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og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 

Endurheimt vistkerfa á Hekluskógasvæðinu sem hófst formlega árið 2007, er eitt stærsta 

endurheimtarverkefni hér á landi. Þar er tekið á lykilvandamálum jarðvegsrofs með skógrækt 

og þannig stuðlað að því að draga úr öskufoki, stuðla að bættri vatnsmiðlun og bindingu 

kolefnis. Hekluskógaverkefnið hefur aukið þekkingu og reynslu af landgræðsluskógrækt og er 

verkefnið fyrirmynd annara verkefna, sem hafin eru og stefnt er að hefjist, víðs vegar um land. 

Hekluskógasvæðið er umfangsmikið og nær yfir 100 þúsund hektara svæði. Um 30% 

Hekluskóga var gróið land, víðir óx á helmingi þess lands, en birki var sjaldgæfara þó að víða 

mætti finna skógartorfur. Um 70% af svæðinu var lítið gróið og á hluta þess var sandfok og 

mikið rof. Einnig er afréttur  innan og utan svæðisins, en einungis var farið í skógrækt á þeim 

svæðum sem voru beitarfriðuð.  

Helstu framkvæmdir verkefnisins eru skráðar svo sem gróðursetning, áburðadreifing og sáning 

bæði á grösum og birki. Í árlegum úttektum á völdum reitum á svæðinu, sem hófust 2013 eru  

ýmsir þættir metnir og skráðir, fjöldi trjáplantna og ástand þeirra og hæð. Einnig eru ýmsar 

umhverfisbreytur skráðar eins og t.d. gróðurlendi, gróðurþekja, samkeppnisgróður, landhalli, 

hallaátt og hæð yfir sjó. 

Í þessari ritgerð er unnið úr þeim gögnum, sem lágu fyrir úr árlegum úttektum, á gróðursettum 

birkiplöntum í Hekluskógum, og upplýsingar um plönturnar tengdar við hæð yfir sjó og 

gróðurfar svæðanna ásamt því að skoða sjálfsáningu og afföll innan úttektareita. 

Niðurstöður sýna að gerð gróðurlendis og hæð yfir sjávarmáli voru þeir þættir sem skýrðu best 

breytileika í trjávexti, auk þess sem tíðni fræplantna og tíðni affalla í úttektarreitunum var 

breytileg eftir hæð yfir sjó. 

Meðal þeirra gróðurlenda sem finnast á svæðinu eru lúpínubreiður, en lúpínan virðist hafa 

fóstrað plönturnar vel. Hæðarvöxtur birkiplantna var mestur með lúpínubreiðum en minnstur 

vöxtur var á ógrónu landi. 

Mestur vöxtur birkiplantna var neðan 300 m h.y.s. Þar fundust trjáplöntur sem voru um og yfir 

tveir metrar á hæð og drjúgur hluti plantna var um og yfir eins metra háar. Ofan 300 m h.y.s. 

voru hins vegar flestar plöntur lægri en einn metri. Sjálfsáning birkis var einnig mest í reitum 

neðan 160 m h.y.s. og ekki fundust neinar sjálfsáðar plöntur innan reita ofan 300 m h.y.s. Afföll 

á gróðursettum birkitrjám voru tíðust ofan 300 m h.y.s.  
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Niðurstöður þeirra þátta sem skoðaðir voru í þessari ritgerð gefa vísbendingu um að gróðurfar 

og hæð yfir sjávarmáli, hafi áhrif á vöxt og lifun gróðursetta birkiplantna og einnig möguleika 

birkis til að sá sér út.  

Lykilorð: endurheimt, landgræðsluskógrækt, hæð yfir sjávarmáli, gróðurlendi, birki, 

sjálfsáning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Þakkir 
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úrvinnslu gagna, leiðsögn og yfirlestur. Skipulag og hvatning hans hefur haldið mér við efnið 

svo og vilji hans til að aðstoða á öllum stigum verkefnisins. Áhugi hans á verkefninu hvatti mig 

áfram og veitti mér aukinn áhuga þessu viðamikla verkefni sem Hekluskógar eru.  

Ég vil þakka þeim Hreini Óskarsyni og Ívari Erni Þrastarsyni sem veittu mér gögn sem 

nauðsynleg voru við gerð þessara ritgerðar, en einnig þeirra aðstoðar og samstarfs við 

verkefnið. 
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1. Inngangur 

Ísland er að verulegu leyti byggt upp og mótað af jarðeldum. Gosaska frá eldstöðvum  hefur 

myndað jarðveginn og skapað margbreytilegt umhverfi, sem lífverur landsins búa við og hefur 

lífríkið verið háð því, að hér á landi komi eldgos öðru hvoru. En jarðeldar valda einnig tjóni á 

gróðri og dýralífi, bæði nær og fjær gosstöðvunum, sem oft hefur einnig orðið afdrifaríkt fyrir 

landsmenn (Ólafur Arnalds, 1988). 

Náttúruhamfarir eins og eldgos geta haft víðtæk áhrif en tegund og stærð gossins ræður þar um. 

Heklugos eru dæmi um gos sem hafa haft víðtæk áhrif, en gjóska frá gosunum lögðu heilu 

byggðarlögin í eyði á öldum áður. Frásagnir um eldgos og hvaða áhrif þau höfðu á heilsu fólks, 

gróður landsins, búfé og atvinnulíf er að finna í annálum frá liðnum öldum. Fyrstu heimildir 

um Heklugos eru frá 1104 og hafa gosin verið misstór og valdið mismikilli eyðileggingu. En 

það voru ekki bara eldgos sem höfðu áhrif á gróðureyðingu landsins, skógarhögg, kuldi og beit 

höfðu mikil áhrif (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). 

Þekking og reynsla liðinna ára á eldvirkni og hegðun einstakara eldstöðva ásamt tæknivæðingu 

auðvelda okkur bæði undirbúning og viðbrögð við afleiðingum eldgosa, en einnig að 

nauðsynlegt er að bregðast við náttúruhamförum með mótvægisaðgerðum. Mótvægisaðgerðir 

vegna náttúruhamfara eins og eldgoss þarf að hugsa til langs tíma og taka mið af sjálfbærni. 

Markmið mótvægisaðgerða er að lágmarka skaða samfélagsins gagnvart gjóskufoki. Með því 

að styrkja vistkerfi landsins vinnum við gegn loftlagsbreytingum með kolefnisbindingu í 

jarðvegi og endurheimt birkiskóga, og við aukum líffræðilegan fjölbreytileika. 

Mótvægisaðgerðir  sem felast í því að styrkja vistkerfi landsins koma ekki í veg fyrir þau áhrif 

sem gjóskan getur valdið. Gróin svæði, skóga og kjarrlendis, umhverfis virkar eldstöðvar, eins 

og Heklu, geta hins vegar dregið stórlega úr neikvæðum afleiðingum af völdum gjóskufalls og 

foki gosefna að loknu gosi (Anna María Ágústsdóttir, 2013).  

Mörg landgræðslu- og skógræktarverkefni á Íslandi snúast um að draga úr jarðvegsrofi og auka 

gróðurþekju. Einna stærst þeirra er Hekluskógaverkefnið sem snýr að því að endurheimta 

náttúrulegan birkiskóg og kjarrlendi á rofnum landsvæðum í nágrenni Heklu, með því að koma 

upp birkiskógi og kjarrlendi á ný eykst framleiðni landsins. Skógurinn getur bundið ösku sem 

fellur við eldgos en einnig  geymir skógurinn vatn og næringu betur en ógróið land (Stjórnarráð 

Íslands, 2022). Hekluskógar er náttúrulegur varnargarður gegn náttúruhamförum á borð við 

eldgos, ásamt því að bæta landgæði, binda kolefni, stuðla að bættum vatnsbúskap og auka 

verðmæti landsins. 
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1.1 Saga gróðureyðingar í nágrenni Heklu 

Greinagóðar heimildir eru um að svæðin norðan, vestan og sunnan Heklu hafi verið vaxin 

miklum birkiskógum fyrr á öldum og allt fram á 19. öldina. Eldgos í Heklu og ofnýting manna 

eyddu að mestu birkiskógunum á 18. og 19. öld. (Hreinn Óskarsson, 2010). Hekla hefur gosið 

18 sinnum frá landnámi, gosin hafa verið misstór og valdið mismikilli eyðileggingu. (Haukur 

Jóhannesson og Sigmundur Einarsson, 1992). Niðurstöður fornleifarannsókna styðja frásagnir 

fornrita um skóga og útbreiðslu byggðar í þjórsárdal fyrr á öldum. Talið er að blómleg byggð 

hafi verið í öllum Þjórsárdal, en rústir rúmlega 20 bæja er þar að finna (Friðþór Sófus 

Sigurmundsson, 2011). Rannsóknir sýna einnig að víða hafi verið bæir langt fyrir ofan 

núverandi byggðarmörk á fyrstu öldum Íslandsbyggðar (Friðrik G. Olgeirsson, 2007) og finna 

má birkihríslur og skógarlundi allt frá Hrauneyjum í 420 m hæð yfir sjó (Hreinn Óskarsson, 

2010). 

