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Yfirlýsing höfundar 
 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

______________________________________________ 

                                                                                      Kristín Jónsdóttir 
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Ágrip 

 
Lagt var upp í könnunarleiðangur til að athuga hvaða rannsóknir og athuganir hafa verið 

gerðar á náttúru Vopnafjarðar, hvaða þekking er til staðar, hvar upplýsingarnar liggja, hversu 

aðgengilegar þær eru og hvað er mest aðkallandi að athuga frekar.  

 

Markmiðið var að safna saman sem mestum upplýsingum um náttúru Vopnafjarðar. Það var 

gert með heimildaleit, samantekt og vinnslu úr gögnum úr gagnagrunnum og með því að 

sækja í smiðju kunnugra. Enn fremur með því að gera sjónrænar athuganir og taka myndir í 

Vopnafirði.   

 

Helstu niðurstöður eru að ekkert heildstætt yfirlit er til um náttúrufar í Vopnafirði. Talsverðar 

upplýsingar eru til um náttúru Vopnafjarðar en þær eru dreifðar, í skýrslum, ritum, 

gagnagrunnum hjá mörgum stofnunum og hjá heimamönnum. Aðeins hluti þeirra gagna sem 

eru í gagnagrunnum er aðgengilegur almenningi. Þekkingaröflun er lengst á veg komin í 

jarðfræði og vatnalíffræði en skemmst í smádýralífi og kortlagningu fugla og gróðurs.  

 

Samantekt þessi er ætluð til fræðslu fyrir almenning og sem undirstaða undir námsefnisgerð.   

 

Lykilorð: Vopnafjörður, náttúrufar, upplýsingarmiðlun, námsefnisgerð, grenndarkennsla.  
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1. Inngangur 

Mikilvægt að þekkja umhverfi sitt hvar sem er á jörðinni. Þekkingaröflun gefur okkur frekara 

tækifæri til að skilja og umgangast umhverfi okkar af skynsemi. Vistkerfi eru samsett úr ótal 

mörgum þáttum – lífrænum og ólífrænum – sem mynda órjúfanlega heild. Enginn einn þáttur 

í vistkerfi búsvæðis breytist án þess að hafa áhrif á aðra þætti. Loftslagsbreytingar síðari ára 

eru gott dæmi um víðtækar breytingar sem hafa áhrif á hitafar, sjávarstöðu, gróðursamfélög 

og þar af leiðandi samsetningu líffélaga innan vistkerfa sem koma meðal annars fram í 

hnignun margra stofna og skerðingu á líffræðilegri fjölbreytni. Rannsóknir eru því afar 

mikilvægar, ekki síst á heilum vistkerfum þar sem allir þættir eru teknir með í reikninginn og 

flókið samspil þeirra.  

1.1. Rannsóknir 

Rannsóknir á Íslandi hafa tekið stakkaskiptum á undanförnum þremur áratugum. Það má 

meðal annars ráða af stórauknu framlagi til rannsóknar- og þróunarstarfs hér á landi og mikilli 

fjölgun birtra vísindagreina starfandi vísindamanna á Íslandi í erlendum og innlendum 

fagtímaritum. Á árunum 1981-2008 hefur framlag til vísinda- og þróunarstarfs aukist úr innan 

við 5.000 milljónum króna á ári í tæplega 40.000 milljónir og birtingum vísindagreina í 

ritrýndum erlendum fagtímaritum hefur fjölgað úr 59 árið 1981 í rúmlega 814 árið 2007 

(Rannís, 2009).  

 

Segja má að fyrstu íslensku jarðfræðiathuganirnar hafi verið þær sem Eggert Ólafsson og 

Bjarni Pálsson gerðu á ferðalögum sínum um landið um miðja 18. öld. Fleiri fylgdu í kjölfarið 

og um aldamótin 1900 unnu Þorvaldur Thoroddsen og Helgi Pjetursson (fyrsti Íslendingurinn 

með háskólapróf í jarðfræði) ötullega að jarðfræðirannsóknum sem taldar eru grunnur að 

nútíma íslenskri jarðfræði. Þorvaldur gaf út fyrsta heildarjarðfræðikortið af Íslandi 1901 en 

það var ekki fyrr en 1990 að út kom nýtt heildarkort af jarðfræði Íslands (Jón Eiríksson, 

1992). Jarðfræðirannsóknum hefur vaxið ásmegin á undanförnum árum enda landið ungt og í 

stöðugri mótun sem gerir það áhugavert til jarðfræðirannsókna. Tækni hefur fleygt fram og 

allmargar innlendar og erlendar stofnanir leggja þar lóð á vogarskálarnar og vinna að 

jarðfræðirannsóknum hér á landi. 

 

Jarðvegsrannsóknir á Íslandi fóru hægt af stað. Einhverjar jarðvegsrannsóknir voru gerðar á 

fyrri hluta síðustu aldar en kerfisbundnar rannsóknir á jarðvegi hófust ekki fyrr en um 1950 



2 

og nokkrum árum síðar gerði Björn Jóhannesson fyrsta jarðvegskortið af Íslandi (Björn 

Jóhannesson, 1960). Síðan hafa jarðvegsrannsóknir eflst til muna, aðallega í tengslum við 

landbúnað og landnýtingu. Jarðvegsvernd, rannsóknarverkefni sem beindist að eðli og þróun 

jarðvegsrofs var sett á laggirnar (Ólafur Arnalds o.fl., 1997) og ný jarðvegskort yfir landið litu 

dagsins ljós 1998 og voru endurútgefin 2001 (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009).  

 

Elstu vísindalegu rannsóknir á gróðri Íslands voru athuganir Eggerts Ólafssonar og Bjarna 

Pálssonar um miðja 18. öld. Þeim sem stunduðu gróðurrannsóknir fjölgaði smátt og smátt. 

Árið 1955 hófst gróðurkortagerð yfir afréttalönd á hálendi Íslands og 1964 gaf Steindór 

Steindórsson út bókina Gróður á Íslandi þar sem gróðurlendum Íslands var lýst í heild sinni 

(Steindór Steindórsson, 1964). Gróður- og gróðurfarsrannsóknir hafa aukist mikið á Íslandi 

meðal annars með tilkomu Landgræðslu ríkisins, Skógræktar ríkisins og skógræktarfélaga, 

Landverndar og lagasetninga til höfuðs gróðureyðingu og sandfoki (Ingvi Þorsteinsson, 

1972).        

 

Fáir líffræðingar hafa stundað rannsóknir á skordýrum hérlendis og því ekki um auðugan garð 

að gresja í skordýrarannsóknum (Hrefna Sigurjónsdóttir, 1989). Sama gildir um flest önnur 

smádýr eins og snigla of mítla (Erling Ólafsson, persónulegar upplýsingar 15. apríl 2010).  

 

Framan af voru rannsóknir á íslenskum vötnum ekki umfangsmiklar. Kerfisbundnar 

rannsóknir hófust ekki að neinu ráði fyrr en upp úr 1970 með rannsóknum á Mývatni og 

Þingvallavatni (Hákon Aðalsteinsson, 1975; Pétur M. Jónasson, 2002). Vatnalífsrannsóknir 

hafa aukist mikið undanfarið og Veiðimálastofnun hefur umsjón með rannsóknum 

ferskvatnsvistkerfa á Íslandi og heldur utan um gagnagrunn lífríkisrannsókna í ám og vötnum. 

Rannsóknir á ferskvatnsvistkerfum hérlendis hafa aðallega falist í alhliða 

vistfræðirannsóknum með vöktun og athugunum á stofnbreytingum og nýtingamöguleikum 

fiskistofna í vötnum og ám. Rannsóknir stofnunarinnar hafa fyrst og fremst beinst að 

laxfiskum og ál (Veiðimálastofnun, á.á.a, á.á.b). 

 

Fuglarannsóknir á Íslandi hófust með starfi frumkvöðulsins Eggerts Ólafssonar á 18. öld. Þó 

fleiri fetuðu í fótspor hans voru fuglarannsóknir stopular alveg fram á 20. öld (Bjarni 

Sæmundsson, 1936). Fuglar hafa verið merktir hér á landi síðan 1921 (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, á.á.a) og árlegar vetrarfuglatalningar hófust árið 1952 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

á.á.b). Fuglarannsóknir hafa aukist til muna í seinni tíð og nú eru mörg verkefni í gangi á 
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þessu sviði eins og vöktun einstakra fuglategunda og vistfræðirannsóknir 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.b).  

 

Rannsóknir á íslenskum spendýrum efldust ekkert að ráði fyrr en um 1980. Um það leyti 

hófust rannsóknir á minkum, refum, hreindýrum, selum (Páll Hersteinsson & Guttormur 

Sigurbjarnarson, 1993) og hvölum (Jóhann Sigurjónsson, 1993). Nagdýr hafa lítið verið 

rannsökuð á Íslandi (Ester Rut Unnsteinsdóttir, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010). 

 

Náttúrufræðistofnun Íslands, náttúrustofur staðsettar á landsbyggðinni, Veiðimálastofnun, 

Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskóli Íslands, háskólasetrin, setur sem helga sig sérstökum 

verkefnum, til dæmis Melrakkasetrið á Súðavík og Selasetrið á Hvammstanga og fleiri 

stofnanir sjá um ýmis rannsóknarverkefni. Þær safna saman upplýsingum og þekkingu um 

náttúru Íslands, halda utan um þær upplýsingar og skrá í gagnagrunna. Náttúrufræðistofnun 

heldur utan um upplýsingar um náttúru og lífríki Íslands. Upplýsingarnar eru geymdar í 

stafrænum gagnagrunni, gagnasöfnum og á bókasöfnum, í skýrslum og öðrum rituðum 

heimildum (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.c).  

1.2. Tilgangur og markmið 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að fá yfirlit yfir það lífríki og þær náttúrumenjar sem er 

að finna í Vopnafirði og auðvelda miðlun á helstu upplýsingum þar um til almennings. Með 

því að skoða hvaða athuganir hafa verið gerðar í Vopnafirði má sjá hvaða þættir hafa lítt eða 

ekki verið kannaðir og greina í framhaldi af því á hvaða sviði þörfin er brýnust fyrir frekari 

þekkingaröflun. Verkefni þessu er ætlað að bæta úr vöntun á aðgengilegri og læsilegri 

samantekt á upplýsingum um rannsóknir og þekkingu á náttúrufari í Vopnafirði og taka 

saman heimildir og almennar upplýsingar um náttúru Vopnafjarðar. Einnig er skoðað hvaða 

athuganir hafa verið gerðar á náttúru og lífríki í Vopnafirði og greint frá helstu niðurstöðum 

þeirra. Enn fremur að athuga hvaða upplýsingar eru til um náttúru Vopnafjarðar í helstu 

gagnagrunnum landsins og hversu aðgengilegar þær eru almenningi. Markmiðið er að ná 

saman upplýsingum sem nýst gætu til námsefnisgerðar fyrir grenndarkennslu í náttúrufræðum 

í Vopnafirði. Þar sem verkefni þetta er ætlað almenningi, gestum og gangandi, er fyrst gefið 

stutt almennt yfirlit um hvern þátt náttúrufars. Síðan er sagt frá náttúrurannsóknum sem 

gerðar hafa verið í Vopnafirði og á þeim náttúrufyrirbærum og lífverum sem þar er að finna 

ásamt athugunum höfundar. 
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Athugunarsvæði 

Athugunarsvæðið var Vopnafjarðarhreppur. 

2.2. Heimildaleit 

Heimilda var leitað á bókasöfnum, í bókum, tímaritum og skýrslum og heimildir sóttar á 

veraldarvefinn. Leitað var fanga hjá fjölda fræðimanna hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofum Norðurlands vestra og Austurlands, Háskóla 

Íslands, Hafrannsóknarstofnun, Umhverfisstofnun og fleirum.  

2.3. Gagnavinnsla 

Gögn yfir einstaka þætti náttúru Vopnafjarðar voru uppfærð úr gögnum úr gagnagrunnum 

(sem ekki eru aðgengilegir almenningi) frá Náttúrufræðistofnun Íslands, Umhverfisstofnun og 

Náttúrustofu Austurlands af starfsmönnum fyrir þetta verkefni og samantekt unnin af höfundi 

upp úr fengnum gögnum.  

2.4. Staðarþekking 

Leitað var í smiðju heimamanna sem fylgst hafa með náttúru Vopnafjarðar og þeir teknir tali, 

brottfluttir Vopnfirðingar sem heimamenn.  

2.5. Eigin athuganir 

Farið var víða um Vopnafjörð sumarið 2009 og gerðar sjónrænar athuganir á ástandi lands og 

gróðurs, teknar myndir af jarðfræðimyndunum, jökulmenjum, rofi og gróðri. Svæðislýsingar 

úr Vopnafirði eru unnar af höfundi sem alið hefur allan sinn aldur á þessum slóðum og skoðað 

náttúru Vopnafjarðar síðustu 30-40 ár.  
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3. Náttúrufar Vopnafjarðar 

3.1. Vopnafjarðarhreppur 

Lega Vopnafjarðar er í suðvestur-norðausturstefnu. Vopnafjörður skerst inn í landið milli 

tveggja nesja, Kollumúla í suðri og Digraness í norðri. Hreppamörk Vopnafjarðarhrepps 

liggja líkt og skeifa umhverfis fjörðinn, frá Kollumúla að Digranesi. Fjallabálkar og stök fjöll 

mynda umgjörð um Vopnafjörð. Hreppamörk liggja eftir Fagradalsfjöllum sem ganga út að 

sjó á milli Héraðsflóa og Vopnafjarðar, síðan eftir Smjörfjöllum sem liggja í suðvesturstefnu 

inn til landsins, norðan Sandfells í suðri, vestur fyrir Súlendur, um Botnafjallgarða, vestur 

fyrir Hrútafjöll, norður fyrir Kistufell og Syðri-Hágang, um Ytri-Hágang og út á Digranes 

sem skilur að Vopnafjörð og Bakkaflóa. Þrír megindalir ganga inn í landið inn úr firðinum, 

Hofsárdalur syðstur og Sunnudalur upp úr honum, þá Vesturárdalur og Selárdalur nyrstur. 

Niður samnefnda dali renna dragárnar, Hofsá, Vesturdalsá og Selá. Auk megindalanna þriggja 

skerast minni dalir upp í Smjörfjöll og fjallaröðina út í Fagradalsfjöll. Á milli dala, Hofsárdals 

og Vesturárdals er Hofsháls og Hraunalína sem enda í tanga – Kolbeinstanga – sem gengur út 

í miðjan fjörðinn. Sunnan/austan á Kolbeinstanga stendur þéttbýli Vopnafjarðarhrepps. Upp 

úr Hofshálsi og Hraunalínu skaga minni fjöll og fell. Lítill fjörður norðan tangans, nefndur 

Nýpsfjörður, endar í ísöltum (hálfsöltum) lónum – Nýps- og Skógalóni. Vesturárdalsháls er 

milli Vesturárdals og Selárdal og upp úr honum trjónir Torfastaðanúpurinn. Norðarn fjarðar 

og sunnan eru björg og drangar sem gefa standlengjunni svip og hólmar og sker eru víða 

undan landi. Vopnafjarðarhreppur er 1903 km
2 

að flatarmáli
 
(Landmælingar Íslands, 2009).  

 

3.2. Jarðfræði 

Ísland er markað umbrotum íss og elda og í aldanna rás hefur það hlaðist upp og verið brotið 

niður. Eldfjöll spúa eldi og eimyrju, ösku og hrauni, en roföflin brjóta það niður jafnharðan. 

Berg grotnar, fýkur, sest til og myndar setlög milli hraunlaga. Frost brýtur og molar berg, 

færir til jarðaveg og grjót og myndar þúfur og melatígla. Vatnsföll sverfa gil í landið og bera 

fram aur og jöklar skríða yfir láð og setja mark sitt á landið. Þeir sverfa til hjalla og fjöll, 

mynda dali, ýta á undan sér feikn af bergi og jarðefnum og skilja þau eftir í haugum og 

görðum sem setja svip á umhverfið. Sjór og brim hamast á ströndum landsins og brýtur þær 

niður (Þorleifur Einarsson, 1994). 
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Gerð hafa verið jarðfræðikort af landinu öllu, berggrunnskort og höggunarkort, sem sýna 

bergrunn Vopnafjarðar eftir aldri, gerð og samsetningu ásamt dreifingu eldstöðva frá nútíma 

og höggunarkort sem sýnir aðeins aldur berglaga (Haukur Jóhannesson & Kristján 

Sæmundsson, 1998a, 1996b). Jarðfræði Vopnafjarðar hefur verið könnuð nokkuð vel og 

gerðar hafa verið sérstakar athuganir á berglögum Fagradalsfjalla og Smjörfjalla í Vopnafirði 

(Kristján Geirsson, 1993) og ummerki jökla víða skoðuð (Thorsteinn Sæmundsson, 1995).  

 

Elstu hlutar Íslands eru á Austurlandi, frá Þistilfirði að Skeiðarársandi, og á Vestfjörðum, það 

er blágrýtismyndanir frá síð-tertíer (Þorleifur Einarsson, 1994). Vopnafjörður liggur að mestu 

á berglögum frá síð- og mið-míósen, 10-15 milljón ára gömlum en berggrunnur heiða upp af 

firðinum sjálfum eru úr yngri berglögum eða frá fyrri hluta ísaldar og síð-plíósen, 0,8-3,3 

milljón ára (Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson, 1998a). Vopnafjörður hvílir á 

basísku og ísúru gosbergi og setlögum. Á nokkrum stöðum skjóta upp kollinum yngri 

berglög, úr súru gosbergi frá tertíer og ísöld (eldra en 11.000 ára) eða súrt innskotsberg 

(líparít, granófýr og granít) (Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson, 1998b).   

