3.3531     1.0134  -3.309 0.000937 *** 

treT2              -17.2789  4204.5175  -0.004 0.996721     

treT3               -0.8438     0.8395  -1.005 0.314826     

busvaedimelur  -16.4091  6037.3660  -0.003 0.997831     

busvaedimoi   -16.4931  3391.9641  -0.005 0.996120     

busvaedivotlendi         2.7077     1.0837   2.498 0.012472 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 40.166  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance: 23.371  on 77  degrees of freedom 

AIC: 46.599 

Number of Fisher Scoring iterations: 18 

> louthraellproftre <- glm(jadrakan~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

>  

> louthraellproftre <- glm(jadrakan~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

 

> jadrakanproftre <- glm(jadrakan~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(jadrakanproftre) 

Call: 

glm(formula = jadrakan ~ tre + busvaedi, family = poisson, data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.23588  -0.98689  -0.69301  -0.00025   3.10345   

Coefficients: 
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                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -1.4266     0.3619  -3.942 8.07e-05 *** 

treT2               -0.1396     0.7485  -0.187  0.85202     

treT3               -0.1670     0.3717  -0.449  0.65327     

busvaedimelur  -15.7950  1412.0803  -0.011  0.99108     

busvaedimoi    1.1570     0.4321   2.677  0.00742 **  

busvaedivotlendi        0.8740     0.4744   1.842  0.06545 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 105.727  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  92.801  on 77  degrees of freedom 

AIC: 148.11 

Number of Fisher Scoring iterations: 15 

 

> jadrakanprofaldur <- glm(jadrakan~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(jadrakanprofaldur) 

Call: 

glm(formula = jadrakan ~ aldur + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.21925  -1.02404  -0.68765  -0.00025   3.11723   

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -1.44209    0.41842  -3.447 0.000568 *** 

aldurA2             -0.11642    0.51852  -0.225 0.822348     

aldurA3              0.02024    0.44656   0.045 0.963844     

aldurA4             -0.19082    0.60522  -0.315 0.752540     

busvaedimelur  -15.76660 1394.88022  -0.011 0.990982     

busvaedimoi    1.12517    0.44278   2.541 0.011049 *   

busvaedivotlendi        0.85381    0.47313   1.805 0.071136 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 105.73  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  92.82  on 76  degrees of freedom 

AIC: 150.13 

Number of Fisher Scoring iterations: 15 

 

> jadrakanprofthettni <- glm(jadrakan~thettni+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(jadrakanprofthettni) 

Call: 

glm(formula = jadrakan ~ thettni + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.4764  -0.9269  -0.6527  -0.0002   3.3840   

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         -2.1634     0.6078  -3.560 0.000371 *** 

thettni              0.2056     0.1491   1.380 0.167679     

busvaedimelur  -15.7310  1403.7960  -0.011 0.991059     

busvaedimoi     1.2212     0.4317   2.829 0.004667 **  

busvaedivotlendi         0.9072     0.4730   1.918 0.055100 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 105.727  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  91.124  on 78  degrees of freedom 

AIC: 144.43 

Number of Fisher Scoring iterations: 15 

 

> hrossagaukurprofthettni <- 

glm(hrossagaukur~thettni+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(hrossagaukurprofthettni) 

Call: 
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glm(formula = hrossagaukur ~ thettni + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.9735  -1.3710  -0.1661   0.5897   2.3233   

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)       -0.28577    0.30613  -0.933  0.35057    

thettni            0.11184    0.08095   1.382  0.16711    

busvaedimelur  0.24911    0.38585   0.646  0.51854    

busvaedimoi   0.61674    0.22522   2.738  0.00617 ** 

busvaedivotlendi       0.16662    0.26700   0.624  0.53259    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 108.406  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  99.997  on 78  degrees of freedom 

AIC: 253.43 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> hrossagaukurprofaldur <- 

glm(hrossagaukur~aldur+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(hrossagaukurprofaldur) 

Call: 

glm(formula = hrossagaukur ~ aldur + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.06444  -1.30276  -0.09182   0.49552   2.16429   

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)       -0.16417    0.22581  -0.727  0.46722    

aldurA2            0.09474    0.29519   0.321  0.74825    

aldurA3            0.31243    0.25986   1.202  0.22924    
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aldurA4            0.55546    0.29070   1.911  0.05603 .  

busvaedimelur  0.25461    0.38683   0.658  0.51042    

busvaedimoi   0.60831    0.23258   2.615  0.00891 ** 

busvaedivotlendi      0.10096    0.26702   0.378  0.70536    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 108.41  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  97.66  on 76  degrees of freedom 

AIC: 255.09 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

> hrossagaukurproftre <- glm(hrossagaukur~tre+busvaedi,data=verkefni100,family=poisson) 

> summary(hrossagaukurproftre) 

Call: 

glm(formula = hrossagaukur ~ tre + busvaedi, family = poisson,  

    data = verkefni100) 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.09938  -1.37862  -0.04141   0.52949   2.66970   

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)       -0.05098    0.18006  -0.283   0.7771   

treT2              0.05091    0.38339   0.133   0.8944   

treT3              0.32765    0.20060   1.633   0.1024   

busvaedimelur  0.20944    0.38578   0.543   0.5872   

busvaedimoi   0.51347    0.22558   2.276   0.0228 * 

busvaedivotlendi       0.09211    0.26795   0.344   0.7310   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

    Null deviance: 108.406  on 82  degrees of freedom 

Residual deviance:  99.139  on 77  degrees of freedom 

AIC: 254.57 

Number of Fisher Scoring iterations:  