Fyrsta gosið í Heklu á sögulegum tíma  var árið 1104, það var gríðarlega mikið sprengigos sem 

lagði byggð af í Þjórsárdal um tíma, en einhverjir af þessum rúmlega 20 bæjum voru 

endurbyggðir og voru í byggð einhverja áratugi eða aldir eftir gosið. Skógurinn lifði að mestu 

af öskufallið og var Þjórsárdalur helsta forðabúr bænda, nokkurra hreppa á Suðurlandi, sem 

nýttu birkiviðinn til kolagerðar og eldiviðar til allt fram á 20. öld (Friðþór Sófus 

Sigurmundsson, 2011). Heklugosið árið 1158 var einnig mikið öskugos en það mun ekki hafa 

valdið mikilli eyðileggingu, þar sem gosið hófst í janúarmánuði og byggðin næst fjallinu hafði 

þegar lagst af í gosinu 1104. (Sigurður Þórarinsson, 1968). Mikil aska og vikur féllu til jarðar í 

Heklugosi árið 1510 og mynduðust mikil öskulög á jörðu sem ollu sandfoki, og sandeyðing á 

Rangárvöllum og í Landsveit færðist enn í vöxt (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). 

Öll eldgos í Heklu hafa myndað gjósku sem fellur á landsvæðið í kring og víðar. Eftir áralanga 

nýtingu á skógunum til kolagerðar, eldiviðar og beitar, bæði sumar og vetur, var lítill sem 

enginn skógur eftir til að taka við og binda gjósku. Þegar komið var fram á 20. öldina var nánast 

ekkert eftir af skóginum í Þjórsárdal, nema lávaxið kjarr sem var að finna í Skriðufells- og 

Ásólfsstaðaskógi, Búrfellsskógi og smáræði inn af Gjánni (Friðþór Sófus Sigurmundsson, 

2011). Dalurinn var örfoka land (Hreinn Óskarsson, 2016a). 

Heklugosið árið 1970 hófst snemma vors, þann 5. maí, mikil aska fylgdi þessu gosi, alls um 30 

milljón rúmmetrar, en askan mun hafa lagst yfir 22.000 ferkílómetra lands. Svaraði magnið víða 

til þess að um og yfir eitt tonn af ösku hefði fallið á hvern hektara, en á stöku stað náði 

öskumagnið tíu tonnum á hektara. Gróður var ekki farinn að lifna við og klesstist askan yfir 



3 

 

svörðinn og myndaði víða 1-5 cm þykkt lag sem hindraði sprotavöxt jurta. Heklugosið 1980-

1981, sem hófst í ágúst 1980, mun hafa framleitt um 60 milljón rúmmetra af ösku 

(Jarðvísindastofnun Háskólans, 2012), sem féll á um 17.000 ferkílómetra. Mesta gjóskuþykktin 

var næst Heklu, en um 30 ferkílómetrar munu hafa hulist 20-30 cm þykku gjóskulagi. Mestu 

tjóni olli þykkt vikurlag sem féll yfir gróðurlendi Sölvahrauns og nýgræður á Landmannaafrétti 

og sunnanverðum Gnúpverjaafrétti. Samkvæmt mælingum, sem voru gerðar 1981, fóru 170 

ferkílómetrar samfellds gróðurlendis undir ösku (Sturla Friðriksson, 1981). Þar sem gosið hófst 

í lok sumars olli það minna tjóni á gróðri en ef það hefði hafist í upphafi sumars, gróður hafði 

að mestu lokið eðlilegum sumarvexti. Askan hefur þó misjöfn áhrif á gróðurinn, en mosar og 

skófir þola illa öskufall. Gras, jurtir og trjákenndar plöntur vaxa hins vegar auðveldlega upp úr 

þunnri ösku (Sturla Friðriksson, 1980). 

1.2 Vistheimt 

Tilgangur og markmið vistheimtar er að endurheimta náttúruauð og getu vistkerfa til að veita 

margvíslega þjónustu. Vistkerfi í slæmu ástandi hafa oft ófrjósaman jarðveg, lélega vatnsheldni 

og litla framleiðslugetu. Það er því undirstöðuatriði vistheimtar að bæta virkni skemmdra 

vistkerfa, bæta heldni þeirra á mikilvægar auðlindir eins og vatn og næringarefni, draga úr rofi 

og auka stöðugleika yfirborðsins. Viðfangsefni vistheimtar eru margbreytileg og því þarf að 

beita margvíslegum aðgerðum eða inngripum, allt eftir aðstæðum á hverjum stað og 

markmiðum, til að örva framvindu á svæðinu. Við framvindu verða breytingar á jarðvegi, 

plöntu-, dýra- og örverusamfélögum og samhliða eykst virkni vistkerfanna. Framvinda gróðurs 

er einn af grunnþáttum vistheimtar og, almennt er talið að framvinda geti verið undir miklum 

áhrifum frá ytri aðstæðum en einnig að framvinda sé samansafn margra ferla, fremur en eitt 

heildarferli. Með vistheimt miðum við að því að yfirvinna þá þætti sem takmarka framvindu 

(Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015).  

Margar auðnir og illa gróin landsvæði eru afleiðing ósjálfbærrar landnýtingar og ýmissa 

náttúrulegra áfalla eins og eldgosa (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2011). Áhrif gjóskufalls 

af völdum eldgosa varir ekki einungis á meðan á gosi stendur, gjóskan er á ferð í umhverfinu í 

mjög langan tíma eftir að gosi lýkur. Áhrifasvæði hamfaranna stækka því oft á tíðum langt út 

fyrir upphaflegt gjóskufallssvæði. Rekja má jarðvegs- og gróðureyðingu á svæðunum í kringum 

Heklu að mestu leyti til gjóskufoks undan meginfokáttum á svæðinu (Anna María Ágústsdóttir, 

2013). 



4 

 

Reynslan sýnir að það er hægt að bæta ástand raskaðra eða hruninna vistkerfa. Einfaldasta 

vistheimtin er að minnka álag á raskaða svæðið eða friða það alveg fyrir álagi. Ef friðun er ekki 

nóg þarf að finna hvað það er sem hindrar eða hægir á bata vistkerfisins og skipuleggja aðgerðir 

til að yfirvinna það (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). Endurheimta má birkiskóga 

með því að tryggja að birkiskógar sem fyrir eru geti sáð sér og dafnað en þá þarf að friða land. 

En einnig hefur það gefið góða raun að gróðursetja eða sá birki í skóglaust land 

(Umhverfisráðuneytið, 2007). Kofoed-Hansen komst að því eftir langa reynslu að ef birkisáning 

átti að heppnast þurfti bæði að friða land fyrir beit og flekka gróðurinn. Hann lagði út ellefu 

birkisáningarreiti á árunum 1927-1933 á vestanverðu landinu, þar hafði verið friðað fyrir beit 

og gróðurinn flekktur. Haukagil í Vatnsdal var einn af þessum reitum og stendur þar nú 

glæsilegur birkiskógur (Þröstur Eysteinsson,  2008). Árið 1945 var sáð birkifræi og plantað í 

friðað land nálægt Gunnarsholti á Rangárvöllum. Aftur var sáð fræi á svipuðum slóðum 

nokkrum árum síðar. Sáningin og gróðursetningin náði upphaflega aðeins yfir örfáa hundruð 

fermetra. Í dag hafa vaxið upp allmargir hektarar af birkiskógi og kjarri sem mynda 

Gunnlaugsskóg.  

Það er einkum tvennt sem hefur stuðlað að þessari miklu sjálfgræðslu, frædreifing frá 

upphaflegu birkilundunum og uppgræðsla sem var á hluta af svæðinu en hún dró úr rofi og 

frostlyftingu og skapaði einnig skilyrði fyrir frekara landnámi gróðurs (Ólafur Arnalds og Ása 

L. Aradóttir, 2015). 

1.3 Landgræðsluaðgerðir 

Landgræðsla er aðgerð og aðferð til að koma í veg fyrir eða stöðva gróður- og jarðvegseyðingu 

en einnig til að endurheimta gróður og jarðveg  og að stuðla að sjálfbærri landnýtingu (Ólafur 

Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). Aðferðir við stöðvun sandfoks eru vel þekktar og hafa verið 

þróaðar um áratuga skeið. Elstu þekktu ummerki til landgræðsluaðgerða eru frá því um 1700, 

en það eru varnargarðar gegn sandfoki í landi Strandar í Selvogi. Lítið var þó aðhafst í að hefta 

sandfok, þrátt fyrir að það lagði hverja jörðina af annarri í eyði. Það er ekki fyrri en eftir 

Sandstorminn svarta árið 1882 að það verða þáttaskil (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). 

Markvisst landgræðslustarf hófst í kjölfar setningar laga árið 1907 um skógrækt og varnir gegn 

uppblæstri lands (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). Strax um vorið 1907,  fer Kofoed-

Hansen, skógræktarstjóri um Árnes- og Rangárvallasýslu til að kynna sér ástand skóganna og 

uppblástur í sveitunum, en það var á ábyrgð hans að annast verkefni tengd sandgræðslu. Með 

honum í för var Gunnlaugur Kristmundsson, sem hafði útskrifast frá Danmörku, þá um vorið, 
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sem sandgræðslumaður fyrstur Íslendinga. Kofoed-Hansen lagði til að byggður yrði 

varnargarður úr grjóti við Hvamm í Landsveit, auk lengingar varnargarða úr grjóti og timbri 

þvert á ríkjandi vindátt og ætlunin var að planta þar sandreyrplöntum sem höfðu verið fluttar 

inn frá Danmörku. Eyjólfur Guðmundsson, bóndi í Hvammi, var einn af frumkvöðlum þess að 

hlaða varnargarða þvert á ríkjandi vindátt og dáðist Kofoed-Hansen af þessu mikilvæga 

framtaki Eyjólfs, þetta var virk aðferð gegn frekari uppblæstri lands (Helgi Sigurðsson, 2009). 