 

Torfastaðanúpur (0,8-3,3 milljón ára) stendur upp úr eldri berglögum (10-15 milljóna ára) og 

er úr basísku og ísúru gosbergi (Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson, 1998a, 1998b). 

Torfastaðanúpur skagar upp úr flóaflæmi sem breiðir sig yfir hálsinn milli Selárdals og 

Vesturárdals. Einkenni hans er stuðlaberg sem situr í toppi núpsins (Mynd 1). Stuðlar 

myndast eftir að kvikan hefur storknað og meðan kvikan heldur áfram að kólna fer hún að 

dragast saman og klofna (Þorleifur Einarsson, 1994). 

 

 
 

Mynd 1. Torfastaðanúpur á hálsinum milli Selárdals og Vesturárdals. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir. 
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Út í Fagradalsfjöllum sem ganga í sjó fram milli Vopnafjarðar og Héraðsflóa er elsta 

megineldstöð Austurlands (Þorleifur Einarsson, 1994; Kristján Geirsson, 1993). Í 

Fagradalsfjöllum og Hellisheiði eystri er víða súrt gosberg (SiO2 > 65%). Einkenni þess er 

líparít, ljóst berg sem setur svip á umhverfið (Mynd 2) (Þorleifur Einarsson, 1994).   

 

 

Mynd 2. Líparít í Hellisheiði eystri. Ljósm.: Kristín Jóndóttir 

 

 

Í Hellisheiði eystri eru surtarbrandslög vel sýnileg skammt frá veginum yfir Hellisheiði 

(Mynd 3). Surtarbrandur verður til þar sem áhrifa jarðhita og mikillar fergingar jarðlaga gætir. 

Hann myndast þegar lífrænar plöntuleifar breytast í kol (kolast) í stað þess að verða að mó, 

kolefni eykst hlutfallslega á kostnað súrefnis og vetnis (Þorleifur Einarsson, 1994). 
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Mynd 3. Surtarbrandur á Hellisheiði eystri. Ljósm.: Kristín 

Jónsdóttir 
 

 

Fagradalsfjöll og Kollumúli, skaginn milli Vopnafjarðar og Héraðsflóa utan við Búr, 

Hellisheiði og Hellisá, ásamt Bjarnarey eru á náttúruminjaskrá í friðlýsingarflokknum aðrar 

náttúruminjar fyrir fagurt fjalllendi með dalverpum og litríka strönd og athyglisverðan gróður 

(Náttúruverndarráð, 1996).  

 

Í Þverárdal sem gengur inn í Smjörfjöll, milli Egilsstaða og Hrappstaða, er líparít, súrt 

innskotsberg áberandi í annars dökku basísku umhverfi Smjörfjalla (Mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Líparít í Þverárgili innan við bæinn Egilsstaði. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir 
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Botn Hofsárdals frá sjávarmáli inn að Hofi er setlagastafli frá nútíma (Haukur Jóhannesson & 

Kristján Sæmundsson, 1998b). Víða í Vopnafirði má sjá setlög á milli hraunlaga, til dæmis í 

Búrinu og  Strandhafnarbjörgum (Mynd 5). Í Strandhafnarbjörgum er berggangur sem nær frá 

fjöru og upp á brún.  

 

 

Mynd 5. Set- og hraunlög í Búrinu. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir 

 

 

Víða í Vopnafirði eru merki rofafla eins og vatnsfalla sem hafa grafið sig niður í gegnum 

mörg lög og jökla sem hafa skrapað berggrunninn og rutt fram stórum haugum jarðefna. Víða 

eru jökulrispur á grjóti (Mynd 6) og jökulgarðar. Jökulgarðar eru upp til heiða og inn í dölum 

til dæmis í Böðvarsdal (Mynd 7).  
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Mynd 6. Rispur eftir skriðjökul á Tangasporði. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir. 

 

 

 

Mynd 7. Jökulgarður í Böðvarsdal. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir  

 

3.3. Jarðvegur 

Jarðvegur er efsta lag jarðar, set sem myndast við grotnun bergmylsnu og blandast rotnandi 

jurta- og dýraleifum (Þorleifur Einarsson, 1994). Jarðvegur er undirstaða frumframleiðslu og 

matvælaframleiðslu og því afar mikilvæg auðlind (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Jarðvegur 

myndast við misjafnar aðstæður sem hefur áhrif á samsetningu jarðvegs – jarðvegsgerð – það 

er, kornastærð, vatnsheldni, sýrustig, efnainnihald og frjósemi (Þorsteinn Guðmundsson, 

1994).  

 

Vegna sérstakra aðstæðna er íslenskur jarðvegur örðuvísi en jarðvegur víða annars staðar. 

Jarðvegur sem myndast á eldfjallasvæðum eins og á Íslandi er aðallega úr gjósku sem veðrast 
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allajafna hratt sé raki nægur, sérstaklega basísk gjóska. Á Íslandi er gjóska frekar basísk og 

veðrun því mikil. Jarðvegur sem myndast við þessar aðstæður kallast eldfjallajörð eða 

andosol. Áhrifamestu þættir í jarðvegsmyndun og jarðvegsgerð eru áfok og grunnvatnsstaða. 

Vegna mikils áfoks við íslenskar aðstæður flokkast nær allur jarðvegur á Íslandi sem 

eldfjallajörð. Þessir tveir þættir – áfok og grunnvatnsstaða – liggja til grundvallar frekari 

flokkunar eldfjallajarðar (Mynd 8) (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). 

 

  Brúnjörð 

   1.  Sortujörð (andic) Votjörð 

  Svartjörð 

      Eldfjallajörð   

      (Andosol)  Melajörð  

    2. Glerjörð (vitric) Malarjörð 

  Sandjörð 

  Vikurjörð 

   

    Mójörð (Histosol)  
 

Mynd 8. Flokkun eldfjallajarðar. Sortujörð er eldfjallajörð á grónu landi og glerjörð er jarðvegur á 

ógrónu landi (auðnum). Sortujörð og glerjörð er skipt í undirflokka en mójörð er ekki skipt frekar 

(Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009).  

 

Einkenni eldfjallajarðar eru leirsteindir – allófan og ímógólít – og ríkt innihald málmjóna sem 

losna við veðrun. Bæði allófan og málmjónirnar hafa tilhneigingu til að binda lífræn efni. 

Eldfjallajörð hefur mikla holurýmd, mikla vatnsheldni, góða vatnsleiðni og mikla hæfni til að 

miðla katjónum sem hafa áhrif á sýrustig jarðvegsins. Eldfjallajörð er rík af kolefni og er oft 

frjósöm (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009).  

 

Jarðvegssnið (3 snið) í Vopnafirði sýna að þar er brúnjörð, dæmigerð eldfjallajörð. 

Eldfjallajörð er misjöfn meðal annars eftir magni áfoks og fjarlægð frá gosbeltinu. Einkenni 

brúnjarðar eru hátt kolefnishlutfall og fjær gosbeltunum er hún leirrík vegna mikillar 

efnaveðrunar og inniheldur yfirleitt mikið magn lífrænna efna sem eykur frjósemi hennar 

(Ólafur Arnalds, Bergrún Arna Óladóttir & Rannveig Guicharnaud, 2005).  

 

Jarðvegsgerðir á Íslandi hafa verið kortlagðar og því er til jarðvegskort af Vopnafjarðarhrepp 

(Ólafur Arnalds, Hlynur Óskarsson, Fanney Ósk Gísladóttir & Einar Grétarsson, 2009). 

Jarðvegur verður fyrir stöðugum breytingum og myndunar- og roföfl togast á, jarðvegur 

myndast og rofnar. Um allt Ísland sjást ummerki rofafla náttúrunnar, vatns, vinds, frosts og 
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funa. Við rof tapast jarðvegur sem er undirstaða gróðurs sem er undirstaða lífs á jörðinni.  

Rofi hefur verið skipt niður í nokkra flokka, rofmyndir/rofgerðir, eftir þeim ummerkjum sem 

það skilur eftir sig. Rofflokkar/rofmyndir sem stuðst er við, við mat á rofi eru: rofabörð, 

áfoksgeirar, rofdílar, rofdílar í hlíðum/jarðsil, vatnsrásir, skriður og auðnir sem flokkast enn 

frekar (Ólafur Arnalds o.fl., 1997).  

 

Gerð hafa verið rofkort af landinu, kort yfir heildarrof og fyrir hverja rofmynd. Hver rofmynd 

hefur fengið rofeinkunn, (0) ekkert rof, (1) lítið rof, (2) nokkuð rof, (3) talvert rof, (4) mikið 

rof, (5) mjög mikið rof, til að auðvelda mat á jarðvegseyðingu. Öllum hreppum landsins var 

gefin rofeinkunn fyrir heildarjarðvegseyðingu. Um jarðvegseyðingu í Vopnafjarðarhreppi 

segir að ástand sé mjög mismunandi, allt frá mjög vel grónum svæðum á láglendi til mikið 

rofinna svæða inn til fjalla. Rofeinkunn fyrir heildarrof í hreppnum segir að tæplega 59% 

lands séu í góðu ástandi með tilliti til rofs en 8% í mjög slæmu ástandi (Ólafur Arnalds o.fl., 

1997). 

 

Á ferðum sínum um Vopnafjörð sumarið 2009 sá höfundur margar þær rofmyndir sem getið 

er um hér að framan. Í Böðvarsdal sáust merki jarðsils (Mynd 9) og víða merki rofs, rofabarð 

(Mynd 10), rofdílar (Mynd 11) og auðnir (Mynd 12). 

 

  

Mynd 9. Þýfi og jarðsil í snjódæld í Böðvarsdal. 

Ljósm.: Kristín Jónsdóttir 

Mynd 10. Rofabarð í Gljúfursárdal. Ljósm.: 

Kristín Jónsdóttir 
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Mynd 11. Rofdílar á Urðarfjalli. Ljósm.: Kristín 

Jónsdóttir 

Mynd 12. Auðnir í Hauksstaðaheiði. Ljósm.: 

Kristín Jónsdóttir 

 

 

3.4. Gróðurfar  

Gróðurfar er eitt af einkennum hvers svæðis. Margir þættir í umhverfinu hafa áhrif á þróun 

gróðurfars á hverjum stað. Gróðurframvinda og jarðvegsrof eru samhangandi þættir sem hafa 

áhrif á hvorn annan og ráða miklu um hvernig gróðursamfélag myndast. Víxlverkun 

gróðurfars og jarðvegsrofs kemur fram í því að hætta á rofi minnkar eftir því sem 

gróðurþekjan er heilli og þéttari en mikið rof gerir það að verkum að gróður á erfitt 

uppdráttar.  

 

Umhverfisþættir sem hafa áhrif á gróðurfar og gróðursamsetningu vistkerfa eru þættir eins og 

bergrunnur, jarðvegur, hæð yfir sjávarmáli og loftslag. Vatnsrennsli er ólíkt eftir berggrunns-

gerð, jarðvegur er misfrjósamur og almenn regla er að gróðurþekja og tegundafjölbreytni 

minnkar með vaxandi hæð. Lofthiti og umhleypingar – þurrkar og úrkoma, frost og þýða – 

hafa mikil áhrif á gróðursamfélög (Ingvi Þorsteinsson, 1972).     

 

Að fylgjast með ástandi gróðurs, gróðurframvindu og rofi er mikilvægur þáttur 

vistfræðirannsókna. Liður í gróðurathugunum á Íslandi er að greina og kortleggja gróðurlendi 

og fylgjast með framvindu gróðurs. Nytjaland hefur sett upp gróðurflokkunarkerfi til að 

greina og halda utan um upplýsingur um gróðurfar á landinu. Gróðurlendi hefur verið skipt í 

10 gróðurflokka sem eru eftirtaldir: (1) lítt gróið land, (2) hálf gróið land, (3) mosi, (4) rýrt 

mólendi, (5) ríkt mólendi, (6) graslendi, (7) ræktað land, (8) kjarr- og skóglendi, (9) hálfdeigja 

og (10) votlendi. Hver flokkur er skilgreindur í flokkunarkerfi Nytjalands (Nytjaland, á.á.). 
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Til er gróðurflokkunarkort í gagnagrunni Nytjalands. Kortlagning svæða er mislangt á veg 

komin. Samkvæmt gagnagrunni Nytjalands hefur Vopnafjörður að mestu verið kortlagður þ.e. 

1505 km
2 

(79%)
 
af 1903 km

2
 (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2009). Gróðurflokkun vantar nyrst 

í hreppnum, frá Lyngtó milli Strandhafnar og Viðvíkur í Skeggjastaðhreppi um Ytri-Hágang, 

Syðri-Hágang og vestur fyrir Kistufell. 

 

Í Vopnafirði finnast allir gróðurflokkarnir tíu, lítt gróið land (Mynd 13), hálf gróið land 

(Mynd 14), mosi (Mynd 15), rýrt mólendi (Mynd 13), ríkt mólendi (Mynd 13), graslendi 

(Mynd 13), ræktað land (Mynd 16), kjarr- og skóglendi (Mynd 17), hálfdeigja (Mynd 13) og 

votlendi (Mynd 18).  

 

  

Mynd 13. Lítt gróið, rýrt mólendi, ríkt mólendi, 

graslendi og hálfdeigja í Sunnudal. Ljósm.: 

Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 14. Hálf gróið land á Urðarfjalli. Ljósm.: 

Kristín Jónsdóttir. 

 

 
 

 

Mynd 15. Mosi í Gljúfursárdal. Ljósm.: Kristín 

Jónsdóttir  

Mynd 16. Ræktuð tún undir Fjöllum. Ljósm.: 

Kristín Jónsdóttir. 
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Mynd 17. Birkikjarr í Böðvarsdal. Ljósm.: 

Kristín Jónsdóttir. 

 

Mynd 18. Votlendi á Hjallafjalli/Hellisheiði 

eystri. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir. 

 
  

Athyglisvert var að víða á landi sem féll undir flokkinn lítt gróið land var að finna lífræna 

jarðvegsskán, oft blönduð fléttum og mosum (Mynd 19). Lífræn jarðvegsskán, gráleit skán 

sem myndast efst í jarðvegi, er mikilvæg. Í henni þrífast lífverur, blá-grænir þörungar 

(cyanobakteríur), sem binda bæði kolefni og nitur sem er afar mikilvægt fyrir 

gróðurframvindu. Einnig festast lífrænar agnir í skáninni sem bæta frjósemi jarðvegsins og 

auðveldar frumherjum, til dæmis fléttum og mosum, að nema land og ná sér á strik (Belnap, 

2003). 

 

 

 
 

Mynd 19. Lífræn jarðvegsskán, fléttur, mosi og grasvíðir í Jökuldal í 

Hellisheiði eystri. Ljósm.: Kristín Jónsdóttir 
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3.5. Gróður  

Plöntur eru frumframleiðendur og undirstaða lífs á jörðu. Gróðursamfélög hafa mjög misjafna 

tegundasamsetningu og skipta umhverfisþættir eins og hiti, raki og jarðvegur (kornastærð, 

vatnsleiðni, sýrustig og fleira) gríðarlega miklu máli. Einkenni norðlægra slóða er óstöðugt 

veðurfar, kuldi, vindur og miklar umhleypingar. Sumrin eru stutt og því eru mörg svæði á 

þessum hluta jarðarinnar harðbýl fyrir plöntur og lífsbaráttan hörð. Margar plöntur eru vel 

aðlagaðar þeim aðstæðum sem einkenna norðurhjara (Gurevitch, Scheiner & Fox, 2006). Þrátt 

fyrir erfiðar aðstæður hér á landi telur flóra Íslands tæplega 5600 tegundir blómplantna 

(dulfrævingar og berfrævingar), byrkninga (burknar, elftingar, jafnar, tungljurtir og 

álftalaukar), mosa, fléttna, sveppa og þörunga (Flóra Íslands, 2010a). 

 

Gróðurrannsóknir eru mikilvægar til að fylgjast með ástandi og framvindu gróðurs. Til þess 

að fylgjast með og kortleggja gróður á Íslandi hefur landinu verið skipt niður í 10x10 km reiti. 

Reitakerfið er byggt á kortaskiptingu gömlu herforingjaráðskortanna í mælikvarðanum 

1:100.000 (Flóra Íslands, 2010b). Reitakerfið er notað til að halda utan um upplýsingar um 

útbreiðslu plöntutegunda – háplantna (fræplöntur, byrkningar), mosa, fléttna og sveppa á 

landinu (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.b).  

 

Innan og á mörkum Vopnafjarðarhrepps eru 26 reitir 10x10 km innan reitakerfisins. Í 

gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar eru tegundalistar þar sem sést hvaða tegundir – háplöntur, 

mosar, fléttur og sveppir – hafa verið skráðar í hverjum reit og hægt er að sjá hvað tegund 

finnst víða í hverjum reit og hversu algeng hún er þar sem hún finnst (Ellý Guðjohnsen, 

persónulegar upplýsingar 19.apríl 2010). Samantekt úr plöntulistum sýnir hvaða tegundir vaxa 

í Vopnafiðri og dregur upp mynd af fjölbreytileika gróðurs í Vopnafirði samanborið við 

landið allt (Tafla 1). 