Þær aðferðir, sem notast var við, byggja einkum á notkun íslenska melgresisins, sem stöðvar 

sand og vikur, en einnig er löng reynsla af notkun grasfræs og áburða, ásamt því að girða og 

friða uppgræðsluland (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Runólfur Sveinsson tók við af starfi 

Gunnlaugs Kristmundssonar árið 1947, en þá hafði Gunnlaugur starfað hjá Sandgræðslunni í 

40 ár. Runólfur tók við embætti sandgræðslustjóra 1. Apríl 1947 og flutti í Gunnarsholt með 

fjölskyldu sína. Heklugos er þá ný hafið, en það hófst þann 29. mars, og var umhverfi 

Gunnarsholts þakið vikri og ösku, kolsvört auðn. 

Eftir að Runólfur tekur til starfa eru ýmis nýmæli tekin upp við sandgræðslu, en hann vildi að 

búskapur og sandgræðsla gætu þrifist hvort með öðru í farsælu sambýli. Runólfur flutti inn 

ýmsar grastegundir frá Bandaríkjunum, Alaska, Kanada og Svíþjóð. Fjölbreyttar 

uppgræðslurannsóknir voru gerðar sem gáfu góðan árangur, hafist var handa við stórfelda 

ræktun örfoka lands, og enn sjást merki um þessa fyrstu tilraunareiti í Gunnarsholti (Andrés 

Arnalds, 1988a). Mikil þáttaskil urðu í landgræðslustörfum þegar fyrsta landgræðsluflugvélin 

var keypt til landsins árið 1958. Fyrsta áburðarflug var farið í júní sama ár frá Gunnarsholti, 

þegar dreift var 320 kílóum af áburði yfir hæðirnar fyrir ofan Gunnarsholt (Karl Eiríksson, 

2003). 

Á sjöunda áratugnum eykst almennt áhugi almennings á landgræðslu, gróðurvernd og skógrækt, 

en þrátt fyrir það hækkuðu fjárveitingar lítið. Ýmis félagasamtök hófu að veita Landgræðslunni 

lið við ýmis verkefni, svo sem sáningu fræja, áburðargjöf, plöntun trjáa og við uppsetningu á 

girðingum. Rangárvellir hafa mátt þola mikla gróðureyðingu í gegnum aldirnar. Árið 1974 tóku 

landeigendur sig til og girtu af  landsvæðið á milli Heiðabæjanna og Heklubæjanna, sem var að 

mestu auð jökulurð að undanskildum tveimur stórum rofabörðum kölluð Langibakki. 

Félagsmenni í Lionsklúbbnum Skyggnir mættu svo á svæðið og voru rofabörðin stungin niður 

og sáð í sárin með harðgerðum grastegundum. Langibakki var minnisvarði um horfinn gróður 

en í upphafi var þetta svæði gróið valllendi með kjarri. Að þessu verkefni loknu héldu menn 

inn í Hraunteig við Heklu og sáðu melfræi í sandöldurnar, sem sóttu inn í skóginn og ógnuðu 

honum (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Það var ekki fyrr en árið 1977 að skipulagðar aðgerðir 
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gegn jarðvegseyðingu hófust austan Ytri-Rangár. Þá var Hraunteigur friðaður fyrir beit og girtur 

af, hlaðnir voru grjótgarðar til að stöðva sandfokið og sáð  var grasfræi í kringum hann. Flugvél 

landgræðslunnar dreifði áburði yfir uppgræðslusvæðið og með tímanum skiluðu þessar aðgerðir 

sér og jarðvegseyðingin var stöðvuð (Friðþór Sófus Sigurmundsson o.fl., 2012). 

Árið 1975 var mikil aukning í fræsöfnun þegar farið var að notast við vélar við söfnun á fræi af 

melgresi. En þörfin fyrir gott úrvalsfræ til landgræðslu jókst mikið samhliða tækninni og þegar 

farið var að notast við flugvélar til landgræðslu. Fræsöfnun jókst og fjölbreytni í fræjum einnig, 

þegar fræverkunarstöð að Gunnarsholti hóf rekstur árið 1988 (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). 

Enn eru víðáttumikil sandfokssvæði á landinu sem verður að friða fyrir ágangi búfjár til þess 

að unnt verði að hefta þar uppblástur með landgræðsluaðgerðum, einkum eru þetta svæði í 

Þingeyjarsýslum og á afréttum sunnan- og suðvestanlands (Sveinn Runólfsson, 1988). 

1.3.1 Verndun 

Gróður og jarðvegur á helstu sandfoks- og uppblásturssvæðunum er mjög viðkvæmur og þolir 

illa ágang búfjár. Með friðun og sáningu melfræs og öðrum landgræðsluframkvæmdum hefur 

náðst mikil árangur í stöðvun uppblásturs og uppgræðslu örfoka lands (Andrés Arnalds, 1988b). 

Vorið 1908 var fyrstu landgræðslugirðingunni komið upp þegar girt var með Reykjasandi á 

Suðurlandi og hann friðaður fyrir skepnum. Hún var rúmir fimm kílómetrar á lengd og afgirt 

land innan hennar um 150 hektarar, sáð var í svæðið 700 pundum af melfræi og eitthvað af 

dönsku „Klittagsfræi“ (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Bændur við foksvæðin voru flestir mjög 

vantrúaðir á að hægt væri að stöðva sandfokið með því að girða fyrir sandinn með gaddavír. En 

fljótt kom í ljós að friðunin hafði þau áhrif að landið fór að gróa innan girðinganna, þótt hægt 

væri (Andrés Arnalds, 1988a). 

Til þess að betri árangur næðist í verndun og uppgræðslu á uppblásturssvæðunum, var árið 1923 

gerð breyting á þá gildandi lögum. Ein breytingin var sú að yfirvöld höfðu heimild til að taka 

uppblásturssvæðin eignarnámi ef eigendur þeirra vildu ekki eða gátu ekki kostað sinn hlut í 

friðuninni. Með þessari breytingu á lögunum gerðist það með tímanum að Sandgræðslan 

eignaðist allmikið af landi, meðal annarra Gunnarsholt og Brekkur í Rangárvallahreppi. Árið 

1941 er svo frumvarp um ný lög um sandgræðslu lagt fram til Alþingis og það samþykkt 3. maí 

sama ár. Í þeim lögum var rík áhersla lögð á það að takmarka beit á sandsvæðunum, að girt 

sandgræðslusvæði væru friðuð og að friðunin væri virt. 
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Á árunum 1907 – 1946 var búið að setja upp 45 sandgræðslugirðingar víðsvegar um landið, alls 

444 kílómetra á lengd og afgirtu þær 54.315 hektara lands sem skörtuðu grænum gróðri í stað 

sands. Mest munaði þar um sjálfgræðslu vegna friðunar. Sandgræðslan hélt áfram að setja upp 

girðingar og vernda landið fyrir ofnýtingu, og það er svo á sjötta áratugnum sem Sandgræðsla 

Íslands fer um landið til að kanna beitarþol á hinum víðáttumiklu afréttum, vernda þau og græða 

upp. En stórkostleg gróðurfars- og jarðvegseyðing átti sér víða stað á afréttum landsins, og ef 

ekki yrði gripið inn í með verndun og ræktun til að vega upp á móti eyðingunni, færi svæðið í 

algera hnignun (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). 

Óhætt er að segja að til að árangur náist í landgræðslu er nauðsynlegt að vernda viðkvæm svæði 

fyrir ágangi eins og hægt er. Það að girða af svæði og vernda, í þeim tilgangi að græða upp land 

er enn við lýði og skilar góðum árangri. Vernda þarf landið fyrir ósjálfbærri landnýtingu en 

ofálag á vistkerfin veldur því að með tímanum hnigna þau. Landnýting eins og beit getur dregið 

úr þoli vistkerfisins þannig að þegar vistkerfið verður fyrir frekari áföllum leiðir það til hruns í 

vistkerfinu (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). Mikið af svæðum sem var beitt á hér 

áður fyrr, hafa verið friðuð fyrir allri beit, en einnig getur stýrð beit gefið góða raun á vissum 

svæðum (Andrés Arnalds, 1988a). 

1.3.2 Skógrækt 

Talið er að um 65% landsins hafi verið gróið um það leyti er landið var numið og hafi skógur 

þakið 25 - 40% af yfirborði landsins (Andrés Arnalds, 1988c), en birkiskógur var ríkjandi 

vistkerfi á láglendi landsins. Eftir landnám var birkiskógurinn nýttur til ýmissa nota, meðal 

annars til kolagerðar og hrísrif til eldiviðar, auk þess sem búpeningi var beitt á skóga að 

vetrarlagi. Reynt var að vernda skógana með tilskipun árið 1755 en þar sem þjóðin var háð 

nýtingu skóganna dugði það ekki til (Umhverfisráðuneytið, 2007). 

Á árunum 1899-1907 stóð  danskur sjóliðsforingi, Carl H. Ryder, fyrir skógræktartilraunum og 

friðun kjarrskóga hér á landi. Hann fékk skógfræðiprófessorinn Carl V. Prytz til liðs við sig í 

verkefnið og saman stofna þeir Islands Skovsag, eða skógræktarmálefni Íslands. Þeir útveguðu 

styrki og réðu skógfræðinga, fyrst Christian E. Flensborg og síðar Agner F. Kofoed-Hansen, til 

að annast tilraunir í skógrækt á Íslandi. Stofnaðir voru tilraunareitir þar sem fram fóru tilraunir 

með innfluttum trjátegundum en þeir voru meðal annars á Þingvöllum, Furulundur og í 

Eyjafirði, Grundarreitur. Verkefnið markaði upphafið að frumvarpi sem varð að fyrstu 

skógræktarlögunum 1907 og stofnun Skógræktarinnar 1908. Skógræktarmálefni Íslands voru 
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nú komin í hendur íslenska ríkisins. Samfara uppbyggingu þéttbýlis jókst ásókn í eldivið mikið, 

nýju húsin reyndust köld og var eldiviður nýttur til upphitunar (Þröstur Eysteinsson, 2008). 