 

Tafla 1. Fjöldi skráðra fræplöntutegunda, mosa, fléttna og sveppa í Vopnafirði (í reitum 10x10) og á 

landinu öllu (Ellý Guðjohnsen, persónulegar upplýsingar 19.apríl 2010; Flóra Íslands, 2010). 
 

Hópur Landið allt Vopnafjörður 

Fræplöntur (Spermatophyta) og byrkningar (Pteridophyta) 489 299 

Mosar (Bryophyta) 606 188 

Fléttur (Lichens) 738 143 

Sveppir (Fungi) 2100 44 
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Til er gróðurkort, gróft yfirlitskort yfir landið gefið út að Náttúrfræðistofnun (Guðmundur 

Guðjónsson & Einar Gíslason, 1998) en engin nákvæm gróðurkort eru til yfir Vopnafjörð 

samkvæmt upplýsingum frá Náttúrufræðistofnun Íslands (Guðmundur Guðjónsson, 

persónulegar upplýsingar 18. febrúar 2010).  

 

Árið 2000 gaf Náttúrufræðistofnun út válista yfir plöntur í útrýmingarhættu – (1) tegundir 

útdauðar í náttúrunni, (2) í bráðri hættu, (3) í hættu, (4) í yfirvofandi hættu, (5) í nokkurri 

hættu, (6) upplýsingar ófullnægjandi. Í bráðri hættu teljast tegundir sem eindregnar líkur eru á 

að deyi út í náttúrunni í náinni framtíð. Í hættu teljast tegundir sem miklar líkur eru á að deyi 

út í náttúrunni í fyrirsjáanlegri framtíð. Í yfirvofandi hættu teljast tegundir sem miklar líkur 

eru á að deyi út í framtíðinni. Í nokkurri hættu teljast tegundir sem eru í hættu en falla ekki 

undir neinn framan greindan flokk. Tvær háplöntutegundir – lyngbúi (Ajuga pyramidalis) í 

flokki 4 og fjallakrækill (Sagina caespitosa) í flokki 5 (Mynd 20) – sem skráðar eru í reitum  í 

Vopnafirði eru á válista Náttúrufræðistofnunar, auk tveggja fléttna – birkiskeggs (Bryoria 

fuscescens) í flokki 3 og Phaeorrhiza nimbosa (hefur ekki hlotið íslenskt nafn) í flokki 4 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 1996). 

 

       

Mynd 20. Lyngbúi (Ajuga pyramidalis) og fjallakrækill 

(Sagina caespitosa). Ljósm.: Hörður Kristinsson (Flóra 

Íslands, 2010c). 
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3.6. Dýralíf 

Þekktar eru um 1,5 milljónir dýrategunda í heiminum og tilheyra um 97% þeirra 

hryggleysingjum (Háskóli Íslands, 2008). Af öllum þessum fjölda eru um það bil 48.900 

tegundir spendýra (Háskóli Íslands, 2000a). Á Íslandi eru þekktar um það bil 1.600 villtar 

dýrategundir fyrir utan fiska hafsins (Háskóli Íslands, 2000b). 

3.6.1. Smádýralíf 

Smádýrahópar eru stór hluti allra vistkerfa og gegna almennt mikilvægu hlutverki í 

heildarvirkni þeirra. Þau eru meðal annars hluti af stærri fæðuvefjum, ýmist éta aðrar lífverur 

eða eru fórnarlömb ofjarla sinna og eru étin. Smádýrafylkingar, upp til hópa, eru stærstu 

fylkingar dýraríkisins og lifa um allan heim. Búsvæðaval þeirra er síðan háð mörgum þáttum, 

ólífrænum sem lífrænum og flóknu samspili þeirra.  

3.6.1.1 Smádýr í jarðvegi  

Öll smádýr í jarðvegi – jarðvegsdýr – eru hryggleysingjar með kalt blóð (Hickman o.fl., 

2008). Eins og önnur stærri dýr eiga smádýr í jarðvegi sitt óska búsvæði. Efnasamsetning, 

raki, loftun, hita- og sýrustig jarðvegsins ræður miklu um hvaða lífverur finnast á hverjum 

stað (Bjarni E. Guðleifsson, 1998). Til jarðvegsdýra teljast smádýr sem lifa í jarðvegi á öllum 

lífsskeiðum en ekki dýr sem lifa einungis í jarðvegi á einhverju ákveðnu æviskeiði eins og á 

ákveðnu dvalarstig (Högni Böðvarsson, 1989; Bjarni E. Guðleifsson, 1998).  

 

Jarðvegsdýr – rotverur – gegna mikilvægu hlutverki í niðurbroti jurtaleifa og annarra lífrænna 

efna og þar með ferli jarðvegsmyndunar. Önnur eru sníkjudýr (sum stökkmor og sumir 

ránmítlar) og enn önnur eru rándýr (ránmítlar) sem lifa á öðrum jarðvegsdýrum. Smádýr í 

jarðvegi eru einnig mikilvæg fæða stærri dýra (Högni Böðvarsson, 1989). Ánar (Oligochaeta) 

eru liðormar (Annelida) og jafnframt stærstu jarðvegsdýrin (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

á.á.d). Íslenskir ánamaðkar eru allir sömu ættar (Lumbricidae) af ættbálki Haplotaxida 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.e). Ánamaðkurinn er eitt mikilvægasta jarðvegsdýrið í 

niðurbroti lífrænna leifa í jarðvegi. Hann étur lífrænan úrgang og steinefnajarðveg sem 

blandast saman. Úrgangur ánamaðka inniheldur hátt hlutfall margra næringarefna sem nýtist 

öðrum lífverum. Hann losar einnig um jarðveg með því að grafa göng og auka með því loftun 

jarðvegsins (Þorsteinn Guðmundsson, 1994). 
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Á Íslandi hafa fundist 11 tegundir ána (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.e). Svíinn Sten 

Rundgren gerði útbreiðslukort fyrir þessar tegundir hér á landi. Þar kemur fram að eftirtaldar 

tegundir hafa fundist í Vopnafirði: Garðáni (Lumbricus rubellus), grááni (Aporrectodea 

caliginosa), mosaáni (Dendrobena octaedra) og svarðáni (Dendrodrilus rubidus) (Rundgren, 

2007).  

 

Engar sérstakar rannsóknir hafa verið gerðar á jarðvegsdýrum í Vopnafirði. 

3.6.1.2 Smádýr á yfirborði 

Eins og jarðvegsdýr eiga yfirborðsdýr sitt kjörlendi. Hita- og rakastig og fæðuframboð eru 

meðal þeirra þátta sem skipta miklu fyrir val þeirra á búsvæðum. Smádýr þessi eru öll hluti af 

stærri fæðuvefjum. 

 

Helstu hópar smádýra (allir hryggleysingjar) sem lifa ofan jarðar eru hópar liðdýra – 

þúsundfætlur, margfætlur, áttfætlur, krabbadýr (svo til eingöngu í ferskvatni) og skordýr (75% 

allra dýrategunda). Skordýr eru mjög mikilvægur lífveruhópur. Þau eru rotverur sem sundra 

lífrænum efnum, jurtaætur og mikilvæg fæða stærri dýra, kóngulóa, fiska, fugla og fleiri 

hryggdýra. Auk þess gegna þau mjög mikilvægu hlutverki í frjóvgun plantna. Skordýr geta 

verið miklir skaðvaldar, skemma gróður og bera með sér sjúkdóma (Hrefna Sigurjónsdóttir, 

1989). 

 

Margar tegundir smádýra lifa ofan jarðar í Vopnafirði eins og annars staðar á landinu, en 

smádýralíf í Vopnafiðri er til þess að gera ókannað. Aðeins nokkur tilviljanakennd sýni hafa 

verið tekin (Erling Ólafsson, persónulegar upplýsingar 31. mars 2010). Þó er til útbreiðslukort 

fyrir kóngulær á Íslandi og samkvæmt því hafa fundist 13 kóngulóategundir í Vopnafirði 

(Tafla 2) (Ingi Agnarsson, 1996).  
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Tafla 2.  Kóngulóategundir í Vopnafirði (Ingi Agnarsson, 1996). 
 

 

 

Til yfirborðsdýra má einnig telja snigla (Gastropoda) sem tilheyra lindýrum (Mollusca). 

Margir eru með skel eða bobba sér til hlífðar. Flestir sniglar eru jurtaætur og hafa skráptungu 

sem er hentug til að skrapa þörunga af yfirborði til dæmis steina og rífa plöntuvefi. Sniglar 

anda ýmist með tálknum eða lungum, eftir því hvort þeir lifa á þurru eða í vatni (Hickman 

o.fl., 2008).  

 

Á Íslandi hafa fundist 39 tegundir snigla, á landi og í fersku vatni (Náttúrufræðistofnun, á.á.f). 

Ein tegund – lyngbobbi (Arianta abustorum) – sniglategund sem gjarnan er kennd við 

Austurland er sýnd á útbreiðslukorti í Vopnafiðri, sunnan fjarðarins (Mynd 21). Lyngbobbinn 

er plöntuæta og lifir á nokkrum háplöntutegundum (Árni Einarsson, 1977) en er algengastur í 

skóglendi, birki og lerkiskógi (Náttúrufræðistofnun, á.á.g). 

 

 

Mynd 21. Lyngbobbi (Arianta abustorum). 

Ljósm.: Erling Ólafsson (Náttúrufræði-

stofnun, á.á.g). 

Stórkóngulær  Smákóngulær  

Íslenskt heiti Latneskt heiti Íslenskt heiti Latneskt heiti 

Hagakönguló Haplodrassus signifer Svarðló Tiso aestivus 

Krabbakönguló Xysticus cristatus Snoppuló Savignya frontata 

Hnoðakönguló Pardosa palustris Holtaló Scotinotylus evansi 

Krúnukönguló Dismodicus bifrons Blökkuló Erigona arctica 

  Freraló Hilaira frigida 

  Brekaló Porrhoma convexum 

  Kompuló Leptyphantes leprosus 

  Flákaló Leptyphamtes zimmermanni 

  Randaló Leptyphamtes mengei 
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3.6.2. Vatnalíf 

Lífverur hafa mjög ólíkar þarfir sem gerir það að verkum að þær velja sér ólík búsvæði. 

Ólífrænir þættir vatnavistkerfa sem og annarra vistkerfa ráða miklu um það hvaða tegundir 

lífvera lifa á hverjum stað. Meðal þeirra ólífrænu þátta sem hafa áhrif á búsvæðaval og 

afkomu stofna í vatnavistkerfum eru dýpt, botngerð, hitastig vatnsins, sýrustig, selta, 

straumhraði, leiðni og súrefnismettun. Lífrænir þættir eins og æxlun, vöxtur og dánartíðni 

einstaklinga hafa áhrif á afkomu stofna ásamt fæðuframboði, samkeppni og afráni. Því er það 

samspil ólífrænna og lífrænna þátta og samskipti lífvera í vistkerfinu sem móta vistkerfið í 

heild sinni. 

3.6.2.1 Smádýr  

Smádýr eru mikilvæg í ferskvatnsvistkerfum eins og öðrum vistkerfum. Helstu smálífverur í 

ferskvatni eru hópar frumdýra, smákrabba (t.d. skelkrabbar og vatnaflær), lindýra og skordýra 

– steinflugur, dægurflugur, vorflugur, rykmý, bitmý og fleiri. Mörg þeirra eru rotverur sem sjá 

um að viðhalda efnahringrásum vatnavistkerfa. Smádýr eru hluti fæðuvefja, ýmist sem rándýr 

sem lifa á smærri lífverum eða fæða stærri dýra. Smádýralíf gefur mynd af ástandi 

vatnavistkerfa, frumframleiðslu, líffræðilegum fjölbreytileika og framleiðslugetu vistkerfisins 

(Giller & Malmqvist, 2008). Rykmý hefur verið notað til að flokka vatnsföll og ástandsmeta 

vatnavistkerfi með því að greina fjölbreytileika rykmýs innan kerfisins (Jón S. Ólafsson, 

Hákon Aðalsteinsson & Gísli Már Gíslason, 2006). Rykmýstegundir eru margar t.d bogmý, 

þeymý og kulmý. Mótun rykmýssamfélaga í ám er meðal annars háð stöðugleika undirlags, 

hita og næringarefnabúskap. Hægt er að meta eiginleika og ástands vatnakerfisins út frá 

tegundasamsetningu rykmýs (Hilmar J. Malmquist o.fl., 2001).   

 

Smádýralíf í vatnavistkerfum í Vopnafirði hefur lítið verið kannað. Á árunum 1980 og 1981 

voru þó tekin smádýrasýni úr Skóga- og Nýpslóni vegna fyrirhugaðrar brúargerðar við 

Straumseyri. Samkvæmt upplýsingum Veiðimálastofnunar hafa verið tekin botndýrasýni úr 

Vesturdalsá en vinnslu þeirra er ekki lokið (Þórólfur Antonsson, persónulegar upplýsingar, 

12. febrúar 2010). 

3.6.2.2 Ferskvatnsfiskar 

Staðsetning Íslands og landfræðileg skilyrði setja tegundafjölda ferskvatnsfiska skorður og 

því eru hér aðeins fáar tegundir, lax (Salmo salar), urriði (Salmo trutta), bleikja (Salvelinus 

alpinus), hornsíli (Gasterosteus aculeatus), evrópski áll (Anguilla anguilla), ameríski áll 

(Anguilla rostrata), flundra (Platichthys flesus) (Veiðimálastofnun, á.á.c) og sæsteinsuga 
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(Petromyzon marinus) (Benóný Jónsson & Magnús Jóhannesson, 2008). Landnám fersk-

vatnsfiska hefur átt sér stað frá sjó eftir síðustu ísöld, fyrir 10.000 árum. Allir ferskvatnsfiskar 

sem finnast hér á landi eru aðlagaðir lífi í ferskvatni jafnt sem söltu (Guðni Guðbergsson & 

Þórólfur Antonsson, 1996).  

 

Laxfiska og hornsíli er að finna í ám og lækjum um allt land. Áll hefur fundist í öllum 

landshlutum og flundra, flatfiskur af kolaætt (Pleuronectida), er til þess að gera nýr landnemi 

hér á landi (frá 1999 á Suðurlandi) en hefur ekki náð mikilli útbreiðslu enn sem komið er 

(Veiðimálastofnun, á.á.c; Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson & Magnús Jóhannsson, 2001). 

Sæsteinsugu varð vart hér á landi haustið 2006. Sæsteinsuga er sníkjudýr, frumstæður fiskur 

sem lifir sníkjulífi á öðrum fiskum til dæmis laxfiskum (Benóný Jónsson & Magnús 

Jóhannsson, 2008). 

3.6.2.2.1 Laxfiskar  

Lífsferill lax (Mynd 22) og stofna urriða og bleikju sem ganga í sjó er í stórum dráttum 

svipaður. Fiskarnir ganga upp í árnar að hausti til hrygningar og út til hafs að vori til ætisleitar 

og vaxtar. Aðalmunurinn felst í lítilsháttar hliðrun á hrygningartíma, lengd þess tíma sem 

seiðin dvelja í ánum eftir klak og kynþroskaaldri. Laxaseiði dvelja að jafnaði lengst uppi í 

ánum en bleikjuseiði styst. Aldur við kynþroska er misjafn bæði eftir tegundum og svæðum 

þar sem lífskilyrði á hverjum stað skipta miklu fyrir þroska seiðanna (Guðni Guðbergsson & 

Þórólfur Antonsson, 1996; Mills, 1998). 
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Mynd 22. Lífferill lax, dvalartími í fersk vatni og sjó (Sigurður Már Einarsson, persónulegar 

upplýsingar, 2010). 

 

Munur er á hversu lengi hver laxfiskategund dvelur í ferskvatni annars vegar og sjó hins vegar 

á ferðum sínum milli vetrar- og sumarstöðva og hversu lengi þær slórar á leiðinni um 

ósasvæðin (Tafla 3) (Klemetsen o.fl., 2003; Sigurður Már Einarsson, persónulegar 

upplýsingar, 2010).  

 

Tafla 3. Dvalartími og dvalarstaður lax, urriða og bleikju í fari milli hrygningar- og ætisstöðva 

(Klemetsen o.fl., 2003; Sigurður Már Einarsson, persónulegar upplýsingar, 2010). 
 

Tegund Ferskvatn Ósasvæði Sjór 

Lax 2-6 ár Dagar 1-2 ár 

Urriði 2-3 ár Dagar/vikur 4 mánuðir 

Bleikja 1-3 Vikur/mánuðir 40-50 dagar 

 

 

Laxinn er sérstaklega ratvís skepna. Hann skilar sér alla jafna til uppeldisstöðva sinna, í sína 

heimaá eftir að hafa verið á ætisleit í úthöfum yfir sumarið. Lítið er vitað um fjarrötun, 

hvernig laxinn fer að því að rata um úthöfin. Settar hafa verið fram hugmyndir um að laxinn 

fylgi hafstraumum og noti segulsvið jarðar. Meira er vitað um nærrötun, það er hvernig hann 

finnur heimaá sína eftir að hann kemur upp að landinu (Hansen, 1987). Hvað fastast hefur 
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kveðið að tveimur kenningum um ratvísi laxa, ferómónakenningunni og 

innprentunarkenningunni. Ferómónakenningin gerir ráð fyrir að seiði á leið til hafs gefi frá sér 

hormón og skilji eftir lyktarslóð sem fullorðni fiskurinn getur lyktað sig eftir upp í ána. 