Árið 1928 er ástand skóganna talið svo alvarlegt að gefin var út reglugerð um hvernig skyldi 

fella skóg, hann átti að grisja og skógareyðing var bönnuð. En það er líklega ekki fyrr en eftir 

1940 sem veruleg breyting verður á nýtingu skóganna (Umhverfisráðuneytið, 2007). 

Árið 1930 var Skógræktarfélag Íslands stofnað á Þingvöllum og á næstu árum voru stofnuð 

skógræktarfélög víða um land. Með tilkomu skógræktarfélaganna varð til vettvangur fyrir 

áhugasama skógræktarunnendur. Landgræðslusjóður var stofnaður árið 1944 með það markmið 

að veita styrki til verkefna sem stuðluðu að nýskógrækt, stöðvun sandfoks og uppgræðslu lands. 

Á árunum frá 1955 dró mikið úr vetrarbeit í skóglendi og við það minnkaði álagið á 

birkiskógana, en allt þurfti að vera rammlega girt. Eftir áföll, sem herjuðu í skógrækt á árunum 

um og eftir 1960, var rannsóknastöð Skógræktar ríkisins reist á Mógilsá í Kollafirði árið 1967, 

en ljóst var að það þurfti að endurskoða stefnuna og brýn þörf var á rannsóknum. Miklar 

framfarir urðu í ræktunartækni með tilkomu stórra gróðurhúsa og fjölpottabakka. 

Skógarplöntuframleiðslan breyttist afarið í landinu yfir í fjölpottaframleiðslu eftir góðan 

árangur með fjölpottaplöntur sem framleiddar voru á Mógilsá og gróðursettar 1982. 

Gróðursetningar fóru að setja svip sinn á landið og samskipti við bændur gengu ágætlega, áhugi 

þeirra á skógrækt jókst, og fóru bændur víða um landið að taka þátt í skógrækt með styrkjum 

frá ríkinu. Aukinn áhugi almennings á að nýta skógana til útivistar hlaut skilning og rekstur 

tjaldsvæða á vegum Skógrækar ríkisins varð stór hluti starfsins og gaf góðar tekjur (Þröstur 

Eysteinsson, 2008). 

Árið 1990 fór af stað verkefnið Landgræðsluskógar, en það var sameiginlegt átak 

Skógræktarfélags Íslands, Skógræktar ríkisins, Landgræðslunnar og landbúnaðarráðuneytisins, 

með það markmið að klæða lítt gróið og örfokaland trjágróðri og að skógarnir yrðu opnir 

almenningi til útivistar (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). 

Árið 2000 voru sett lög um landshlutaverkefni í skógrækt, en þá áttu bændur um land allt kost 

á að fá ríkisframlög til skógræktar á sínum jörðum. Lögin voru endurskoðuð árið 2006, sérlögin 

um Héraðs- og Suðurlandsskóga voru afnumin, og Hekluskógaverkefnið hófst í sameiginlegri 

umsjón Landgræðslunnar og Skógræktarinnar, en verkefnið varð sjálfstætt árið 2008 (Þröstur 

Eysteinsson, 2008). 

Aðallega hefur verið plantað birki á Hekluskógasvæðinu vegna eiginleika þess til að bregðast 

við öskugosi.  En reynslan hefur sýnt að skóglaust land þolir öskugos illa en birkiskógar hefta 
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öskuna og með tímanum hverfur hún í skógarbotninum. Eftir eldgosið í Eyjafjallajökli 2010 var 

strax um sumarið greinilegur munur á þanþoli á annars vegar svæðunum í Þórsmörk og 

Goðalandi og hinsvegar í kringum Eyjafjallajökul. Trjágróðurinn í Þórsmörk og Goðalandi varð 

ekki fyrir skemmdum vegna gjóskufalls. Þar lagðist gjóskan að mestu í skógarbotninn og fauk 

ekki að ráði. Trjágróður laufgaðist og gróður í skógarbotninum óx upp úr gjóskulaginu strax að 

loknu gosi. Hinsvegar á bersvæðunum í nágrenni Eyjafjallajökuls fauk fíngerð gjóskan í loft 

upp og grófara efnið fauk í skafla með tilheyrandi gróðurskemmdum (Anna María Ágústsdóttir, 

2013). 

1.4 Hekluskógaverkefnið 

Hugmyndin að Hekluskógaverkefninu kemur fram árið 2000 frá Úlfi Óskarssyni skógfræðingi, 

en þá var hann að rannsaka ræktun birkis á vikrum í nágrenni Heklu. Þessar hugmyndir byggja 

á því að skógur og kjarr þola meira gjóskufall en annar gróður, ásamt því að mynda skjól og 

draga þannig úr hættu á að gjóska og sandur fjúki af stað og rjúfi gróðurþekju (Samráðshópur 

um Hekluskóga, 2005). Vorið 2005 hófst undirbúningur verkefnisins, þar sem var, skipaður 

samstarfshópur, með fulltrúum  frá landeigendum á svæðinu, Skógræktarfélagi Rangæinga, 

Skógræktarfélagi Árnesinga, Landgræðslusjóði, Náttúrufræðistofnunar, Suðurlandsskógum, 

Landgræðslu ríkisins og Skógræktinni (Hreinn Óskarsson, 2010). 

Í kjölfar vinnunnar var árið 2007 gerður 10 ára samningur um endurheimt birkiskóga á um 92 

þúsund hektara svæði í nágrenni Heklu, árið 2017 var nýr samningur um verkefnið gerður til 

fimm ára og var svæðið stækkað í 100 þúsund hektara. Frá upphafi verkefnisins hefur verið 

stjórn yfir verkefninu, nú síðustu árin skipuð fulltrúum Skógræktarinnar og Landgræðslunnar. 

Samráðshópur með fulltrúum þeirra aðila sem unnu að undirbúningi verkefnisins hefur einnig 

starfað og funda með stjórn og verkefnisstjóra reglulega. Í lok árs 2021 var verkefnið lagt niður 

sem sérstakt ríkisverkefni með sérstakan fjárlagalið og fjárveitingar og verkefni færð yfir til 

Skógræktarinnar og Landgræðslunnar (Hreinn Óskarsson, 2022).  Hekluskógaverkefnið var 

talið eitt af stærstu endurheimtarverkefnum í Evrópu á þeim tíma. Verkefnið var og er einnig 

stórt á alþjóðavísu þar sem tekið er á lykilvandamálum með endurheimt fornra skóga og, 

vörnum gegn landeyðingu, sem stuðla að vatnsvernd og bindingu kolefnis (Guðmundur 

Halldórsson, 2007). 

1.4.1 Staðsetning 

Starfssvæði Hekluskóga er aðallega á fremur sléttum sandbornum hraunum og vikrum sunnan, 

vestan og norðan eldfjallsins Heklu í Rangár- og Árnessýslu. Það stendur í 100-600 m hæð yfir 
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sjó, en stærsti hluti svæðisins var fyrrum þakinn birkiskógi eða kjarri (Hreinn Óskarsson, 2011). 

Við upphaf verkefnisins voru um 70% þess lands innan Hekluskóga lítið gróið og á hluta þess, 

sandfok og mikið rof. Um 30% Hekluskóga var vel gróið land og óx víðir á helmingi þess. Birki 

var sjaldgæfara þó að víða mætti finna skógartorfur vaxnar birki á Hekluskógasvæðinu 

(Samráðshópur um Hekluskóga, 2005). Stærsti hluti svæðisins er í eigu íslenska ríkisins og í 

umsjá annað hvort Landgræðslunnar eða Skógræktar ríkisins. Að öðru leyti er landið í umsjá 

sveitarfélaga, skógræktarfélaga eða í einkaeign. Innan svæðisins eru einnig nokkrar bújarðir 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

1.4.2 Hlutverk 

Hekluskógar eru langtímavörn gegn náttúruvá, hlutverk þeirra að verja land í nágrenni við 

Heklu fyrir jarðvegseyðingu af völdum vikurfoks í kjölfar eldgosa með því að endurheimta 

náttúrulegan birkiskóg og kjarrlendi í nágrenni eldfjallsins. Trjáræktin er ekki hefðbundið 

skógræktarverkefni sem snýr að því að skapa timburskóga heldur til að skapa vistkerfi sem 

verndar jarðveg og minnkar vikurfok með því að rækta upp á ný birkiskóga (Hreinn Óskarsson, 

2010). Þannig mun endurheimt birkiskóga smám saman endurreisa fjölþætta starfsemi 

vistkerfanna, líffræðilegur fjölbreytileiki, gróðurfar og dýralíf eykst, vatnsheldni jarðvegs 

verður meiri, lækir myndast og kolefnisbinding verður í gróðri og jarðvegi. Skógurinn eykur 

einnig landnýtingarmöguleika á svæðinu, bæði hvað varðar hefðbundinn búskap og 

frístundabyggð en ekki síður hvað varðar útivist og ferðamennsku og verðgildi lands eykst sem 

og lífsgæði íbúanna (Guðmundur Halldórsson, 2007). 