Innprentunarkenningin gerir ráð fyrir að hver á hafi sína sérstöku lykt sem innprentast í seiðin 

áður en að þau fara til hafs og laxinn þekki lyktina sína þegar hann kemur aftur á 

uppeldisstöðvar sínar. Ýmislegt er á huldu um hvernig laxinn fer að því að rata en hann er 

mjög lyktnæmur og álitið er að hann noti lyktarskynið og þekki lykt af efnum og vatni árinnar 

ásamt því að þekkja kennileiti (Hansen, 1987; Mills, 1989).  

 

Urriði sem gengur í sjó kallast sjóbirtingur og bleikja sjóbleikja. Urriði og bleikja sem ala 

allan sinn aldur í stöðuvötnum kallast staðbundinn urriði og staðbundin bleikja. Lífsferlar 

þeirra eru líkir í megindráttum (Mynd 23). Helsti munurinn er sá að urriðinn hrygnir í 

straumvatni eins og laxinn en bleikjan getur hrygnt bæði í straum- og stöðuvatni (Guðni 

Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996; Klemetsen o.fl., 2003). 

 

 

Mynd 23. Lífsferill urriða og sjóbirtings, bleikju og sjóbleikju (Guðni Guðbergsson & Þórólfur 

Antonsson, 1996). 

 

Þó lífsferill lax, urriða og bleikju sé í mörgu líkur eru aðrir þættir ólíkari svo sem búsvæðaval 

og fæðuval. Búsvæðaval laxfiska er bæði háð tegund, aldri og umhverfisþáttum, bæði 

ólífrænum og lífrænum. Ólífrænir þættir sem skipta miklu máli fyrir búsvæðaval laxfiska eru 



25 

meðal annars hiti og straumur. Tegundirnar þrjár velja mismunandi svæði með tilliti til 

þessara þátta (Mynd 24) (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996). 

 

 

Mynd 24. Búsvæðaval lax, urriða og bleikju eftir hita og 

straumþunga (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996).  

 

 

Eftir langsniði árinnar yrði laxinn ráðandi þar sem hiti er hærri og straumur meiri (t.d. vega 

meiri halla) og urriði þar sem áin er kaldari og lygnari. Bleikja þolir kaldara vatn en urriði og 

lax og velur sér einnig lygnari svæði. Eftir þversniði árinnar heldur urriði sig nær bökkum en 

laxinn út í miðri ánni þar sem straumurinn er meiri (Guðni Guðbergsson & Þórólfur 

Antonsson, 1996).  

 

Botngerð skiptir máli fyrir laxfiska upp á skjól. Mismunandi botngerð hentar mismunandi 

tegundum og aldri. Laxinn velur grófari botn en urriði og urriðinn grófari en bleikja. 

Hrygningarfiskar velja sér helst malarbotn þar sem þeir eiga auðvelt með að grafa hrognin og 

viðhalda súrefnisstreymi til þeirra með sporðaslætti. Hentugur botn fyrir seiði í uppvexti er 

grýttur botn þar sem skjól er betra og auðveldara fyrir þau að verjast afráni. Fullorðnir fiskar 

liggja oftast á meira dýpi eða í hyljum. Ekki ósvipuð niðurröðun á sér stað í stöðuvötnum. 

Seiðin halda sig á grýttum botni á grynningum en eftir því sem fiskurinn eldist færir hann sig 

á meira dýpi (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996; Milner, 2003).    

 

Fæðuval þessara þriggja tegunda, lax, urriða og bleikju er ekki allskostar ólíkt. 

Hrygningarfiskurinn étur ekki meðan hann er í ánni og flestir drepast að lokinni hrygningu. 

Seiðin éta aðallega hryggleysingja, lirfur og skordýrapúpur, smákrabba og minni fiska. 

Urriðinn er mesta fiskiætan af þessum þremur. Almennt gildir að eftir því sem fiskurinn 

stækkar étur hann grófari fæðu (Gunnar Jónsson & Jónbjörn Pálsson, 2006). 
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Lax, sjóbirtingur og bleikja, bæði sjóbleikja og staðbundin bleikja, eru í ám og vötnum í 

Vopnafirði. Talverðar rannsóknir hafa farið fram á laxfiskum í vopnfirskum ám.  

3.6.2.2.2 Hornsíli 

Hornsíli (Gasterosteus aculeatus) er lítill fiskur af ættbálki brynsíla (Gasterosteinformes). Það  

lifir bæði í fersku og ísöltu vatni árósa og strandsvæða. Þegar líða fer að hrygningu býr 

hængurinn til kúlulaga hreiður sem hrygnan hrygnir í og karlinn hugsar um þau þar til eggin 

klekjast út og fyrst eftir klak. Hornsíli étur margs konar hryggleysingja, krabbaflær, lirfur, egg 

og seiði annarra fiska (Gunnar Jónsson & Jónbjörn Pálsson, 2006).  

 

Vitað er að hornsíli eru í Vopnafirði og hafa meðal annars komið árlega í seiðagildrur í 

Vesturdalsá. Talið var að um kynþroska hornsíli væri að ræða sem trúlegt er að hafi hrygnt 

neðarlega í vatnakerfi árinnar. Frekari vitneskju vantar um ferðir og hætti hornsíla í vistkerfi 

Vesturdalsár og í Vopnafirði (Þórólfur Antonsson & Ingi Rúnar Jónsson, 2009). 

3.6.2.2.3 Áll 

Sagnir herma að áll hafi veiðst í Vopnafirði áður og vitað er til þess að áll hefur komið í 

seiðagildrur neðarlega í Vesturdalsá (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 

persónulegar upplýsingar 26. apríl 2010).  

3.6.2.3 Ár í Vopnafirði 

Þrjár aðalár Vopnafjarðar eru bergvatnsár. Bergvatnsár eru flokkaðar í lindarvötn/lindár, ár 

sem eiga upptök sín í neðanjarðaruppsprettum á yngsta hluta landsins þar sem berggrunnurinn 

er gljúpt móberg eða hraun og dragavötn/dragár sem myndast á eldri og þéttari berggrunni 

(blágrýti) líkt og er á Austurlandi og Vestfjörðum (Guðmundur Kjartansson, 1945; Arnþór 

Garðarsson, 1979; Sigurður Guðjónsson, 1990). Dragavötnum er skipt enn frekar í 3 flokka 

eftir því hvort og hvernig rennsli ánna er jafnað í vatnakerfinu – dæmigerð dragavötn, 

dalavötn og heiðavötn (Arnþór Garðarsson, 1979). Einkenni dragavatna eru sveiflur í hitastigi 

og rennsli vegna áhrifa yfirboðsvatns og úrkomu, sýrustig á bilinu 7,0-7,5 og leiðni (gefur til 

kynna næringarefnainnihald) oft 20-90 μS/sm. Rennslisjöfnuð dragavötn, heiðarvotlendis-

vötn, eru oft frjósöm vegna lífræns reks úr vötnum og algeng leiðni er 60-160 μS/sm 

(Sigurður Guðjónsson, 1990; Hilmar J. Malmquist, 1998). 

 

Þrjár meginár renna til sjávar í Vopnafirði auk fjölda smærri áa og lækja. Árnar þrjár, Selá, 

Vesturdalsá og Hofsá teljast til dragavatna – heiðavotlendisvatna (heiðavatna). Talsverðar 
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rannsóknir hafa farið fram á vatnalífi fyrrnefndra þriggja áa auk Sunnudalsár sem rennur í 

Hofsá og Skóga- og Nýpslóns, aðallega í tengslum við vegagerð og möguleika til lax- og 

silungsveiði. Veiðimálastofnun hóf reglubundnar rannsóknir á ánum árið 1979 (Þórólfur 

Antonsson, 1998). Rannsóknir hafa meðal annars falist í að fylgjast með ólífrænum þáttum 

(hita, leiðni, rennsli), gera mat á búsvæðum laxaseiða, fylgjast með seiðagöngum og 

stofnbreytingum með vöktun og skráningu veiði. Tilgangurinn er að öðlast skilning á þeim 

sveiflum sem verða í laxastofnum og leitast við að greina áhrif umhverfisins annars vegar og 

innri þátta stofnsins hins vegar á stofnstærðarsveiflur (Veiðimálastofnun, á.á.d). Búsvæðamat 

felst í að meta gæði árinnar sem uppeldisstöðvar fyrir laxaseiði og reikna í 

framleiðslueiningar. Til þessu eru meðal annars mældur botnflötur og botngerð (kornastærð) 

(Þórólfur Antonsson, 1999). Árlegar framvinduskýrslur eru gefnar út fyrir árnar þar sem hægt 

er að sjá helstu niðurstöður þeirra rannsókna sem Veiðimálastofnun stendur fyrir ásamt 

veiðitölum ánna (Veiðimálastofnun, á.á.e). Vesturdalsá er ein af þremur lykilám 

Veiðimálastofnunar í ferskvatnsrannsóknum sem snúa að laxfiskum. Valdar voru þrjár ár í 

sitthverjum landshlutanum, Miðfjarðará í Húnaþingi, Elliðaár og Vesturdalsá, til að skoða 

hugsanlegan mun eftir staðsetningu vatnavistkerfanna (Veiðimálastofnun, á.á.d).  

3.6.2.3.1 Selá 

Selá á upptök sín í Grímsstaðadal eystri milli Þjóðfells og Botnafjallgarða, rennur út Selárdal 

og í Nýpsfjörð. Helstu vatnsföll sem renna í Selá eru Fremri- og Ytri-Hrútá sem báðar koma 

innan úr Dimmafjallgarði, Selsá, Mælifellsá, Almenningsá fremri, Almenningsá ytri og 

Hvammsá. Smærri ár, lækir og sytrur úr hallamýrum meðfram ánni renna í Selá. Selá rennur 

sums staðar í gljúfrum en annars staðar milli urðakamba, mýrarfláka eða á grónum áreyrum.   

 

Vatnasvið Selár er 750 km
2 

og lengd frá sjó 55 km (Sigurjón Rist, 1990). Samkvæmt 

búsvæðamati 1999 er fiskgengi hlutinn 26,5 km, meðalbreidd 36,3 m og heildar flatarmál 

hans var metið 962.800 m
2
. Fiskgengi hluti árinnar var metinn 23.788 framleiðslueiningar 

(Þórólfur Antonsson, 1999).    

 

Sjálfvirkum síritandi hitamæli hefur verið komið fyrir í ánni sem mælir hitann á  

klukkustundarfresti. Fylgst er með seiðabúskap árinnar, seiði veidd, mæld, aldursgreind og 

þéttleiki þeirra mældur. Fylgst er með göngum fiska í gegnum teljara við Selárfoss (Þórólfur 

Antonsson & Ingi Rúnar Jónsson, 2009a). Reglulega eru birtar veiðitölur fyrir flestar ár 
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landsins ásamt samantekt yfir lengra tímabil. Veiðitölur áranna 1974-2008 fyrir Selá eru úr 

skýrslu frá 2009 (Tafla 4) (Guðni Guðbergsson, 2009).   

 

Tafla 4. Veiðitölur laxfiska í Selá í Vopnafirði byggt á Lax- og silungsveiðin 2008. Meðaltal laxa er 

ársmeðaltal áranna 1974-2008 en urriða og bleikju áranna 1987-2008 (Guðni Guðbergsson, 2009). 
 
 

Tegund Meðalveiði Mesta veiði Minnsta veiði 

Lax 1095 2726 123 

Urriði 7 18 2 

Bleikja 82 249 12 

 

3.6.2.3.2 Vesturdalsá, Skógalón og Nýpslón (Beinalón) 

Vesturdalsá rennur úr Arnarvatni í Haukstaðaheiði. Umhverfis Arnarvatn er votlendi og lækir 

og ár renna í vatnið, stærst þeirra er Skeljungsá. Á leið sinni til sjávar fær áin vatn úr mýrum 

sem víða liggja að ánni og lækjum sem sameinast henni. Bakkar hennar eru víða vel grónir 

enda er áin dæmigerð bergvatnsá sem liðast út Vesturárdal og endar í Skógalóni.   

 

Vatnasvið Vesturdalsár um 190 km
2
 og lengd árinnar 33 km (Sigurjón Rist, 1990). Vatnasvið 

Skóga- og Nýpslóns er um 10 km
2 

og er því vatnasviðið alls vatnakerfisins um 200 km
2 

(Unnsteinn Stefánsson & Björn Jóhannesson, 1982). Rennsli árinnar er um 5 m
3
/sek og leiðni 

mældist 126 μS/sm (Þórólfur Antonsson, 1998). Til samanburðar er algeng leiðni 

heiðarvotlendisvatna 60-160 μS/sm (Sigurður Guðjónsson, 1990; Hilmar J. Malmquist, 1998). 

Samkvæmt búsvæðamati er fiskgengi hluti árinnar 27,0 km, meðalbreidd 17,4 m og heildar 

flatarmál hans var mælt 270.510 m
2
. Fiskgengi hluti árinnar var metinn 10.900 

framleiðslueiningar (Þórólfur Antonsson, 2000).    

 

Eins og frá greinir hér að framan hófust reglubundnar rannsóknir á Vesturdalsá árið 1979 en 

voru síðar auknar verulega árið 1989 þegar áin var tekin inn sem lykilá Veiðimálastofnunar 

og byrjað var að veiða og merkja gönguseiði (Þórólfur Antonsson, 1998). Í Vesturdalsá hafa 

verið gerðar mælingar á ólífrænum þáttum, tekin smádýrasýni og fylgst með gönguseiðum, 

endurheimtum úr sjó og seiðabúskap í ánni. Seiði veidd, lengd og þyngd mæld, holdafar 

metið og tekin hreistursýni til aldursgreininga. Hreistur og kvarnir eru notuð til 

aldursgreiningar. Í hreistur og kvarnir myndast hringir, dökkir og ljósir til skiptis, líkt og 

árhringir í trjám, sem gefa til kynna vöxt fisksins. Hægt er að lesa út úr hringjunum, sem 
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liggja misþétt, vöxt fisksins, hvenær hann vex hratt og hvenær hægt. Vaxtarhraða er síðan 

hægt að tengja við ætisgöngur og hrygningargöngur (Mills, 1989). Rannsóknir fara fram bæði 

á laxi og bleikju. Í ánni er síritandi hitamælir og teljari við Ljótsstaði hafður niðri yfir sumarið 

(Þórólfur Antonsson & Ingi Rúnar Jónsson, 2009b). Reglulega eru birtar veiðitölur fyrir 

flestar ár landsins ásamt samantekt yfir lengra tímabil. Veiðitölur áranna 1974-2008 fyrir 

Vesturdalsá eru úr skýrslu frá 2009. Vesturdalsá er fyrst og fremst silungsveiðiá eins og sjá 

má á veiðitölum (Tafla 5) (Guðni Guðbergsson, 2009).    

 
Tafla 5. Veiðitölur laxfiska í Vesturdalsá í Vopnafirði byggt á Lax- og silungsveiðin 2008. Meðaltal 

laxa er ársmeðaltal áranna 1974-2008 en urriða og bleikju áranna 1987-2008 (Guðni Guðbergsson, 

2009). 
 

Tegund Meðalveiði Mesta veiði Minnsta veiði 

Lax 209 513 34 

Urriði 3 19 0 

Bleikja 587 1402 51 

 

 

Vesturdalsá rennur í Skógalón. Skógalón nær út að Straumseyri en utan við Straumseyri tekur 

við Nýpslón. Í daglegu tali er talað um Lónin sem er samnefni yfir bæði lónin, Skóga- og 

Nýpslón. Í nýrri gögnum er víða einungis notað nafnið Nýpslón yfir bæði Skóga- og Nýpslón. 

Þröngur ós skilur Nýpslón frá sjó en engu að síður gætir sjávarfalla inn í Lónin.   

  

Árin 1980 og 1981 fóru fram athuganir á Lónunum vegna fyrirhugaðrar brúargerðar við 

Straumseyri, eyrinni sem skilur lónin að. Lónin eru ísölt en selta hefur mælst frá 1,9-34
0
/00, 

eftir dýpt og nálægð við ós (Unnsteinn Stefánsson & Björn Jóhannesson, 1982; Ingi Runar 

Jonsson, 1994).  

 

Dýpi Skógalóns er á bilinu 10-11 m utan marbakka sem er í lóninu en ofan marbakkans er 

aðgrunnt og víðast malar- og sandfjörur. Þar sem Vesturdalsá fellur í Skógalón eru leirur með 

fremur fábreyttu lífríki. Þar fundust þó ánar (Oligochaeta), talsvert af marfló (Gammarus ssp.) 

og smávöxnum græn- og brúnþörungum. Sjávarfitjar eru innst í lóninu þar sem starir (Carex) 

eru áberandi gróður (Agnar Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980) og miklar marhálmsgræður 

(Zostera marina), trúlega þær mestu utan Vesturlands (Agnar Ingólfsson & Guðmundur Viðar 

Helgason, 1982). Í lóninu á meira dýpi er enginn gróður en auðugt dýralíf (Agnar Ingólfsson 

& Árni Einarsson, 1980). Yfir fjörutíu tegundir smádýra fundust í Skógalóni, 7 tegundir 
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skeldýra, 7 tegundir krabbadýra, 26 tegundir burstaorma auk fleiri tegunda úr hópi svampa, 

hveldýra, ána, þráðorma og ranaorma sem ekki voru greind til tegunda. Auk smádýranna 

fundust fiskar og fuglar í og við lónið (Tafla 6) (Agnar Ingólfsson & Guðmundur Viðar 

Helgason, 1982). 