1.4.3 Framkvæmd 

Við upphaf framkvæmda á Hekluskógasvæðinu var lagt mat á gróðurþekju og rof, var stuðst 

við kortlagningu Landgræðslunnar af svæðinu frá árunum 1998-2001 ásamt SPOT5 

gervitunglamynd sem tekin var árið 2003. Aðgerðirnar á svæðinu tóku mið af flokkun 

Landgræðslunnar ásamt þekkingu og reynslu þeirra aðila sem höfðu skipulagt verkefnið. 

Upphaflegar aðgerðir voru á 62.390 hektara svæði, en það voru þau svæði sem búið var að friða 

fyrir búfé, ásamt því landi í einkaeign sem þarfnast landgræðsluaðgerða (Samráðshópur um 

Hekluskóga, 2005). 

Verkefnið var unnið í nokkrum megin þrepum, fyrst var unnið að því að græða upp örfoka land 

og stöðva sandfok til að bæta skilyrði fyrir trjágróður, þá tók við gróðursetning í trjálundi á 

svæðum sem voru tilbúin til gróðursetningar og þannig  stuðlað að frekari útbreiðslu trjágróðurs 

með sjálfsáningu (Hreinn Óskarsson, 2008). 
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Aðstæður voru víða erfiðar til ræktunar á svæðinu þar sem næring í jarðvegi er lítil, myndun 

holklaka ásamt vikurfoki og framburði vikurs með vatni. Víða um svæðið var því nauðsynlegt 

að græða land upp á stórum samfelldum svæðum með grassáningum og áburðargjöf áður en 

hægt var að gróðursetja í landið. Þar sem sandfok var hvað mest voru notaðar 

melgresissáningar, en sú aðferð var vel þekkt á þessu svæði og hafði gefið góða raun. Þar sem 

áfok var ekki stórt vandamál voru almennar grassáningar nóg, víða var nægilegt að dreifa 

tilbúnum eða lífrænum áburði eins og kjötmjöli þar sem einhver gróðurþekja var til staðar. 

Birki, var gróðursett í trjálundi á svæðum sem höfðu verið grædd upp. Frá þessum trjálundum 

var gert ráð fyrir að sjálfsáningar mundu breiðast út yfir svæðið. Gamlar birkitorfur sem finnast 

víða á svæðinu bera oft fræ og frá þeim var birkið að breiðast út á hálfgróin eða uppgrædd svæði 

af sjálfsdáðum (Hreinn Óskarsson, 2017). 

Fyrsta gróðursetning undir nafni Hekluskógaverkefnisins hófst árið 2006 en þá var gróðursett í 

108 birki- og víðilundi um miðbik svæðisins. Voru þetta tilraunareitir þar sem prófaðar voru 

mismunandi aðferðir við svepprótasmitun, mismunandi form á trjálundum og gróðursetningu í 

mismunandi gróðurlendi (Hreinn Óskarsson og Páll Sigurðsson, 2011). Við úttekt á þessum 

tilraunareitunum kom í ljós að árangur af græðlingastungu á víði gaf ekki til kynna að það væri 

vænleg aðferð að nýta loðvíði- eða gulvíðigræðlinga til beinnar stungu. Aftur á móti mátti sjá 

að sjálfsáinn víðir var að spretta víða upp um svæðið enda fleiri fræuppsprettur af víði af 

nærliggjandi svæðum en af birki (Hreinn Óskarsson, munnleg heimild, 21. mars 2022). 

Lögð var áhersla á að nota birki á Hekluskógasvæðinu, þar sem birki er frumherjategund sem 

getur komið snemma inn í gróðurframvindu eftir hvers konar rask. Fáeinum árum eftir 

gróðursetningu byrjar birkið að framleiða fræ og getur sáð sér mikið út þar sem skilyrði eru 

fyrir landnámi. Ætlunin er því að nýta hæfileika birkis til að sá sér út, svo ekki þurfi að 

gróðursetja hverja plöntu landgræðsluaðgerða (Samráðshópur um Hekluskóga, 2005). Stuðla 

þannig að náttúrulegri framvindu birkiskóganna. Fjöldi trjáa á hektara innan þeirra reita sem 

gróðursett var í var afar breytilegur. Á sumum stöðum var fjöldi plantna allt upp í 2500 plöntur 

á hektara en annarsstaðar niður í 1000 plöntur á hektara. Það sem réði helst þessum breytilega 

plöntufjölda var bæði gróðursetningarsvæðið og landslagið. Einungis var hægt að planta í hluta 

svæðis sem hafi til dæmis hraunbreiðu innan reitarins, og plantað var í skjóli við hæð en ekki 

upp á hæð og svo framvegis (Hreinn Óskarsson, 2022). Mest var plantað af eins og tveggja ára 

birkiplöntum úr fjölpottabökkum. Samsetning trjálundanna réðst af landgerðinni sem gróðursett 

var í hverju sinni. Gert var ráð fyrir einum lundi að meðaltali á hvern hektara lands, eða þar sem 

lífslíkur plantna þótti bestar og mestu líkur væru á góðri dreifingu fræs út frá þeim 
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(Samráðshópur um Hekluskóga, 2005). Ekki var farið í beinar sáningar trjáa til að byrja með á 

svæðinu, en haustið 2008 var mjög gott fræár á Suðurlandi og var um 150 kg af birkifræi safnað, 

og var fræinu nánast öllu sáð beint í hentug svæði norðarlega í Hekluskógum. 

Áburðargjöf með tilbúnum eða lífrænum áburði er yfirleitt nauðsynleg í nokkur ár eftir sáningar 

og gróðursetningu. Í kjölfar sáninga á melgresi og annara grastegunda er um 200 kg af tilbúnum 

áburði dreift á hvern hektara. Byrjað var að nota kjötmjöl til áburðar árið 2009 og hefur því 

verið dreift á uppgræðslur og þurra vikra á Hekluskógasvæðinu hvert ár síðan (Hreinn 

Óskarsson, 2010). Á tímabilinu 2007-2016 var 1.934 tonnum af kjötmjöli dreift á tæplega 1000 

hektara svæði til uppgræðslu og 450 tonnum af tilbúnum áburði  var dreift yfir 3400 hektara 

svæði. Í dag hefur verið dreift 474 tonnum af tilbúnum áburði til viðbótar yfir tæplega 3.000 

hektara svæði, hluti þeirra svæða var um að ræða endurtekna áburðargjöf og um 1600 tonnum 

af kjötmjöli á rúmlega 1300 hektara (Hreinn Óskarsson, 2022). Við upphaf gróðursetningar að 

vori var um það bil 15 gr. af tilbúnum áburði dreift á hverja plöntu, og næstu árin tvisvar til 

fjórum sinnum, allt eftir því hve næringarsnauður jarðvegurinn var. Plöntur sem gróðursettar 

voru að hausti fengu yfirleitt áburðardreifingu með áburðardreifurum 1-2 árum eftir 

gróðursetningu (Hreinn Óskarsson, 2010). 

Haustið 2016 var búið að gróðursetja um 2,8 milljónir birkiplantna, frá áinu 2007, víðsvegar 

um Hekluskóga í um 1500 hektara svæði í um 650 reiti. Af þessum fjölda voru um 1 milljón 

plantna gróðursettar af landeigendum og 0,3 milljónir af sjálfboðaliðum. Á árunum 2017- 2021 

voru alls 2,27 milljónir birkiplantna gróðursettar, að auki hefur Skógræktin, Landgræðslan, 

Skógræktarfélag Rangæinga, skógarbændur og ýmsir aðrir aðilar gróðursett hundruð þúsunda 

birkiplantna auk annarra trjátegunda í lönd innan marka Hekluskógaverkefnisins. Því hafa 

rúmlega 5 milljónir birkiplantna verið gróðursettar í svæðið frá upphafi verkefnisins (Hreinn 

Óskarsson, 2022). 

1.5 Markmið þessara rannsóknar 

Markmið þessarar ritgerðar er að vinna úr þeim gögnum sem liggja fyrri frá árlegum úttektum, 

síðan 2013, á gróðursettum birkiplöntum og sjálfsáningu, í Hekluskógum og tengja upplýsingar 

um plönturnar við staðhætti og gróðurfar svæðanna. 

1.6 Rannsóknaspurningar 

• Hvernig breytist vöxtur gróðursettra birkiplantna eftir hæð yfir sjávarmáli, 

gróðurþekju og ríkjandi gróðurlendi? 

• Hvaða þættir ráða mestu um tíðni sjálfsáningar og affalla gróðursetta birkiplantna?  
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2. Efni og aðferðir 

Þau gögn sem stuðst var við í gerð þessara ritgerð var aflað í úttektum á árangri gróðursetninga 

á vegum Hekluskógaverkefnisins. Árið 2013 var sett upp kerfi til að meta árangur verkefnisins 

og hófust fyrstu úttektir á föstum mæliflötum á svæðinu það ár. Úttektir hafa verið gerðar á 

hverju ári síðan, á tímabilinu júlí til september, þær hafa verið unnar af Ívari Erni Þrastarsyni 

skógfræðingi. Tilgangur þeirra er að meta lifun og vöxt birkiplantna og almennan árangur í 

endurheimt birkiskóga á svæðinu. 