 

Tafla 6. Helstu dýrategundir sem fundust í og við Skógalón í athugunum sumrin 1980 og 1981. Taflan 

byggir á: Forkönnun á lífríki Nýpslóns og Skógalóns við Vopnafjörð og Athuganir á lífríki Skógalóns 

við Vopnafjörð (Agnar Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980; Agnar Ingólfsson & Guðmundur Viðar 

Helgason, 1982). 
 

Smádýr Fiskar Fuglar 

Hrukkubúlda  

Thyasira flexuosa 

Skarkoli 

Pleuroncetes platessa  

Stelkur 

Tringa totanus 

Hallloka  

Macoma calcarea 

Sandkoli  

Limanda limanda 

Lóuþræll 

Calidris alpina 

Kúskel 

Cyprina islandica 

Þorskur 

Gadus morhua 

Grágæs 

Anser anser 

Sandskel 

Mya arenaria 

Ufsi 

Pollachius virens 

Álft 

Cygnus cygnus 

Gimbruskel 

Astarte borealis 

Síld 

Clupea harengus 
 

Marflóin 

Pontoporeia femorata 

Loðna 

Mallotus villosus 
 

Marflóin 

Anonyx nugax 

Bleikja 

Salvelinus alpinus 
 

Trjónukrabbi 

Hyan araneus 

Urriði 

Salmo trutta 

 

Burstaormurinn  

Heteromastus filiformis 

Lax 

Salmo salar 
 

Ranaormar  

Nemertea 

Gráröndungur 

Mugil chela 

 

 

 

Nýpslón er mun grynnra en Skógalón eða á bilinu 0,6-1m en sjávarfalla gætir þar meira en í 

Skógalóni. Helsti munur á lífríki lónanna er að fjölbreyttara líf er á leirum Nýpslóns sem eru 

dæmigerðar sandmaðksleirur en sand- og malarfjörur lónsins eru líflitlar. Á leirum Nýpslóns 

fannst pípuormaskán, grænþörungar og skúfþangsbrúskar. Margar tegundir smádýra sem 

fundust í Skógalóni var einnig að finna í Nýpslóni. Enginn marhálmur fannst í Nýpslóni en 

aftur á móti fannst þar kræklingur (Mytilus edulis), klettadoppa (Littorina saxatilis) og 

hrúðurkarl (Balanus balanodies). Þörungar voru í ríku mæli við ós Nýpslóns. Við Nýpslón 

sáust fleiri fuglategundir en við Skógalón. Auk þeirra fugla sem sáust við Skógalón voru við 

Nýpslón: sandlóa (Charadrius hiaticula), kría (Sterna paradisaea), hettumávur (Larus 
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ridibubdus), silfurmávur (Larus argentatus), hvítmávur (Larus hyperboreus), stormmávur 

(Larus canus), æðarfugl (Somateria mollissima) og grágæs (Anser anser) (Agnar Ingólfsson 

& Árni Einarsson, 1980).  

  

Lónin, Skógalón og Nýpslón eru á náttúruminjaskrá í friðlýsingarflokknum aðrar 

náttúruminjar. Verndargildi þeirra felst í miklu dýralífi við sérstæð skilyrði, einkum í 

Skógalóni (Náttúruverndarráð, 1996). 

3.6.2.3.3 Hofs- og Sunnudalsá 

Hofsá á upptök sín inn í Þríhyrningsfjallgarði og hluti hennar kemur úr Sænautavatni. Í Hofsá 

rennur fjöldi stærri og minni áa og lækja. Stærstar eru Tunguá sem kemur innan úr 

Grunnavatnsdal og Sunnudalsá. Hofsá rennur sums staðar í gljúfrum, milli gamalla 

sjávarkamba og á sléttum eyrum út í Hofsárdal. Sunnudalsá kemur innan af Hraunfellsheiði 

og Smjörvatnsheiði og rennur í Hofsá milli Hofs og Deildarfells.  

 

Vatnasvið Hofsár er 1100 km
2 

og lengd 85 km en vatnsvið Sunnudalsár er 200 km
2 

og lengd 

30 km (Sigurjón Rist, 1990). Samkvæmt búsvæðamati 2001 er fiskgengur hluti Hofsár 33,1 

km, meðalbreidd 54 m og heildar flatarmál hans var mælt 1.792.090 m
2
. Fiskgengi hluti 

árinnar var metinn 32.900 framleiðslueiningar en sá ófiskgengi (frá fossi inn að ármótum  

Gestreiðastaðarkvíslar og Hárekstaðarkvíslar) 14.400 framleiðslueiningar, samtals 47.300 

framleiðslueiningar (Þórólfur Antonsson, 2001). Samkvæmt búsvæðamati 2002 er fiskgengur 

hluti Sunnudalsár 7,2 km og meðalbreidd 19,5 m og heildar flatarmál hans var mælt 187.090 

m
2
. Fiskgengi hluti árinnar var metinn 868 framleiðslueiningar en sá ófiskgengi 114 

framleiðslueiningar (Þórólfur Antonsson & Þorkell Heiðarsson, 2002). Samanlagðar 

framleiðslueiningar fiskgegnra hluta Hofs- og Sunnudalsár eru því 33.768 og 14.514 

framleiðslueiningar á ófiskgegnum svæðum, samtals 48.282 framleiðslueiningar.  

 

Hitamælar hafa verið í Hofsá og Sunnudalsá síðan 2006. Fylgst hefur verið með fiskistofnum 

Hofsár og Sunnudalsár líkt og Selár (Þórólfur Antonsson, 2009a, 2009b). Hreistursýni af 

löxum í Hofsá voru notuð til aldursgreininga og til að meta vöxt seiðanna (Þórólfur 

Antonsson, 2009a). Reglulega eru birtar veiðitölur fyrir flestar ár landsins ásamt samantekt 

yfir lengra tímabil. Veiðitölur áranna 1974-2008 fyrir Hofs- og Sunnudalsá eru úr skýrslu frá 

2008 (Tafla 7) (Guðni Guðbergsson, 2009). 
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Tafla 7. Veiðitölur laxfiska í Hofs- og Sunnudalsá í Vopnafirði byggt á Lax- og silungsveiðin 2008.  

Meðaltal laxa er ársmeðaltal áranna 1974-2008 en urriða og bleikju áranna 1987-2008 (Guðni 

Guðbergsson, 2009). 
 
 

Tegund Meðalveiði Mesta veiði Minnsta veiði 

Lax 1121 2238 141 

Urriði 52 133 8 

Bleikja 280 744 30 

 

 

Ef árnar Selá, Vesturdalsá og Hofs- og Sunnudalsá eru bornar saman kemur í ljós munur 

(Tafla 8). Til dæmis fjölgar framleiðslueiningum í réttu hlutfalli við stærð vatnasviðs.  

 

Tafla 8. Samantekt, samanburður eiginleika Selár, Vesturdalsár og Hofs- og Sunnudalsár. 

Vatnsfall Vatnasvið 
km

2 
Lengd Fiskgengur 

hluti km
 

Flatarmál  
m

2
* 

Framleiðslu- 
ein., FE ** 

Meðalveiði 

lax*** 

Selá 750 55 26,5 962.800 23.778 1095 
Vesturdalsá 190 33 27 270.510 10.900 209 
Hofs- og  
Sunnudalsá 

1.300 85 40,3 1.979.180 33.768 1121 

Skýringar: * flatarmál fiskgengs hluta, ** framleiðslueiningar fiskgegns hluta, *** meðalveiði áranna 1974-

2008. 

 

Hofs- og Sunnudalsá gefa flestar framleiðslueiningar en Selá gefur flestar framleiðslueiningar 

á hvern km fiskgengs hluta eða 897,28 FE/km. Hofs- og Sunnudalsá hafa 847,92 FE/km og 

Vesturdalsá 403,70 FE/km. Munur er á samsetningu lax, urriða og bleikju í veiði ánna þriggja. 

Mun fleiri laxar veiðast í Selá og Hofs- og Sunnudalsá en í Vesturdalsá en í Vesturdalsá 

veiðast fleiri bleikjur en í hinum. Lítill urriði er í vopnfirsku ánum, helst í Hofs- og 

Sunnudalsá (Mynd 25). 
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Mynd 25. Hlutföll lax, urriða og bleikju í Selá, Vesturdalsá og Hofs- og 

Sunnudalsá byggt á Lax- og silungsveiðin 2008 (Guðni Guðbergsson, 2009). 

 

3.6.2.4 Stöðuvötn 

Fjöldi stöðuvatna eru á heiðum Vopnafjarðar. Stærst þeirra eru Þuríðarvatn í Fossheiði (1,2 

km
2
), Arnarvatn í Hauksstaðheiði (0,86 km

2
), Miðvatn á Sandvíkurheiði (0,60 km

2
),  

Nykurvatn í Fossheiði (0,5 km
2
) (Hákon Aðalsteinsson, Sigurjón Rist, Stefán Hermannson & 

Svanur Pálsson, 1989). Auk þessara stærri vatna eru fjöldinn allur að smærri vötnum. 

Samkvæmt vitneskju höfundar er staðbundin bleikja eða vatnableikja í mörgum þessara vatna. 

3.6.2.5 Heitt vatn 

Hitavatnsuppspretta er á einum stað í Vopnafirði, í Selárdal þar sem er sundlaug 

Vopnafjarðarhrepps. 

3.6.3. Fuglar 

Fuglafána Íslands er fremur fáliðuð miðað við fuglafánu margra annarra landa. Að staðaldri 

verpa hér 75 tegundir auk nokkurra tegunda sem verpa hér óreglulega. Þó tegundaauðgi sé 

ekki fyrir að fara eru á og við landið stórir stofnar margra tegunda anda, vaðfugla og sjófugla. 

Hingað kemur einnig slangur flækinga og landið er áfangastaður farfugla, vor og haust, á 

ferðum þeirra milli vetrarstöðva í Evrópu og varpstöðva á Grænlandi og í Kanada. Til þessa 

hafa sést hér á landi um 370 fuglategundir (Náttúrufræðistofnun, á.á.a). 

 

Náttúrfræðistofnun Íslands heldur utan um gagnagrunn um útbreiðslu, talningar, vöktun, 

merkingar og aðrar fuglarannsóknir hér á landi. Útbreiðslukort samkvæmt reitakerfi (10x10 
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km) eru í gangnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands þar sem hægt er að sjá stöðu mála í 

hverjum reit. Sama reitakerfi og notað er til að kortleggja gróður og smádýr er notað fyrir 

kortlagningu fugla (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.h). 

  

Samkvæmt upplýsingum Náttúrufræðistofnunar er staða talninga og skráninga á fuglum í 

Vopnafirði fremur bágborin (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, persónulegar upplýsingar 27. 

mars 2010). Aðeins tveir reitir eru vel kortlagðir af þeim 26 sem eru í eða ná inn í 

Vopnafjarðarhrepp (Mynd 26). 

 

 

Mynd 26. Reitastaða fuglatalninga samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar 

Íslands (mars 2010) í reitum í Vopnafirði. Sumur reitirnir ná að hluta til út fyrir 

hreppsmörk. Skýringar:  = staða þekkingar góð,  = staða þekkingar þokkaleg,  = 

staða þekkingar lítil,  = engin skráning (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 

persónulegar upplýsingar 27. mars 2010). 

 

 

Í Vopnafirði hafa nokkrar fuglategundir verið kortlagðar svo vel sé. Skráning eftirtalinna 

fjögurra fuglategunda er á góðu lagi – æðarfugls (Somateria molissima), hrafns (Corvus 

corax), fálka (Falco rusticolus) og ritu (Rissa tridactyla). Sem dæmi um góða stöðu má taka 

útbreiðslu hrafns og æðarfugls (Mynd 27) (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, persónulegar 

upplýsingar 27. mars 2010). 

 

Mars 2010

©KHS

Reitastaða

Atlas 10x10 km
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Mynd 27. Útbreiðsla hrafnsins og æðarfugls í Vopnafirði samkvæmt gagnagrunni Náttúru-

fræðistofnunar (mars 2010). Skýringar:  = öruggt varp (egg eða ungar),  = gamalt/óreglulegt varp 

(Kristinn Haukur Skarphéðinsson, persónulegar upplýsingar 27. mars 2010). 

 

Margir algengir fuglar sem vitað er að eru víða í Vopnafirði, eða í það minnsta gætu verið 

útbreiddir með tilliti til kjörlendis, hafa ekki verið kortlagðir. Sem dæmi um þá má nefna 

rjúpu (Lagopus muda) og snjótittling (Plectrohenax nivalis) (Mynd 28) (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson, persónulegar upplýsingar 27. mars 2010). 

 

  

Mynd 28. Útbreiðsla rjúpu og snjótittlings í Vopnafirði samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræði-

stofnunar Íslands (mars 2010). Skýringar: Skýringar:  = öruggt varp (egg eða ungar),  = líklegt 

varp byggt á atferli,  = hugsanlegt varp, stakir syngjandi fuglar eða pör á varptíma,  = 

gamalt/óreglulegt varp,  = gamalt eða hugsanlegt varp,  = ókannað en fræðilega gæti tegundin 

orpið m.t.t. kjörlendis (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, persónulegar upplýsingar 27. mars 2010). 

 

Í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands er listi yfir fugla í þeim reitum sem tilheyra 

Vopnafirði. Þar koma fram tegundaheiti fugla og staða talninga hverrar tegundar í hverjum 

reit (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, persónulegar upplýsingar 27. mars 2010). Samkvæmt 

samantekt úr lista yfir varpfugla í Vopnafirði frá Náttúrufræðistofnun eru 56 fuglar skráðir 

sem varpfuglar í Vopnafirði. 

 

Ekkert fannst um athuganir á fuglum og fuglastofnum í Vopnafirði utan talninga og 

útbreiðsluathugana. Fylgst hefur verið með æðarfugli í Vopnafirði í tengslum við varp og 
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mögulega nýtingu sem gefa stofnbreytingar til kynna og ritubyggðir landsins voru kortlagðar 

og athugaðar á árunum 1983-1985, meðal annars í Vopnafirði. 

 

Æðarfugl verpir út með sjó um land allt (Ævar Pedersen & Karl Skírnisson, 2001). Æðarvarp 

er á nokkrum stöðum í Vopnafirði og fuglinn nytjaður af landeigendum. Í bók 

Æðarræktarfélags Íslands frá 2001 er getið æðarvarps á 15 jörðum – Strandhöfn, Ljósalandi, 

Hámundarstöðum, Ytri-Nýpi, Fremri-Nýpi, Skógum, Torfastöðum, Leiðarhöfn, Austur-

Skálanesi, Vatnsdalsgerði, Ásbrandsstöðum, Syðri-Vík, Skjaldþingsstöðum, Böðvarsdal og 

Fagradal/Bjarnarey (Jónas Jónsson, 2001). 

 

Á árunum 1983-85 var aflað gagna um útbreiðslu ritu (Rissa tridactyla) og ritubyggðir 

kortlagðar um landa allt. Á þeim tíma var heildarfjöldi hreiðra á landinu rúmlega 630.000 í 

175 byggðum. Af þeim 175 ritubyggðum sem teknar voru til athugnunar voru 5 í Vopnafirði – 

Fuglabjargarnes (236 hreiður), Leiðarhöfn (145 hreiður), Skipahólmi (1 hreiður), 

Vindfellsbjörg/Virkisvík (200 hreiður) og Blikar undir Örnubúri (92 hreiður) (Arnþór 

Garðarsson, 1996) eða Örnubúð eins og haft er eftir heimamanni. Örnubúð er yst í Búrinu 

sem að orsakað gæti þennan misskilning (Árni H. Magnússon, persónulegar upplýsingar 20. 

apríl 2010).  

 

Að sögn Árna H. Magnússonar var áður lundabyggð í urðum undir Þembubjörgum á móti 

Bjarnarey. Um 1980 fór lundinn að færa sig út í eyjuna og er nánast allur komin þangað. Þar 

hefur hann breytt úr sér. Árni segir að vorið 2008 hafi unginn drepist í stórum stíl í eyjunni 

(Árni H. Magnússon, persónulegar upplýsingar 20. apríl 2010). 

 

Árið 2000 gaf Náttúrufræðistofnun út válista yfir fugla í útrýmingarhættu – (1) tegundir 

útdauðar sem varpfuglar í íslenskir náttúru, (2) í bráðri hættu, (3) í hættu, (4) í yfirvofandi 

hættu, (5) í nokkurri hættu (6) upplýsingar ófullnægjandi. Í bráðri hættu teljast tegundir sem 

eindregnar líkur eru á að deyi út í náttúrunni í náinni framtíð. Í hættu teljast tegundir sem 

miklar líkur eru á að deyi út í náttúrunni í fyrirsjáanlegri framtíð. Í yfirvofandi hættu teljast 

tegundir sem miklar líkur eru á að deyi út í framtíðinni. Í nokkurri hættu teljast tegundir sem 

eru í hættu en falla ekki undir neinn framan greindan flokk (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

2000). Fjórtán fuglategundir sem skráðar eru í Vopnafirði eru á válista Náttúrufræðistofnunar 

(Tafla 9) (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000).    
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Tafla 9. Fuglategundir í Vopnafirði á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands. Samantekt byggð á 

Válista 2 Fuglar (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000).    
 

Tegund Í hættu Í yfirvofandi 

hættu 

Í nokkurri 

hættu 

Brandugla (Asio flammeus  X  

Fálki (Falco rusticolus)  X  

Flórgoði (Podiceos auritus)  X  

Grafönd (Anas acuta)  X  

Grágæs (Anser anser)  X  

Gulönd (Mergus merganser)  X  

Haförn (Haliaeetus albicilla X   

Himbrimi (Gavia immer)  X  

Hrafn (Corvus corax)  X  

Hrafnsönd (Melanitta nigra)  X  

Stormmávur (Larus canus)   X 

Straumönd (Histrionicus histrionicus )   X 

Svartbakur (Larus marinus)  X  

 

 

Flestar þessara tegunda eru í hættuflokk í yfirvofandi hættu (Tafla 9). Auk fuglanna í töflunni 

sá höfundur brandönd með unga við Lónin vorið 2009. Brandöndin fellur í flokk fugla í bráði 

hættu (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000).  

3.6.4. Spendýr 

Fána villtra spendýra á og við landið er fremur fáliðuð, aðeins 5 hópar landspendýra, mýs, 

rottur, minkur, refur og hreindýr, og 2 hópar sjávarspendýra, selir og hvalir. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á spendýrum á landsvísu hafa náð yfir Vopnafjörð að einhverju leyti og eru 

niðurstöður hluti af stærri rannsóknum ásamt almennum talningum á hreindýrum á 

útbreiðslusvæði þeirra og sel og hval fyrir ströndum og út í hafi austur af landinu. Þær 

upplýsingar sem til eru um spendýr einskorðaðar við Vopnafjörð liggja helst í veiðitölum á ref 

og mink.  

3.6.4.1 Mýs 

Mýs eru af músaætt (Muridae) sem tilheyrir ættbálki nagdýra (Rodentia) langstærsta ættbálk 

spendýra sem tekur um 42% allra spendýrategunda og meira en helmingur þeirra tilheyrir 

músaættinni. Öll nagdýr hafa sérstakar nagtennur sem vaxa alla ævi (rótorpnar tennur). Þau 

hafa einnig sérstaklega liðuga og fjölhæfa kjálka til að mylja harða fæðu. Það sama gildir um 

framlimi sem þau nota til að bera fæðu að munni sínum (Páll Hersteinsson, 2004a). 
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Á Íslandi lifa tvær tegundir músa, hagamús (Apodemus sylvaticus) og húsamús (Mus 

domesticus). Ekki er vitað með vissu hvenær mýs bárust til landsins en talið er að bæði 

hagamús og húsamús hafi verið hér síðan á landnámsöld (Karl Skírnisson, 2004a, 2004b).  

 

Hagamúsin lifir í gróðurlendi á láglendi um allt land. Hún grefur sér völundarhús sem 

inniheldur bæði hreiður og forðageymslur. Sums staðar sest hún að í útihúsum. Hagamúsin er 

alæta. Mest étur hún fæðu úr jurtaríkinu, ber, fræ og mjúka blómhluta en einnig 

hryggleysingja s.s. ánamaðka, skordýr, skordýralirfur og snigla. Einnig leggjast hagamýs 

stundum á hræ (Karl Skírnisson, 2004a).  

 

Húsamúsin heldur sig við byggð ból og hefur því heldur minna útbreiðslusvæði en 

hagamúsin. Hún velur sér bústaði fyrst og fremst innan dyra. Hún er alæta eins og hagamúsin 

en sækir mest í kornmeti (Karl Skírnisson, 2004b).    

 

Alkunna er að bæði haga- og húsamýs eru útbreiddar í Vopnafirði en ekki er vitað um  neinar 

athuganir eða rannsóknir á þeim í Vopnafirði.  

3.6.4.2 Rottur 

Rottur eru sömu ættar og mýs, það er af músaættinni (Muridae). Tvær rottutegundir eru 

þekktar á Íslandi, brúnrotta (Rattus norvegicus) og svartrotta (Rattus rattus) (Karl Skírnisson, 

2004c, 2004d). Óljóst er hvenær rottur námu land hér en álitið er að brúnrottan hafi verið hér í 

við lengur en svartrottan (Karl Skírnisson, 2004c, 2004d). Fyrstu heimildir um brúnrottu hér á 

landi eru frá því árið 1746 (í Austur-Skaftafellssýslu). Brúnrottan lifir nú víða um land. 

Stofnstærð hefur verið mjög breytileg í gegnum tíðina vegna ítrekaðra tilrauna til útrýmingar 

sem hafa gengið misvel (Karl Skírnisson, 2004c). 

 

Brúnrottan lifir á ruslahaugum, í skólpræsum, útihúsum, sláturhúsum, alls kyns 

vöruskemmum, framleiðslufyrirtækjum og utan dyra í marggreindum göngum neðanjarðar. 

Brúnrottan er alæta, étur kornmeti, ýmsa hryggleysingja, fuglsegg og hræ. Brúnrottan verður 

sjaldnast eldri en tveggja ára (Karl Skírnisson, 2004c). 

 

Svartrottan lifir sunnan til á landinu og er það á mörkum mögulegrar útbreiðslu hennar í 

norður. Stofnstærð hennar byggist að mestu á árangri útrýmingarherferða gegn henni. Hún er 

háð búsetu manna og þrífst ekki nema í námunda við hann. Hún getur þó þrifist utan dyra hér 
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um slóðir yfir hásumarið. Hún er alæta eins og brúnrottan en heldur meiri jurtaæta og er fyrst 

og fremst næturdýr. Svartrottan verður um 2½ árs að meðaltali (Karl Skírnisson, 2004d). 

 

Samkvæmt upplýsingum meindýraeyðis hafa rottur af og til komið með skipum til 

Vopnafjarðar og komist á land en ekki fest sig í sessi (Jón Svansson, persónulegar 

upplýsingar 1. apríl 2010). Þó telur Karl Skírnisson (2010) að rottur hafi verið algengar í 

Vopnafirði, eins og víða í sjávarplássum landsins, um miðja 20. öld (Karl Skírnisson, 

persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010). Engar rottur eru nú í Vopnafirði svo vitað sé.  

3.6.4.3 Minkur 

Minkurinn (Mustela vison) er rándýr af marðarætt (Mustelidae) sem tilheyrir ættbálki rándýra 

(Carnivora) (Páll Hersteinsson, 2004a). Villtur minkur hér á landi er oftast dökkbrúnn að lit. 

Feldur hans er sérstaklega þéttur, þelhár og vindhár sem gerir hann að afburða góðri vörn 

gegn kulda. Feldurinn ver hann mjög vel fyrir vatni sem kemur sér vel þar sem hann er mikið 

í vatni við ætisleit (Karl Skírnisson, 1993; Páll Hersteinsson, 2004b). 

 

Minkur var fluttur hingað til lands frá Noregi árið 1931 til loðdýraræktar. Minkar sluppu úr 

búrum í Grímsnesi árið eftir og svo úr fleiri búum eftir það. Minkurinn hreiðraði um sig í 

náttúrunni og fyrsta grenið fannst 1937 við Elliðaárnar í Reykjavík. Minkurinn var kominn til 

að vera í villtri náttúru á Íslandi. Nú lifir hann um allt land þó enn séu svæði á hálendinu þar 

sem hann lifir ekki að staðaldri (Karl Skírnisson, 1993; Karl Skírnisson, Róbert A. Stefánsson 

& Menja von Schmalensee, 2004). 

 

Minkurinn lifir við ár og vötn eða út við sjó. Hann grefur sér ekki greni sjálfur heldur finnur 

sér bústaði í urðum, kömbum eða hentugum gjótum. Úr bæli minksins er oftast margar 

útgönguleiðir og oft göng sem liggja beint út í vatn neðan borðs (Karl Skírnisson, 1993; Karl 

Skírnisson o.fl., 2004;). Minkurinn veiðir sér til matar og étur mest fisk, bæði úr sjó og 

ferskvatni, en einnig fugla (aðallega unga og egg), mýs og hryggleysingja (Karl Skírnisson 

o.fl., 2004).  

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á villtum mink hérlendis s.s. rannsóknir á fæðuvali, 

kynjahlutföllum, aldri, frjósemi og vanhöldum af náttúrulegum orsökum (Karl Skírnisson, 

1993). Ekki hafa verið gerðar sérstakar rannsóknir á mink í Vopnafirði en samkvæmt 

upplýsingum frá Karli Skírnissyni voru tugir minkahræja úr Vopnafirði af þeim 972 hræjum 
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sem Karl tók til krufningar á árunum 1978 og 1986-87. Hann telur að útkoma úr þeim 

rannsóknum sem gerðar voru á landsvísu eigi einnig við minka í Vopnafirði (Karl Skírnisson, 

persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010).  

 

Niðurstöður þessara krufninga voru meðal annars að af 972 hræjum voru 459 (47,2%) læður 

en 513 (52,8%) högnar. Aldur minka er greindur með því að telja árhringi sem myndast utan á 

rótum tanna (Karl Skírnisson & Páll Hersteinsson, 1993). Aldursgreining í þessum 

rannsóknum sýndu að stór hluti dýranna drepast á 1. aldursári (heldur fleiri högnar en læður) 

og mjög sjaldgæft er að minkar verði eldri en 4 ára (Karl Skírnisson, 1993).  

 

Læður ganga að meðaltali með 6,8 hvolpa samkvæmt talningu legöra (ör sem myndast í 

legvegg móður en þau sýna hversu mörg fóstur hún hefur gengið með). Við vinnslu grenja þar 

sem allir hvolpar náðust (74 greni) kom í ljós að meðaltal hvolpa var ekki nema 4,6 sem þýðir 

að fjöldi hvolpa drepst fljótt eftir got. Minkahvolpar fæðast blindir og hárlausir en vaxa hratt 

og yfirgefa móðurina 3-5 mánaða gamlir. Mikil afföll verða á hvolpum fyrst eftir að þeir 

skiljast við móðurina, meðan þeir eru að stíga sín fyrstu spor upp á eigin spýtur. Einnig verða 

einhver vanhöld vegna slysa, sjúkdóma eða hrörnunar (Karl Skírnisson, 1993).  

 

Veiðitölur geta gefið vísbendingar um breytingar á stofni og stofnstærð. Upplýsingar um 

stofnbreytingar eru að miklu leyti byggðar á veiðitölum og stofnstærð má áætla gróflega út frá 

þeim (Karl Skírnisson, 1993; Karl Skírnisson o.fl., 2004). Veiðitölur úr Vopnafirði gefa 

einhverja mynd af stofnsveiflum minkastofnsins í sveitarfélaginu (Mynd 29) (Sigurður 

Guðjónsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010)   
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Mynd 29. Fjöldi veiddra minka í Vopnafirði árin 2000-2009 (Sigurður 

Guðjónsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010).   

 

3.6.4.4 Refur  

Refurinn (Alopex lagopus) tilheyrir ættbálki rándýra (Carnivora) eins og minkurinn en er af 

hundaætt (Canidae) (Páll Hersteinsson, 2004a). Eins og önnur rándýr hefur refurinn mjög 

þróuð skynfæri, afburða heyrn og þefskyn. Refurinn er vel aðlagaður kulda á norðlægum 

slóðum. Líkamshlutar þar sem mest hætta er á hitatapi eins og eyru, trýni og skott eru stutt og 

hafa lítið yfirborð. Vetrarfeldur refsins er mjög þykkur og hlýr, svo hlýr að refurinn eykur 

ekki brennslu fyrr en hitastigið fer niður fyrir -45° C og hann þolir allt að -70° C í logni án 

þess að skjálfa (Páll Hersteinsson, 1993).  

 

Álitið er að refurinn hafi verið hér þegar landið var numið, líklega frá lokum ísaldar. Hann 

lifir nú víðast hvar á landinu utan jökla, miðhálendisins og eyja sem hann hefur ekki komist út 

í. Kjörlendi hans eru holt, hæðir og urðir nærri fuglabjörgum þar sem nóg æti er að finna (Páll 

Hersteinsson, 2004b). 

 

Fæðuval refa fer að einhverju leyti eftir því hvort þeir lifa inn til lands eða út við sjó. Þeir éta 

mikið af ungum og fullorðnum fuglum, bæði land- og sjófuglum. Einnig leggja þeir sér 

ýmislegt annað til munns eins og mýs, margs konar hryggleysingja og hræ svo sem hræ af 

selum, hreindýrum og sauðfé og stundum fara þeir í berjamó á haustin (Páll Hersteinsson, 

1993, 2004b; Karl Skírnisson o.fl., 2004). 
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Refurinn og hættir hans hafa talvert verið rannsakaðir hérlendis, meðal annars stærð, 

litaerfðir, aldur, óðalshegðun (þvagmerkingar), gerð grenja, frjósemi og vanhöld af 

náttúrunnar hendi. Ekki hafa verið gerðar sérstakar rannsóknir á ref í Vopnafirði en ætla má 

að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á landsvísu gildi einnig um refi í Vopnafirði (Páll 

Hersteinsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010).  

 

Samkvæmt athugunum á íslenska refnum er lengd hans með trýni og skotti u.þ.b. 81-85 sm 

(högninn lengri en læðan) og þyngd á bilinu rúm 3 kg til tæp 4 kg (misjafnt eftir árstíma og 

kyni) (Páll Hersteinsson, 1993).   

 

Bæði læðan og högninn, helga sér óðal með þvagmerkingum og búa um sig í greni með 

mörgum göngum og opum. Yfirleitt eru fleiri en eitt greni á hverju óðali og flytur læðan með 

yrðlingana milli grenja eftir því sem líður á vorið og grenin ryðja sig. Refurinn notar oft sömu 

grenin ár eftir ár. Báðir foreldrarnir sjá um uppeldi yrðlinganna og oft njóta þeir aðstoðar 

yngri dýra, oftast læða (líklega eldri systra) sem ekki hafa átt afkvæmi. Einnig eru þekkt dæmi  

um að hjálpardýrin séu eldri en foreldrarnir (Páll Hersteinsson, 1993).   

 

Gerð grenja hefur verið könnuð meðal grenjaskyttna um allt land. Niðurstöður sýna að 

blönduð greni, moldar- og urðargreni eru algengust en hrein moldargreni sjaldgæfust (Páll 

Hersteinsson, 1993). 

 

Frjósemi er metin út frá gotstærð (legörum og fjölda yrðlinga í greni) og þungunartíðni. 

Meðalgotstærð (talning legöra) refa hérlendis er talin 5,4 (6,4 á Svalbarða og 9-12 á 

freðmýrum N-Ameríku og Evrasíu) en tölur um þungunartíðni eru hærri hér en bæði í Kanada 

og á Svalbarða (Páll Hersteinsson, 1993).  

 

Náttúruleg afföll á yrðlingum hérlendis eru tiltölulega lítil eða að meðaltali um 25% á móti 

allt upp í 100% í mjög slæmu árferði annars staðar á útbreiðslu svæði refsins (Páll 

Hersteinsson, 1993). Afföll fullorðinna refa af náttúrulegum orsökum aukast ekki verulega 

fyrr en eftir 7 ára aldur. Mestu afföll refa eru því af mannavöldum. Ísland er eina landið í 

heiminum þar sem dýr eru unnin á greni (Páll Hersteinsson, 1993). 
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Hér á landi eru tvö litarafbrigði, hvítt og mórautt. Mórauði liturinn ríkir yfir hvítum og æxlast 

litarafbrigðin tvö saman. Auk fyrrgreindra afbrigða er til sjaldgæft litaafbrigði sem hefur verið 

kallað bleikt eða móbrúnt (Páll Hersteinsson, 1993, 2004b).  

 

 

Mynd 30. Litarafbrigðin tvö, hvíta og mórauða, eru misalgeng eftir landshlutum. Kortið sýnir hlutfall 

(%) hvítra dýra í veiði árin 1979-1992 eftir sýslum. Á landinu í heild eru 32,6% dýranna hvít (N = 

3368) (Páll Hersteinsson, 1993). 

 

Athuganir sýna að skipting ljósa og dökka litaafbrigðisins er misjöfn eftir landshlutum (Mynd 

30). Hlutfall hvítra refa í veiði áranna 1979-1992 er fremur hátt á Austurlandi eða 52-67% á 

meðan hlutfallið er mun lægra annars staðar og fer allt niður í 0-20% í Barðastrandasýslu (Páll 

Hersteinsson, 1993). Hlutfall hvítra refa í veiði 1979-2008 í Vopnafirði (Tafla 10) (Páll 

Hersteinsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010) er líkt og í nágrannabyggðum 

Vopnafjarðar.   

   

 

 

 



44 

 

Tafla 10. Hlutfall (%)  hvítra dýra í veiði í Vopnafirði árin 1979-2008 (Páll Hersteinsson, 

persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010). 
 