2.1 Fastir mælifletir og úttektir 

Helstu framkvæmdir verkefnisins hafa verið skráðar í landrænt upplýsingakerfi (ArcGIS), 

gróðursetning, áburðadreifing, sáning bæði á grösum og birki. Sett var upp net mælipunkta í 

reitaneti með þéttleika 250 x 250 metra og punktarnir staðsettir með gps-tæki. Mælipunktarnir 

voru flokkaðir í fimm flokka, hver flokkur hefur árgildi og er heimsóttur á fimm ára fresti 

(Hreinn Óskarsson, 2022). Við úttektir var settur var niður hæll á punktinum og 100 m2 

hringflötur mældur. Við hverja úttekt er nýjasti gróðursetningargrunnur lagður undir 

punktanetið og viðkomandi ársgildi virkjað. Hafður er 10 m buffer á gróðursetningaþekjunni 

til að leiðrétta fyrir mögulegra skekkju í kortlagningunni, en einnig til að skoða sjálfsáningu, ef 

hún hefur átt sér stað, út fyrir upphafleg gróðursetningarsvæði (Ívar Örn Þrastarson, 2021). 

Frá því að fyrstu úttektir voru gerðar hefur verið farið tvisvar í all marga mælireiti. Þannig hefur 

fengist samanburður yfir fimm ára bil á milli reita sem voru teknir út 2013 og 2018, 2014 og 

2019, 2015 og 2020, og 2016 og 2021. Alls eru notaðir 112 reitir með birki í þessari ritgerð úr 

þessum samanburðarreitum en af þeim var upphaflegt gróðursetningarár þekkt í 103 reitum 

(tafla 1). Með þessum hætti fæst ágætis mynd af þróun lifunar, hæð og vexti trjáa en einnig 

hvort sjálfsáning er hafin á svæðinu. Í hverri úttekt eru ýmsir þættir metnir og skráðir, 

trjáplöntur innan reita eru taldar og ástand þeirra og hæð skráð. Einnig eru ýmsar 

umhverfisbreytur skráðar eins og t.d. gróðurlendi, gróðurþekja, samkeppnisgróður, landhalli, 

hallaátt og hæð yfir sjó (Hreinn Óskarsson, 2022).  
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Tafla 1. Fjöldi úttektarreita eftir úttektarárum úr Hekluskógaverkefninu sem voru notaðir í úrvinnslu 

gagna í ritgerðinni. 

Úttektarár Fjöldi reita í 
úttekt 

Fjöldi reita 
með birki 

Fjöldi birkireita 
með skráð 
gróðursetningarár 

2013 26 11 10 

2014 23 10 9 

2015 27 11 10 

2016 29 25 23 

2018 20 10 9 

2019 22 10 9 

2020 27 11 10 

2021 29 24 23 

Alls reitir 203 112 103 

 

2.2 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna fyrir þessa ritgerð var notað úrtak gagna úr heildargagnasafninu sem 

Hekluskógaverkefnið lét í té. Í úrtakinu voru gögn þar sem ákveðnir fastir mælireitir höfðu 

verið heimsóttir tvisvar með fimm ára millibili. Þessar mælingar tilheyrðu fjórum fimm ára 

mælitímabilum, 2013-2018, 2014-2019, 2015-2020 og 2016-2021. Í þessu gagnasafni var fjöldi 

þátta skráður, sem getið er í töflu 2. Í stað þess að nota upplýsingar um trjáhæð allra skráðra 

plantna í reitunum var ákveðið að vinna aðeins með hæsta tréð í hverjum reit. Þetta var gert 

vegna þess að hæsta tréð gefur hugmynd um vaxtargetu birkis í hverjum reit, en í reitum þar 

sem birkiplönturnar voru margar, gat verið mikill breytileiki í hæð trjáa. Í reitum þar sem 

sjálfsáðum plöntum fór fjölgandi drógu þessar smáplöntur meðalhæð birkis niður.  

Hægt var að sjá í hvaða reitum birkiplöntum hafði fjölgað eða fækkað, eða fjöldi þeirra staðið 

í stað. Þessar upplýsingar voru viðkvæmar fyrir því hvort seinni mælingar lentu í nákvæmlega 

sama punkti og fyrri mælingarnar og voru þess vegna ekki notaðar í úrvinnslu. Upplýsingar um 

sjálfsáðar birkiplöntur og dauðar plöntur var að finna í gagnasafninu og þær voru notaðar í 

úrvinnslu (tafla 2). 

Gróðurlendin sem komu fyrir í úttektunum voru: ógróið, graslendi, lyngmói, lúpína, 

mosaþemba, þurrsaskeggsmói og víðimói.  
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Tafla 2. Listi yfir breytur sem skráðar voru í úttektum og notaðar voru í úrvinnslu gagnanna. 

Breytur Skýringar 

Hnit reita Legu reita á svæðinu er lýst með austlægum og norðlægum 
hnitum þeirra. 

Hæð yfir sjó Hæð yfir sjávarmáli í metrum. 

Aldur plantna Tími frá gróðursetningu í árum. 

Fræplöntur Sjálfsáðar birkiplöntur voru skráðar í hverjum úttektarreit. Í 
úrvinnslu er fá reitir með fræplöntum einkunn 1 eða 2 eftir magni 
þeirra, en 0 ef þær finnast ekki.   

Afföll Dauðar plöntur voru skráðar eftir reitum. Í útvinnslu fá reitir þar 
sem afföll voru skráð einkunn 1 en reitir þar sem afföll voru ekki 
skráð fá einkunn 0. 

Gróðurhverfi Gróðurhverfi voru flokkuð eftir kortlagningarlykli í skógrækt 
(Skógræktin, 2017). 

Fyrri hæð -tré Notuð var hæð hæsta trésins úr hverjum reit úr fyrri úttektunum 
frá árunum 2013-2016. 

Hæð trjáplantna Notuð var hæð hæsta trésins úr hverjum reit úr seinni úttektunum 
frá árunum 2018-2021. 

Vöxtur ungplantna Fyrri hæð trjáa var deilt með aldri plantna. 

Trjávöxtur Hæð trjáplantna var deilt með árabilinu frá fyrri að seinni mælingu, 
eða fimm árum. 

Gróðurhula Í úttektum var gróðurhulu gefin einkunn frá 1-5 (Samráðshópur 
um Hekluskóga, 2005). Í úrvinnslu var þessum einkunnum breytt í 
gróðurþekju í prósentum. 

Halli Halli landsins í prósentum var skráður ásamt hallaátt. Þar sem 
hallandi reitir voru fáir í gagnasafninu var halla gefin einkunn; 1 
hallandi land og 0 hallalaust land. 

 

Í gagnasafnið var skráð hvort gróðursetning var að vorlagi eða haustlagi. Þessar skráningar voru 

fáar og þess vegna var þeim sleppt í úrvinnslu. Einnig var skráning á jarðvinnslu og áburðargjöf 

það stopul að henni var sleppt í úrvinnslu. Sennilega hefur verið borinn áburður á flest eða öll 

svæðin í verkefninu, en sá gagnagrunnur var ekki notaður í ritgerðinni. 

Við úrvinnslu á gögnum var notast við tölfræðiforritið SAS 7.1 (SAS,2017). Til að skoða tengsl 

þátta innan gangasafnsins var notuð hnitun (Principal Components Analysis) og tengslin sett 

fram á myndrænu formi (1. mynd). Við samanburð á vexti og hæð birkiplantna eftir 

gróðurlendum var notuð fervikagreining (ANOVA, GLM) og við samanburð á meðaltölum var 

notuð „Least Squares Means“ aðferð. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Megindrættir í áhrifum umhverfis á tjávöxt á Hekluskógasvæðinu 

Niðurstöður þáttagreiningar sýndu ýmis tengsl á milli þátta innan gagnasafnsins. Í greiningunni 

reyndist unnt að sýna rúmlega helming breytileikans í gögnunum með tveimur þáttum (1. 

mynd). Gróðurlendin lúpína og mosaþemba voru í nánd við hnit fyrir hæð hæstu birkiplantna 

og vöxt þeirra síðustu fimm árin og einnig fyrir tíðni reita með fræplöntur. Hnit fyrir vöxt 

ungplantna var hins vegar nokkru fjær (1. mynd). Hnit fyrir legu reita eftir hæð yfir sjó, sem 

einnig tengdust því hversu austarlega og norðarlega þeir voru á svæðinu, voru mjög fjarri 

trjávaxtarhnitunum á megin ás þáttagreiningarinnar. Hnit fyrir tíðni affalla á birkiplöntum voru 

nokkuð nærri hniti fyrir magn gróðurhulu. Af öllum gróðurlendunum, þá var ógróið land fjærst 

hnitum fyrir trjávaxtarhnitin (1. mynd). 

 

1. mynd. Niðurstöður þáttagreiningar eða hnitunar breyta í úttektum á birkiplöntum og umhverfi á 

Hekluskógasvæðinu á árunum 2013-2021. Breyturnar á myndinni eru skýrðar í töflu 2. 
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3.2 Vöxtur birkis 

Vöxtur gróðursettra birkiplantna var breytilegur eftir gróðurlendum (2. mynd), og hér er miðað 

við hæstu plönturnar í hverjum úttektarreit. Hins vegar var ekkert marktækt samband á milli 

þekju gróðurs og vaxtar eða hæðar birkitrjáa. Meðalvaxtarhraði birkis í lúpínubreiðum var meiri 

en í öðrum gróðurlendum, eða 10,3 cm á ári, en vöxturinn var nokkru minni í mosaþembu og 

graslendi, eða 8,9 og 8,5 cm á ári. Birkivöxtur í ógrónu landi var mun minni en í öðrum 

gróðurlendum, eða 6,2 cm á ári (2. mynd). 