 Grendýr Hlaupadýr 

Aldur Læður Steggir Læður Steggir 

1 45,0 63,2 36,7 64,4 

2 57,7 45,5 57,1 52,4 

3 46,2 60,0 0,0 50,0 

4 75,0 42,9 0,0 50,0 

≥5 0,0 20,0 0,0 50,0 

Alls: 47,7 52,2 34,9 58,9 
 

Skýringar: Grendýr = refur sem á sér greni, hlaupadýr = refur sem á sér ekki greni, aldur: 1 = 4-16 mán. 

gömul dýr, 2 = 17-28 mán. o.s.frv. Alltaf er miðað við tímabilið september til ágúst á næsta ári en yrðlingar 

fæðast í maí. 

 

 

Í tönnum refa eins og minka, hvítabjarna, hreindýra, landsela, útsela og grindhvala myndast 

árhringar sem hægt er að telja til að finna út aldur dýranna (Karl Skírnisson & Páll 

Hersteinsson, 1993). Aldursdreifingu refa í Vopnafirði (Páll Hersteinsson, persónulegar 

upplýsingar 6. apríl 2010) sýnir að steggir verða nokkru eldri en læður (Tafla 11).  

 

Tafla 11. Aldursdreifing í veiði refa (%) í Vopnafirði 1979-2008 (Páll 

Hersteinsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010). 
 

 Grendýr Hlaupadýr 

Aldur Læður Steggir Læður Steggir 

1 46,51 27,94 71,43 62,77 

2 30,23 32,35 16,67 22,34 

3 15,12 22,06 4,76 8,51 

4 4,65 10,29 4,76 2,13 

5 2,33 2,94 0,00 0,00 

6 1,16 0,00 2,38 1,06 

7  2,94  1,06 

8  1,47  1,06 

9    0,00 

10    0,00 

11    1,06 

N 86 68 42 94 
 

Skýringar: Grendýr = refur sem á sér greni, hlaupadýr = refur sem á sér ekki 

greni, aldur: Aldur: 1 = 4-16 mán. gömul dýr, 2 = 17-28 mán. o.s.frv. Alltaf er 

miðað við tímabilið september til ágúst á næsta ári en yrðlingar fæðast í maí. 
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Það sama gildir um ref og mink að veiðitölur geta gefið vísbendingar um breytingar á stofni 

og stofnstærð. Veiðiskýrslur eru nokkuð góðar frá árinu 1957 en áreiðanleg gögn skortir fyrir 

þann tíma. Engu að síður gefa veiðitölur hugmyndir um stofnsveiflur (Páll Hersteinsson, 

1993). Veiðitölur úr Vopnafirði gefa einhverja mynd af stofnsveiflum refastofnsins í 

sveitarfélaginu (Mynd 31) (Sigurður Guðjónsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010). Þar 

sést að hámarksveiði er 2008. 

 

 
 

Mynd 31. Fjöldi veiddra refa í Vopnafirði árin 2000-2009 (Sigurður 

Guðjónsson, persónulegar upplýsingar 6. apríl 2010). 

 

3.6.4.5 Hreindýr  

Hreindýr (Rangifer tarandus) eru af ætt hjartardýra (Cervidae) Þau eru jórturdýr og lifa í 

hjörðum (Páll Hersteinsson, 2004a). Hreindýr eru sérstaklega aðlöguð miklum kulda. Þau 

hafa bæði þekju- og vindhár sem einangra þau svo vel að þau auka ekki efnaskiptahraða sinn 

fyrr en lofthiti fer niður fyrir –40° C. Auk þess svitna þau ekki svo að kuldaaðlögun er mikil. 

Til að kæla sig láta þau tunguna lafa líkt og hundar. Hreindýr eru einu hjartardýrin þar sem 

bæði kynin eru hyrnd (Skarphéðinn Þórisson, 1993, 2004).  

 

Hreindýr hafa fjórum sinnum verið flutt til landsins. Árið 1771 voru 13 eða 14 dýr sett á land 

í Vestmannaeyjum en síðar flutt upp á land og talið er að þau hafi alveg horfið í 

Móðuharðindunum (1783). Árið 1777 komu 23 dýr til landsins og var sleppt á land á Hvaleyri  

við Hafnarfjörð. Sú hjörð gekk á Reykjanesi en dó út rétt fyrir 1930. Næsti hópur – 35 dýr -  

kom 1784 og var sleppt á Vaðlaheiði við Eyjafjörð og 1787 var 35 dýrum sleppt á land í 
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Vopnafirði. Vaðlaheiðarhópurinn dreifði sér austur og suður á bóginn og talið er að leifar hans 

sem hurfu 1936 hafi sameinast dýrum í Múlasýslu (Skarphéðinn Þórisson, 1993).  

 

Hópurinn sem settur var á land í Vopnafirði, og ef til vill leifar af Vaðlaheiðarstofninum, er 

forveri þess hreindýrastofns sem er á Íslandi í dag en syðsti hluti Norðausturlands og 

Austurland eru einu svæði landsins þar sem hreindýr lifa enn. Útbreiðslusvæði hreindýra-

stofnsins er frá Vopnafirði suður á Mýrar, suðaustan Vatnajökuls og slæðast jafnvel vestur í 

Suðursveit (Mynd 32) (Skarphéðinn Þórisson, 2004). 

 

Stofninum er skipt upp í 9 hjarðir (Mynd 32) þó erfitt sé að segja nákvæmlega til um 

afmörkun hjarðanna og hugsanlega blöndun. Snæfellshjörðin svokallaða er sú hjörð sem 

gengur nyrst. Vopnafjarðarhreppur er innan útbreiðslusvæðis hennar. Hjörðin gengur í 

sumarhögum inn í Kringilsárrana og við Sauðafell en kemur á vetrum út á heiðar, 

Jökuldalsheiði og Tungu- og Vopnafjarðarheiði (Hauksstaðaheiði) ofan Vopnafjarðar 

(Skarphéðinn Þórisson, 2004).  
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Mynd 32. Útbreiðslusvæði íslenska hreindýrastofnsins. Númerin frá 1 

til 9 eru númer hjarða (Skarphéðinn G. Þórisson, persónulegar 

upplýsingar 13. apríl 2010). 

 

Fæðuval hreindýra er breytilegt eftir árstíma, staðsetningu og framboði. Meðal jurta sem 

hreindýr velja sér til átu eru fléttur, mosar, elftingar, starir, grös, rjúpnalauf, gras- og grávíðir, 

fjalldrapi, krækilyng, sauðamergur og kornsúra (Kristbjörn Egilsson, 1993; Skarphéðinn 

Þórisson, 2004).   

 

Náttúrustofa Austurlands hefur haft umsjón með talningum og rannsóknum á íslenska 

hreindýrastofninum. Frjósemi íslenskra hreindýra hefur verið rannsökuð og hefur Náttúrustofa 

Austurlands fylgst með henni síðan 2001. Í ljós hefur komið að íslensk hreindýr eru mjög 

frjósöm miðað við norsk hreindýr (Rán Þórarinsdóttir & Skarphéðinn G. Þórisson, 2009). Á 
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árunum 2000-2002 var hlutfall kelfdra kúa í Fljótsdals- og Jökuldalsheiði 85%, 81% og 90%. 

Kýrnar bera einum kálfi. Ekki er vitað til að hreinkýr hérlendis hafi verið tvíkelfdar, en það 

þekkist erlendis. Það er þó sjaldgæft (Skarphéðinn Þórisson, 2004). 

 

Hreindýr eru aldursgreind með því að lesa í tennur þeirra. Elstu hreindýr sem greinst hafa á 

Íslandi eru 12 vetra tarfur og 17 vetra kýr. Helstu óvinir hreindýra í náttúrunni eru 

umhleypingar og óblíð veðrátta (Skarphéðinn Þórisson, 2004). Kálfar drepast oftast við burð 

eða rétt eftir burð og fullorðin dýr drepast úr hungri, elli og sjúkdómum, kýr drepast við burð 

og tarfar í átökum á fengitíma auk þess að lenda í annars konar slysum. Enn eru ótalin afföll 

af mannavöldum sem felast meðal annars í árekstrum við ökutæki eða þau lenda í girðingum, 

vír og fleiru sem maðurinn skilur eftir sig (Rán Þórarinsdóttir & Skarphéðinn G. Þórisson, 

2009).  

 

Ekki eru til sérstakar rannsóknir á hreindýrum í Vopnafirði utan talninga sem gerðar eru á 

útbreiðslusvæði hreindýranna. Frá 1940 hafa hreindýr verið talin nær árlega að sumarlagi. 

Einnig eru hreindýr talin að vetri. Áætlað var að sumarstofn hreindýra 2009 yrði um 3100 dýr 

en vetrarstofninn um 5200 dýr veturinn 2008-2009 og af þeim dýrum tilheyrðu um 2500 

Snæfellshjörðinni (Rán Þórarinsdóttir & Skarphéðinn G. Þórisson, 2009). Samkvæmt 

upplýsingum frá Náttúrustofu Austurlands er áætluð stofnstærð 2008-2009 nærri 

raunverulegri stofnstærð (Skarphéðinn G. Þórisson, persónulegar upplýsingar 13. apríl 2010). 

Vetrartalningar sýna að nokkur hluti stofnsins (Snæfellshjörðin) gengur í Vopnafjarðarhreppi 

yfir vetrartímann (Mynd 33) (Skarphéðinn G. Þórisson, persónulegar upplýsingar 13. apríl 

2010).   
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Mynd 33. Dreifing Hreindýrastofnsins í vetrartalningum. Myndin sýnir fjölda hreindýra á einstökum 

svæðum/hreppum (Skarphéðinn G. Þórisson, persónulegar upplýsingar 13. apríl 2010). 

 

 

Hreindýra verður oft vart niður í byggð, einkum inn til dala. Þegar harðna fer á dalnum koma 

þau jafnvel alveg út undir sjó í Vopnafirði.  

3.6.4.6 Selir  

Selir eru af selaætt (Phocidae) sem tilheyrir ættbálki hreifadýra (Pinnipedia). Selir hafa þykkt 

fitulag undir húðinni sem gegnir hlutverki einangrunar og geymslu forðanæringar. Þeir eru 

hærðir og ganga úr hárum einu sinni á ári. Selir safnast saman í látur og kæpa á landi en sækja 

sér fæðu í sjó. Þeir eru kjötætur og lifa á fjölbreyttu fæði, meðal annars fiski, krabbadýrum og 

skeldýrum (Páll Hersteinsson, 2004a). Aðeins tvær tegundir sela kæpa hér við land, útselur 

(Halichoerus gypus) og landselur (Phoca vitulina) Lífsferill útsels og landsels er ólíkur á 

margan hátt (Mynd 34) (Erlingur Hauksson, 1993). 
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Mynd 34. Lífsferill landsels og útsels (Erlingur Hauksson, 1993). 

 

Útselurinn lifir út af og með ströndum landsins frá Gerpi í austri, suður með Austurlandi, 

vestur og norður fyrir land og að Gjögurtá austan Eyjafjarðar. Hann er algengastur við 

sunnan- og vestanvert landið og heldur sig mest á skerjum og nesjum fyrir opnu hafi (Erlingur 

Hauksson, 1993; Erlingur Hauksson & Droplaug Ólafsdóttir, 2004).  

 

Landselurinn er aftur á móti gjarnan inn í fjörðum og heldur sig mikið á skerjum, hólmum, 

söndum og við árósa (Erlingur Hauksson, Valur Bogason & Droplaug Ólafsdóttir, 2004). 

Landselurinn kæpir svo að segja umhverfis allt land. Hann safnast í hópa í látur og í maí-júní 

kæpir urtan einum kóp (Erlingur Hauksson, 1993). Kópurinn er bráðþroska og er ekki nema 

vikugamall þegar hann fer að synda um með móðurinni. Fjögurra vikna venur urtan hann 

undan sér (Erlingur Hauksson, 1993). Önnur heimild segir að urtan hafi hann á spena í 4-6 

vikur. Eftir það verður hann að bjarga sér sjálfur (Erlingur Hauksson o.fl., 2004). Að loknu 

kópauppeldi er tími hárskipta, slökunar og hvíldar á þurru landi og síðan mökunar í sjó. 

Landselurinn er fjölkvæmisdýr og berjast brimlarnir um urturnar. Eftir það tekur við ætistími 

sem varir meiri hlutann úr árinu (Erlingur Hauksson, 1993).  

 

Aðalfæða landsels er þorskur og ufsi en hann étur allt mögulegt annað svo sem loðnu, síli, 

sandkola, fleiri fisktegundir og hryggleysingja (Erlingur Hauksson, 1993).  

 

Landselurinn hefur verið talinn síðan 1980. Niðurstöður talninga úr lofti sýna að stofninn 

hefur dregist saman (Erlingur Hauksson, 1993).  
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Á útbeiðslukorti landsels við Ísland sjást selalátur merkt í Vopnafirði, bæði norðan megin við 

fjörðinn í Strandhafnarlandi og í Fagradalslandi sunnan megin fjarðar (Mynd 35) (Erlingur 

Hauksson, 1993).  

 

 

Mynd 35. Útbreiðsla landsels við Íslandi. Punktar = sellátur, skástrikað svæði = útbreðslusvæði í sjó 

(Erlingur Hauksson, 1993). 

 

Upplýsingar frá staðkunnugum leiddu í ljós að mikil fækkun hefur orðið á sel í Vopnafirði. Í 

selalátrum við Ljósland og í Strandhafnarlandi – Fúluvík og undir Selnibbu – kæpir landselur 

ekki lengur. Árið 1976 voru síðast veiddir kópar í selátrum í Strandhafnarlandi. Eftir það 

fækkaði selum í látrunum hratt og voru horfnir um 1980 utan einstakra dýra sem voru þar á 

flakki (Guðjón Jósefsson, persónulegar upplýsingar 10. apríl 2010). Sunnan megin fjarðar 

voru sellátur á fjórum stöðum í Fagradalslandi, í Lonta og Flesjarvogi Vopnafjarðar megin og 

undir Suðurneshorni og í Bjargtöng Héraðsflóa megin. Nú orðið sést selur aðeins endrum og 

sinnum í Lonta og Flesjuvogi og sjaldan með kópa. Selur kæpir enn undir Suðurneshorni og í 

Bjargtöngum en í mun minna mæli en áður. Selnum snarfækkaði um eða upp úr 1980 eftir að 

kópaveiði lagðist af. Selur liggur upp í lendingunni í Bjarnarey en kæpir þar ekki. Selveiði var 

hætt í Fagradalslátrum fyrir 1980, sennilega 1976 eða 1977. Í landi Böðvarsdals, undir 
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Búrinu, var sellátur áður fyrr. Þar hafa ekki verið urtur með kópa svo vitað sé síðan einhvern 

tíma milli 1930 og 1940 (Árni H. Magnússon, persónulegar upplýsingar 10. apríl 2010).    

 

Sést hefur slangur af útsel frá Bjarnarey (Árni H. Magnússon, persónulegar upplýsingar 10. 

apríl 2010) og út undir Björgum við Strandhöfn (Guðjón Guðjónsson, persónulegar 

upplýsingar 10. apríl 2010). Ein útselsurta með kóp hefur sést tvisvar til þrisvar sinnum (í 

kringum 2000) á klöppum neðan við Ljósaland (Guðjón Jósefsson, persónulegar upplýsingar 

10. apríl 2010). 

 

Far- og flökkuselir hafa sést í Vopnafirði. Hringanóri og kampselur hafa legið upp á ís á 

Lónunum við Straumseyri. Vöðuselur hefur oft sést á sundi í firðinum og vorið 2009 sáust 

tugir vöðusela á sundi skammt undan ströndinni. Blöðruselir hafa sést á sundi, bæði fullorðnir 

og kópar. Blöðruselskópar hafa einnig fundist í veiddum hákörlum (Guðjón Guðjónsson, 

persónulegar upplýsingar 10. apríl 2010). 

3.6.4.7 Hvalir 

Hvalir eru önnur tveggja lagarspendýra hér við land. Ættbálkur hvala skiptast í tvo 

undirættbálka, tannhvali (Odonticeti) og skíðishvali (Mysticeti). Eins og nafnið bendir til eru 

tannhvalir tenntir og lifa mest á fiski, kolkröbbum og smokkfiski. Skíðishvalir hafa aftur á 

móti skíði í skoltinum í stað tanna. Skíðin eru einskonar hornplötur sem liggja í skolti hvalsins 

og vel til þess fallin að sía fæðu úr sjónum svo sem smærri sjávardýr og smá krabbadýr eða 

átu sem er aðalfæða skíðishvala. Skíðishvalirnir taka sér vænan gúlsopa af sjó og þrýsta 

sjónum út á milli skíðanna en ætið verður eftir fyrir innan (Páll Hersteinsson, 2004a).  

 

Hvalir halda til hér við land, sumar tegundir að staðaldri og aðrar slæðast hingað á ferðum 

sínum um hafið. Reglulegar hvalatalningar hófust hér við land 1987. Ein tilraun hafði verið 

gerð árið áður en skilaði ekki arðvænlegum árangri (Jóhann Sigurjónsson, 1993). Samkvæmt 

upplýsingu Náttúrufræðistofnunar Íslands hefur orðið vart 23 tegunda hvala á Íslandsmiðum 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.i). Af þeim tegundum hvala sem eru hér við Íslandsstrendur 

að staðaldri eru sumar tegundir allt umhverfis landið en aðrar eru staðbundnari og enn aðrar 

flækingar. Kjördýpi hvalanna er misjafnt (50-1500 m), sumir halda sig upp á grunnsævi 

meðan aðrir eru á mun meira dýpri (Jóhann Sigurjónsson, 1993).  
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Þó hvalirnir dvelji að mestu út á rúmsjó slæðast þeir oft inn í firði eða reka á land. Tíu 

hvalategundir eru allt umhverfis landið eða norðaustur og austur af landinu og búast mætti við 

að sjá þessar tegundir inn í eða út af Vopnafirði (Tafla 12) 

 

Tafla 12. Hvalategundir sem eru allt umhverfis landið og við Norðausturland ásamt algengi þeirra. Úr 

töflu Jóhanns Sigurjónssonar (1993). 
 