Ef skoðað er hve langan tíma birkiplöntur þurftu til að ná eins metra hæð, miðað við beina 

aðfallslínu í gegnum gagnasafnið, þá tók það að jafnaði um 9 ár í lúpínubreiðum á meðan það 

myndi taka um 15 ár í ógrónu landi (2. mynd). 

 

2. mynd. Hæð gróðursettra birkiplantna eftir aldri þeirra í ógrónu landi (e.t.v.), graslendi (e.t.h.), 

lúpínubreiðum (n.t.v.) og mosaþembum (n.t.h.) í Hekluskógaverkefninu. Punktar sýna stakar mælingar 

á hæstu birkiplöntunni í hverjum reit sem var tekinn út árin 2013-2021. Beinar aðfallslínur eru dregnar 

í gegn um gagnasafnið; þær miðast við 5 cm upphafshæð gróðursettra plantna og hallatala hverrar línu 

sýnir vöxt birkiplantnanna í cm á ári. 
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Þegar meðalvöxtur birkis á fimm ára tímabili og hæð birkiplantna var borinn saman eftir 

gróðurlendum, kemur fram svipuð mynd (3. mynd). Hæstu birkiplönturnar var að finna í 

lúpínubreiðum, 113 cm á hæð að meðaltali. Þær voru marktækt hærri en birki í ógrónu landi 

sem hafði náð 64 cm hæð (3. mynd a). Hæð plantna í öðrum gróðurlendum voru ekki marktækt 

frábrugðnar plöntum í lúpínu og ógrónu landi (3. mynd a). 

Vöxtur birkis í lúpínubreiðum á síðustu fimm árum var hins vegar marktækt betri en í graslendi 

og ógrónu landi (3. mynd b). Mest munaði á vexti birkis í lúpínu og ógrónu, en vöxturinn var 

meira en tvöfalt meiri í lúpínu en í ógrónu landi. Vöxtur birkis í mosaþembu var ekki marktækt 

frábrugðinn öðrum gróðurlendum (3. mynd b). 

 

 

3. mynd. Hæð (A) og vöxtur (B) birkiplantna í fjórum gróðurlendum á Hekluskógasvæðinu. Meðaltölin 

sem mynda súlurnar eru frá hæstu birkiplöntunum í hverjum reit úr úttektum frá árunum 2018-2021; 

vöxturinn er ársmeðalvöxtur síðustu fimm ára. Staðalskekkja meðal talnanna er línan á súlunum og súlur 

sem bera sömu bókstafi sýna meðaltöl sem eru ekki marktækt ólík (p<0,05). Fjöldi mælinga í hverju 

gróðurlendi er neðst á súlunum (n). Niðurstöður úr öðrum gróðurlendum var sleppt vegna þess hve 

mælingar voru fáar; en þær voru ein til þrjár í hverri gerð gróðurlendis. 

 

3.3 Sjálfsáning, afföll og hæð birkis eftir hæð yfir sjávarmáli 

Niðurstöður á sjálfsáningu og lifun birkis sýndu neikvæða fylgni við aukna hæð yfir sjávarmáli. 

Reitir með sjálfsánu birki voru nær allir undir 160 m hæð yfir sjó (4. mynd). Í um 60-67% 

birkireita á þessu hæðarbilum fundust sjálfsáðar birkiplöntur, en í einungis 4% reita á 

hæðarbilinu 161-300 m h.y.s. (4. mynd). Fyrir ofan 300 m h.y.s. fundust engar sáðplöntur. 

Hæsta hlutfall reita þar sem afföll á birkiplöntum voru skráð, eða 87% reita, voru ofan 300 m 

h.y.s. Afföll voru skráð í mun lægra hlutfalli reita, eða 33-40%, í öðrum hæðarbilum (4. mynd). 
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4. mynd. Hlutfall reita með sjálfsánu birki og reita þar sem afföll gróðursettra birkiplantna voru skráð 

eftir hæð yfir sjávarmáli, á árunum 2018-2021. Fjöldi mælinga í hverju hæðarbili er neðst á súlunum 

(n). 

Niðurstöður úttekta 2018-2021 á hæð gróðursettra birkiplanta sýndi neikvæða fylgni við hæð 

yfir sjávarmáli (5. mynd). Neðan 300 m h.y.s. fundust trjáplöntur sem voru um og yfir 2 m á 

hæð og drjúgur hluti plantna var um og yfir 1 m Ofan 300 m h.y.s. voru hins vegar flestar 

plöntur lægri en 1 m og ofan 400 m h.y.s. voru þær flestar lægri en 0,5 m (5. mynd). 

 

5. mynd. Samband hæðar gróðursettra birkiplantna og hæðar reita yfir sjávarmáli. Punktar sýna stakar 

mælingar á hæstu birkiplöntunni í hverjum reit sem var tekinn út árin 2018-2021. Beina aðfallslína er 

dregin í gegn um gagnasafnið. 
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4. Umræður 

Endurheimt skóglendis á Íslandi á sér oft stað á svæðum sem eru lítt gróin og opin fyrir sand- 

og vikurfoki eins og Hekluskógarsvæðið (Hekluskógar, e.d.a). Skilyrði plantna til vaxtar á 

slíkum svæðum eru yfirleitt mjög erfið. Þar sem gróður og jarðvegseyðing hefur átt sér stað er 

vatnsbúskap raskað og frjósami hluti jarðvegsins fokinn burt og eftir situr næringarsnauður 

sandur, vikur, melur og klöpp. Næringarsnauður jarðvegur heldur ekki vatni og frostlyfting er 

mikil (Magnús H. Jóhannsson, 2006). Því er nægjanlega öflug gróðurþekja á yfirborði 

nauðsynleg svo að hægt sé að byggja upp lífrænan forða í jarðveginum. 

Lífrænn forði í jarðvegi tryggir einnig virka vatnshringrás og dregur þannig úr frostlyftingu. 

(Ólafur Arnalds, 2020). Til að byggja upp lífrænan forða í jarðvegi hefur dreifing á lífrænum- 

eða tilbúnum áburði reynst vel. Almennt má segja um lífrænan áburð að hann sé seinleystur og 

má því reikna með að áburðaráhrifin vari í nokkur ár. Einnig inniheldur hann mikið af lífrænu 

efni og því eykst örverulíf í jarðvegi þar sem honum hefur verið dreift (Hreinn Óskarsson, 

2006). Áburðaráhrif af kjötmjöli vara í nokkur ár við íslenskar aðstæður. Kjötmjöl hefur þau 

næringarefni sem plöntur þurfa til vaxtar í hentugum hlutföllum, og inniheldur 10-15 sinnum 

meira nitur en húsdýraáburður. Uppgræðsla með kjötmjölsdreifingu á Hekluskógasvæðinu 

hefur gefið góðan árangur. Kjötmjölinu er dreift sem fíngerðu dufti sem seig niður í 

jarðvegsyfirborðið eftir fyrstu rigningu og nýtist bæði þeim gróðri sem fyrir er og auðveldar 

spírun á fræjum sem leynast í jarðveginum. Svæðin sem hafa verið valin til dreifingar eru í 

mörgum tilfellum allra erfiðustu foksvæðin í dalnum, þar sem ýmsar aðrar aðferðir hafa verið 

reyndar svo sem áburðargjöf með tilbúnum áburði (Hreinn Óskarsson, 2016b). 

Áburðargjöf með grassáningum, hefur einnig gefið góða raun, hún myndar gróðurskán sem 

bætir stöðugleika jarðvegsyfirborðsins og eykur skilyrði fyrir landnám gróðurs á svæðinu. Með 

staðbundinni áburðargjöf við gróðursetningu má draga úr frostlyftingu plantna, áburðurinn 

eykur rótarvöxt og myndar gróðurskán á yfirborði jarðvegsins og dregur þannig úr áhrifum 

frostlyftingar. Einnig hefur gefið góða raun að gróðursetja plöntuna dýpra en yfirborð 

plöntuhnauss, eins og rannsókn sem Hrefna Jóhannesdóttir sérfræðingur hjá Skógrækt ríkisins 

á Mógilsá sýndi (Hekluskógar, e.d.b).  

Rannsókn Hrefnu var að kanna mismunandi gróðursetningardýpt plantna á Þorlákshafnarsandi. 

Þessar rannsóknir sýndu að plöntur lifa og vaxa betur séu þær gróðursettar dýpra en yfirborð 

plöntuhnauss. Líkleg ástæða þessa er að meiri raki er dýpra í jarðveginum og að holklaki nær 

síður að lyfta plöntum upp séu plönturnar gróðursettar djúpt. Niðurstaða rannsóknarinnar  sýndi 
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einnig að því dýpra sem gróðursett var, þó ekki dýpra en svo að toppur og efstu greinar standi 

upp úr, því meiri lifun á plöntum (Hekluskógar, e.d.). 

Jarðvinnsla reynst vel við undirbúning lands fyrir gróðursetningu trjáplantna. Tilgangur 

jarðvinnslunnar getur verið mismunandi eftir því hver landgerðin er. Með jarðvinnslu er 

jarðvegurinn opnaður með því að ýta til eða velta jarðveginum og búinn er til ákjósanlegur 

vaxtarstaður fyrir trjáplöntur. Með þessu dregur úr samkeppnisgróðri, rými fyrir rætur plantna 

eykst og þær fá aðgangur að jarðraka og næringarefnum. Í jarðvegi sem hefur litla vatnsheldni 

svo sem melur, vikur og sandur, er hægt að gera rásir með hjólherfi (TTS-herfi) eða plógi og 

setja plönturnar í rásirnar. Rásirnar geta veitt skjól og rætur plantnanna komast dýpra í 

jarðveginn og hafa þannig aðgang að meiri raka (Úlfur Óskarsson, 2013). 

4.1 Áhrif gróðurlenda 

Með uppgræðslu á Hekluskógasvæðinu í gegnum árin hafa myndast ýmiss gróðurlendi, meðal 

annars hafa myndast lúpínubreiður, með mismikinn þéttleika, víða um svæðið. En lúpínan 

myndar sambýli með niturbindandi örverum, hún getur því vaxið vel, án áburðargjafar á rýru 

landi. Hún myndar á tiltölulega skömmum tíma gróðurþekju sem getur veitt skjól, dregið úr 

frostlyftingu jarðvegsins og aukið frjósemi hans.  Þegar niðurstöður úr þessari rannsókn eru 

skoðaðar má greinilega sjá að meðalhæð hæstu trjáa og trjávöxtur er mestur í lúpínu. Einnig er 

jákvæð fylgni á milli sjálfsáningar birkis og lúpínu þegar niðurstöður hnitunar eru skoðaðar. 

Ása L. Aradóttir, prófessor í vistheimtarfræðum, gerði rannsókn árið 1995 sem miðaði að því 

að kanna áhrif lúpínu á landnám og vaxtarskilyrða birkis. 

Rannsóknin var gerð á fjórum stöðum um landið, meðal annars í Þjórsárdal. Þessir staðir áttu 

það sameiginlegt að lúpínubreiður á svæðunum voru að stækka, en voru að öðru leyti frábrugðin 

hvort öðru. Birki var plantað og sáð um haustið, jafnt í reiti með lúpínu og án lúpínu, en einnig 

í reiti þar sem lúpínufræjum hafði verið sáð þá um sumarið (Ása L. Aradóttir, 2004). 

Ef við skoðum niðurstöður frá Þjórsárdal, á samanburði á lifun birkiplantnanna í lúpínubreiðum 

miðað við lítt gróinn berangur utan þeirra, þá voru mikil afföll á birki utan lúpínubreiðanna en 

lifun birkis betri innan lúpínubreiðanna. Afföllin utan lúpínubreiðanna mátti rekja til mikillar 

frostlyftingu á svæðinu.  Meðalhæð birkiplantnanna í Þjórsárdal minnkaði í flestum meðferðum 

frá hausti 1997 til vors 1998, en var það vegna sauðfé sem komst inn á svæðið og beit ofan af 

fjölmörgum plöntum. En almennt á þessum fjórum tilraunastöðum lækkaði meðalhæð allra 

birkiplantna utan lúpínubreiða vegna kals og frostlyftingar. En heildarniðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að þéttleiki lúpínubreiðanna skipti máli. Lifun gróðursettra plantna var 
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minni eftir því sem lúpínan varð þéttari en gróðursettar plöntur þrifust ágætlega í gisnum 

lúpínubreiðum (Ása L. Aradóttir, 2004). 

Í Grásteinsheiði ofan Húsavíkur má sjá gott dæmi um samspil lúpínu og birkis. Þetta svæði var 

illa rofið eftir aldalanga ofbeit, rofabörð virk og mikil gróðureyðing. Þrátt fyrir 30 ára 

beitarfriðun var lítil sem engin gróðurframvinda á svæðinu. Árið 1993 var lúpínu sáð í nokkra 

mela á svæðinu og hefur síðan breiðst hægt út, stöðvað rof og lokað rofabörðum og vatnsrásum. 

Þar sem lúpínan hefur verið lengst er hún orðin gisin en skilur eftir sig mikla grósku. Birki var 

gróðursett í hluta af svæðinu nokkrum árum eftir lúpínusáninguna. Þar heldur lúpínan velli en 

birkið vex einnig vel, sem það gerir ekki, þar sem lúpínan er ekki til staðar. Hér hefur samspil 

lúpínu og birkis skapað öfluga gróðurframvindu á svæðinu og birkiskógavistkerfi með 

fjölbreyttu lífi að myndast (Pétur Halldórsson, 2021). 

4.2 Áhrif hæðar yfir sjó 

Einn af lykilþáttum sem stjórnar vexti og útbreiðslu birkis er hitastig. Í rannsókn sem gerð var 

til að meta mögulega útbreiðslu á birkiskógum á Íslandi var kannað hver hitamörk væru í 

Fnjóskadal og aðlægum dölum. Rannsóknin sýndi að útbreiðsla birkis byrjar að dragast saman 

þegar sumarhiti fer undir 7,6 °C en helst stöðug milli 7,6 og 9,2 °C, ef sumarhiti fer yfir 9,2 °C 

breiðist birki hins vegar út. Sumarhiti virðist ákvarða ystu sáningarmörk birkis, fræplöntur þurfa 

hærri sumarhita en eldri tré. Sáningarmörk eru þar sem fræplöntur geta fest rætur, lifað af og 

vaxið (Þorbergur Hjalti Jónsson, 2005). 

Í núverandi rannsókn virtust afföll á birkiplöntum verða tíðari ofan 300 m hæð yfir sjávarmáli 

og sjálfsáðar birkiplöntur fátíðari ofan 160 m hæð yfir sjávarmáli. Vöxtur birkiplantna var 

einnig meiri neðan 300 m h.y.s. en hærra í landinu. 

Almennt er talað um að skógarmörk á Íslandi séu í um 400 m hæð yfir sjó. Töluverður hluti 

Hekluskógarsvæðið fer yfir þá hæð, eða allt upp í um 600 m hæð yfir sjávarmáli. Árið 2008 

rannsakaði Þjóðverjinn Christoph Wöll skógarmörk birkis á Íslandi og tengsl marka við 

meðalhita. Hann fór víða um land og skoðaði skóga og staðsetti skógarmörk á þessum stöðum 

og skilgreindi hvar meðalhæð skóganna var 1 m og 2 m. Hann skilgreindi einnig efstu 

vaxtarmörk birkis í viðkomandi fjöllum. Skógarmörk voru breytileg frá 300 – 500 m yfir sjó, 

en aðeins munaði um 1°C á meðalhita á þessum stöðum. Trjámörk voru lægri nær ströndinni 

en inn til landsins.  Hitaþröskuldur (meðalhiti júní-ágúst) fyrir vöxt birkis reyndist vera 7°C á 

efstu trjámörkum. Hitaþröskuldurinn var 7.7°C við skógarmörk 1 m háa skógarins og 7,9°C við 

skógarmörk 2 m háa skógarins. Sá trjágróður sem fannst ofan skógarmarka var í flestum 
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tilfellum ungur að árum og voru trjámörk lægri nær ströndinni en inn til landsins (Wöll, C., 

2008).   
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5. Ályktanir / lokaorð 

5.1 Árangur aðgerða og uppbygging vistkerfa 

Í heildina má segja að árangur Hekluskógaverkefnisins sé góður. Það hefur mikið unnist á 

þessum árum, stór svæði hafa verið grædd upp og yfir 5 milljón plöntur verið gróðursettar. 

Birkireitir eru víða komnir upp á svæðinu, og er þá einnig að finna á svæði sem var örfoka land 

áður en hafist var handa við verkið. Dreifing á tilbúnum áburði og kjötmjöli hefur aukið 

gróðurþekju og dregið úr holklakamyndun og sand- og vikurfoki. Úttektir á svæðinu sýna að 

þéttleiki er um 1200-1400 tré, því má segja að hugmyndafræði verkefnisins hafi verið fylgt og 

birkið muni á næstu árum fylla í þær eyður sem eru til staðar. Birki er farið að sá sér út frá fyrstu 

gróðursetningarreitunum og gera má ráð fyrir mikilli aukningu á fræplöntum af birki á næstu 

árum (Hreinn Óskarsson, 2022). 

Markmið þessarar ritgerðar var að vinna úr úttektargögnum á birkiplöntum í Hekluskógum og 

tengja upplýsingarnar um plönturnar við staðhætti og gróðurfar. Ekki hafði verið unnið úr 

gögnum á þennan hátt áður, en samanburður hafði verið tekinn saman á milli ára. Af þeim 

þáttum sem skoðaðir voru sérstaklega með tilliti til vaxtar gróðursettra birkiplantna höfðu tveir 

mest áhrif, gróðurlendi  og hæð yfir sjávarmáli. 

Niðurstöðurnar sýndu að mestur hæðarvöxtur var í lúpínubreiðum. Lúpínubreiður á svæðinu 

hafa mismikinn þéttleika, en  lúpínan virðist bæði veita skjól og næringu fyrir birkiplönturnar 

að vaxa. Þar sem lúpínan hefur náð að þekja rofið land eykst nitur- og kolefnisforði jarðvegsins 

og nýtt vistkerfi tekur að myndast. 

Hæð yfir sjávarmáli hafði líka mikil áhrif á möguleika birkisins. Miðað við niðurstöðurnar gæti 

reynst erfitt að treysta á sjálfsáningu birkis ofan við 300 m. h.y.s. og gæti aðferðafræði 

verkefnisins þurft að taka mið af því. Þar gætu gróðursetningar þurft að vera þéttari ef ná á fram 

samfelldri þekju birkitrjáa og lengri tíma gæti tekið að mynda birkiskóg á þeim svæðum. Gangi 

spár eftir um hækkun hitastig á jörðinni munu skógarmörk birkisins hækka og fræsáning ganga 

betur ofar á svæðinu. 
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