Tegund  Algengi Svæði 

Skíðishvalir (Mysticeti)   

Hrefna (Balaenoptera acutorostrata) mal. umhv. 

Langreyður (Balaenoptera physalus) mal. umhv., SV, V, SA 

Steypireyður (Balaenoptera musculus) s. umhv., SV, V, SA 

Hnúfubakur (Megaptera novaeangliae) al. umhv., SV, V, SA 

   

Tannhvalir    

Hnísa (Phocoena phocoena) mal. umhv. 

Hnýðingur (Lagenorhynchus albirostris) mal. umhv., V, N, A 

Andanefja (Hyperoodon ampullatud) mal. umhv. V, NA, A  

Grindhvalur (Globicephala melas) mal. umhv., S, SV, V 

Háhyrningur (Orcinus orca) al. umhv., A, SA 

Búrhvalur (Physeter macrocephalus) al. umhv., SV, V 
 

Skýringar: mal. = mjög algengur, al. = algengur, s. = sjaldgæfur, ms. = mjög sjaldgæfur, fl. = flökkudýr, 

umhv. = allt umhverfis landið, hástafir gefa til kynna algengustu úrbreiðslusvæði tegundanna. 

 

Enda er það raunin að í gegnum tíðina hafa hvalir sést inn í firði. Mest áberandi hafa verið 

hnísa, hrefna og hnúfubakur. Sumarið 2008 sáust 10-15 strókar frá hnúfubak. Einnig hafa sést 

höfrungar í firðinum (Guðjón Guðjónsson, persónulegar upplýsingar 10. apríl 2010). Árið 

1959 kom stór hvalavaða inn í Vopnafjörð. Allmargir bátar fóru á vettvang og ráku hvalina 

upp í fjöru. Tegundin reyndist vera sandreyður (Öldin okkar. Minnisverð tíðindi 1951-1960, 

1982). 
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4. Niðurstöður/umræður 

Víða var leitað fanga eftir heimildum um náttúru Vopnafjarðar. Ekkert heildstætt yfirlit fannst 

um náttúrufar í Vopnafirði eða athuganir sem þar hafa verið gerðar. Mikið af upplýsingum um 

náttúru Vopnafjarðar fannst en þær eru dreifðar, liggja í bókum, tímaritum, skýrslum, 

ritgerðum og gagnagrunnum hjá hinum og þessum stofnunum. Stofnanir eins og  

Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofa Austurlands, Veiðimálastofnun og Umhverfis-

stofnun hafa sett upp gagnagrunna til að halda utan um upplýsingar sem fást með athugunum 

og rannsóknum á náttúru Íslands og í þeim er að finna upplýsingar um náttúrufar í Vopnafirði 

en gagnagrunnar þessir eru misaðgengilegir almenningi. Auk þess liggur töluvert af 

upplýsingar hjá heimamönnum sem eru glöggir á umhverfi og fylgst hafa með því í gegnum 

árin og skráð í dagbækur en ekki er ljóst hversu umfang þeirra upplýsinga er mikið. Höfundur 

hafði spurnir af dagbókum og skrám í fórum heimamanna sem væru gagnleg viðbót við það 

sem til er. Ekki vannst tími til að skoða og vinna úr þessum gögnum. Tveir mikilvægir þættir 

hafa ekkert verið skoðaðir í þessu verkefni, veðurfar og fjörulíf. Nauðsynlegt er að gera þær 

upplýsingar sem til eru aðgengilegri almenningi og vinna úr og birta þær upplýsingar sem enn 

leynast í skúffum áhugamanna um náttúru Vopnafjarðar. 

 

Nokkrir náttúrfarsþættir hafa verið kortlagðir og eru til í gagnagrunnum sem ná yfir allt 

landið. Má þar nefna kort af berggrunni, jarðvegskort, rofkort, gróðurflokkunarkort og 

vatnasviðskort. Hægt er að taka upplýsingar út úr þessum gagnagrunnum og gera kort fyrir  

ákveðin svæði. Sum þessara korta eru aðgengileg almenningi, aðgang þarf að kaupa að öðrum  

og ef vinna á kort fyrir ákveðin svæði krefst það þekkingar í kortagerð og tölvuvinnslu.  

 

Vopnafjörður er tilgreindur á jarðfræðikortum, berggrunnskorti yfir landið þar sem jarðlög eru 

flokkuð eftir aldri, gerð og samsetningu og höggunarkorti sem einungis gefur til kynna aldur 

jarðlaga. Rannsóknir hafa verið gerðar á berglögum í Smjörfjöllum, Fagradalsfjöllum og 

Hellisheiði. Jökulmenjar hafa verið athugaðar og ummerki jökla víða skoðuð. Jarðfræði 

Vopnafjarðar hafa verið gerð nokkuð góð skil en margt er þó enn órannsakað.    

 

Í gagnagrunni Nytjalands er til kort yfir gróðurflokka og hefur Vopnafjörður verið 

gróðurflokkaður að mestu leyti. Kortlagningu hefur ekki verið lokið nyrst í hreppnum. Engin 

gróðurkort eru til yfir Vopnafjörð utan ónákvæms yfirlitskorts yfir allt landið. Hjá 

Náttúrufræðistofnun Íslands eru til plöntulistar úr reitakerfi 10x10 km þar sem skráð hversu 
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víða hver tegund finnst í hverjum reit og hversu algeng hún er þar sem hún finnst. Æskilegt er 

að hefja vinnu við gróðurkortagerð fyrir þetta svæði.   

 

Smádýralíf hefur lítið verið athugað í Vopnafirði nema helst í kringum vatnavistkerfin. 

Veiðimálastofnun hefur séð um rannsóknir vatnavistkerfa í Vopnafirði. Smádýrasýni hafa 

verið tekin úr Vesturdalsá sem er ein af lykilám Veiðimálastofnunar en úrvinnslu þeirra gagna 

er ekki lokið. Vatnavistkerfi ánna Selár, Vesturdalsár og Hofs- og Sunnudalsár hafa verið 

rannsökuð einna best sérstaklega með tilliti til nýtingar lax, urriða og bleikju. Fylgst er 

reglulega með fari, endurheimtum og stofnbreytingum laxfiska. Búsvæðamat fyrir laxaseiði 

hefur verið gert fyrir allar árnar. Veiðimálastofnun gefur út árlegar framvinduskýrslur fyrir 

árnar. Ekki fundust neinar athuganir á öðrum ferskvatnsfiskum í Vopnafirði. Auk ánna eru 

vötn víða á heiðum, sum hver auðug af staðbundinni bleikju. Vistkerfi þeirra eru athyglisverð 

en lítt könnuð. Hornsíli og áll eru fiskar sem áhugavert væri að rannsaka frekar. 

 

Kortlagning fugla í Vopnafirði er skammt á veg komin. Aðeins staða tveggja reita 10x10 km 

af þeim 26 sem ná yfir Vopnafjörð er í góðu lagi og engar upplýsingar eru um fugla í fjórum 

reitum. Nokkrar fuglategundir hafa verðið kortlagaðar svo viðunandi sé. Nauðsynlegt er að 

halda áfram að fylla í þær eyður sem eru í kostlagningu fuglafánu Vopnafjarðar.  

 

Spendýrarannsóknir í Vopnafirði eru fyrst og fremst hluti af stærri rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á landsvísu, á mink, ref, hreindýrum, selum og hvölum. Í ljósi loftslagsbreytinga og 

áhrifa þeirra á vistkerfi er nauðsynlegt að vakta og fylgjast með stofnbreytingum spendýra 

sem og annarra dýra til að fá glögga mynd af því dýralífi sem einkennir Vopnafjörð. 

 

Náttúra Vopnafjarðar er fjölbreytt og býður upp á marga möguleika til þekkingaröflunar, 

hvort sem er fyrir sveitarfélagið eða vísindasamfélagið. Víða stendur Vopnafjörður höllum 

fæti þegar kemur að rannsóknum á náttúru Íslands. Í sveitarfélaginu er víða mikið verk óunnið 

við að safna upplýsingum um náttúrufar Vopnafjarðar. Þekking á náttúrunni er nauðsynleg til 

að auka skilning á samspili og virkni vistkerfanna sem við erum hluti af svo að við getum 

notið vistkerfisþjónustu þeirra án þess að ganga á auðlegð þeirra.   

 

Mikill ávinningur felst í því að taka saman þá þekkingu um náttúrufar í Vopnafirði sem er til 

staðar svo hægt sé að greina hvað hefur verið gert og hvað þarfnast frekari athugunar. Gott 

yfirlit gagnast til að forgangsraða framtíðar athugunum/rannsóknum. Nýta má þessar 
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upplýsingar til að hvetja stjórnendur sveitarfélagsins, Náttúrustofu Austurlands og aðra aðila 

sem standa að rannsóknum, til að sinna upplýsingaöflun, rannsóknum og miðlun á sviði 

náttúruvísinda fyrir þetta svæði. Heimildir og upplýsingar eru undirstaða undir gerð fræðslu- 

og kennsluefnis. Grenndarkennsla er verkefni sem víða hefur rutt sér til rúms og af hverju ætti 

að leita langt yfir skammt þegar úr nógu er að moða innan garðs? Náttúra Vopnafjarðar hefur 

margt að bjóða og er góður grunnur til námsefnisgerðar, sérstaklega í jarðfræði.   
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5. Lokaorð/ályktanir 

Mikið verk er fyrir höndum við að afla frekari þekkingar á náttúru Vopnafjarðar.  

 

Tryggja þarf að þær upplýsingar sem til eru verði aðgengilegar fyrir þá sem áhuga hafa.  

 

Brýnt er að ljúka gróðurflokkunarkortlagningu í Vopnfjarðarhreppi og gera gróðurkort.  

 

Úttekt þarf að gera á fánu smádýra og bæta í þær eyður sem eru í kortlagningu fugla, hefja 

reglulegar talningar og fylgjast með flækingum.  

 

Fylgjast þarf með ferðum hreindýra um héraðið og gera athuganir á selum sérstaklega í ljós 

þeirra breytinga sem eiga sér stað í umhverfinu og hafa áhrif á stofna stórra og smárra lífvera. 

 

Kjörið sóknarfæri felst í að nýta slíka samantekt til almennrar fræðslu og námsefnisgerðar. 

Vitneskja um náttúru Vopnafjarðar gefur tækifæri til frekari markaðssetningar svæðisins sem 

ákjósanlegs viðkomustaðar fyrir ferðamenn – erlendra sem innlendra.  
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Viðauki 5 

 

Gróðurflokkunarkort af Vopnafjarðarhrepp 

 

 

Landbúnaðarháskóli Íslands (2009). Yfirborðsflokkun Nytjalands. Rastagögn í 15 m 

staðupplausn, unnin við Landbúnaðarháskóla Íslands. 
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Viðauki 6 

 

Helstu ár og vötn í Vopnafirði 

 

 

Landmælingar Íslands 2009b. Vatnaþekja úr IS50V 2.0 vektorgrunni Landmælinga 

Íslands. 
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Viðauki 7 

 

Reitakerfi 10x10 km 

 

 

Flóra Íslands (á.á.). Reytakerfið 10x10 km. Skoðað 7. apríl 2010. á 

http://www.floraislands.is/reitakerfi.htm 
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Viðauki 8 

 

Varpfuglar í Vopnafirði (10x10 km reitakerfi) samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar 

Staða reita: 1: góðar upplýsingar; 2: talsverðar upplýsingar; 3: litlar upplýsingar; 4: engar 

upplýsingar. 
 

Tegund 6541 6542 6543 6640 6641 6642 6643 6644 6740 6741 6742 6743 6744 

Lómur             3 

Himbrimi      1  1     1 

Flórgoði              

Fýll       1    1 1  

Dílaskarfur              

Álft      1 1 1   1 1 1 

Heiðagæs      1 1 1  1  1  

Grágæs           A   

Rauðhöfðaönd              

Urtönd      3        

Stokkönd              

Grafönd              

Skúfönd      3        

Duggönd      3 3 1     3 

Æður              

Straumönd        3      

Hávella      3 3 1   3   

Hrafnsönd           3   

Toppönd             A 

Gulönd        1   3 1  

Haförn              

Smyrill       1    1 1  

Fálki       1  A 1 A 1 A 

Fjallrjúpa       3 2   3 3  

Tjaldur              

Sandlóa        3      

Heiðlóa      2 1 2   1 2 1 

Sendlingur        3   2   

Lóuþræll      1 1 3   2 2  

Hrossagaukur          1 2   

Jaðrakan       2       

Spói       3 2   1 3 2 

Stelkur           2   

Óðinshani      3 3       

Kjói       2 3      

Hettumáfur              

Stormmáfur              

Silfurmáfur              

Svartbakur       1      2 

Rita              

Kría             2 

Teista              

Lundi              

Brandugla              

Þúfutittlingur       1 2   1 1  

Maríuerla            1  

Músarrindill           1   

Steindepill      3 2    2 3  

Gráþröstur              

Skógarþröstur       3     1  

Hrafn     1  1   1 1 1 A 

Stari              

Auðnutittlingur              

Snjótittlingur       3 1   C 2  

Reitastaða 4 4 4 4 3 3 1 2 3 2 2 2 3 
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Tegund 6839 6840 6841 6842 6843 6938 6939 6940 6941 6942 7040 7041 7140 
Lómur   1 1     3     

Himbrimi      A        

Flórgoði   A           

Fýll      1  1 1 1 1 1 1 

Dílaskarfur           A   

Álft   3 3  1       1 

Heiðagæs     1         

Grágæs   1 1     1     

Rauðhöfðaönd  3 1 1          

Urtönd   1 1        1  

Stokkönd   3 1          

Grafönd    3          

Skúfönd   3           

Duggönd 3             

Æður   1    1 1 1  A  1 

Straumönd  3  1     3     

Hávella       3       

Hrafnsönd              

Toppönd   1 1    1      

Gulönd    1          

Haförn             A 

Smyrill    1 1    1     

Fálki  1 1 2 1   A  1   A 

Fjallrjúpa   A 3   1 1 3     

Tjaldur   1     1 2  2  2 

Sandlóa    1   1 2 1   2  

Heiðlóa  2 1 1 2 1 2 1 1  1 2 3 

Sendlingur   1  A   2     1 

Lóuþræll 3 1 2 2 2 1 1 1 1     

Hrossagaukur  2 2 1   2  3     

Jaðrakan   1 2     1     

Spói  2 1 1   1 1 1  2 1  

Stelkur  2 1 1   1 2 1  1 2  

Óðinshani    1    3 3     

Kjói   2 1          

Hettumáfur   1     1 1   1  

Stormmáfur              

Silfurmáfur        1 2  1  1 

Svartbakur    1       A  2 

Rita      1 1 1   1  1 

Kría   1 1   1 1 1    A 

Langvía              

Álka              

Teista         3  1  1 

Lundi      1     1  1 

Brandugla    3          

Þúfutittlingur  1 1 1 2 1 1 1 1  1 1  

Maríuerla  1  1   1 1 2   3 A 

Músarrindill              

Steindepill   1 1         C 

Gráþröstur   A           

Skógarþröstur 3  1 1   1 1 1   1  

Hrafn  1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 

Stari        1 A     

Auðnutittlingur    1          

Snjótittlingur 3    2  1 1 2    3 

Reitastaða 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 

 

 

Kristinn Haukur Skarphéðinsson (2010). Varpfuglar og fuglatalningar í Vopnafirði. Send 

gögn uppfærð fyrir Vopnafjörð úr gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Tölvupóstur 

27. mars 2010, óbirt gögn. 
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Viðauki 9 

 
Varpfuglar í Vopnafirði 

 
Tafla unnin upp úr  sendum gögnum frá Náttúrfræðistofnun Íslands (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson (2010). Varpfuglar og fuglatalningar í Vopnafirði. Send gögn uppfærð fyrir 

Vopnafjörð úr gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Tölvupóstur 27. mars 2010, óbirt 

gögn).  

 

Tegund Tegund Tegund Tegund 

Auðnutittlingur 

Acanthis  

Haförn 

Haliaeetus albicilla 

Lóuþræll 

Calidris alpina 

Spói 

Numenius phaeopus 

Álft 

Cygnus cygnus 

Hávella 

Clangula hyemalis 

Lundi 

Fratercula arctica 

Stari 

Sturnus vulgaris 

Álka 

Alcoa torda 

Heiðagæs 

Anser brachyrhynchus 

Maríuerla 

Motacilla alba 

Steindepill 

Oenanthe oenanthe 

Brandugla 

Asio flammeus 

Heiðlóa 

Pluvialis apricaria 

Músarrindill 

Troglodytes troglodytes 

Stelkur 

Tringa totanus 

Dílaskarfur 

Phalacrocorax carbo 

Hettumávur 

Larus ridibundus 

Óðinshani 

Phalaropus fulicarus 

Stokkönd 

Anas platyrhynchos 

Duggönd 

Aythya marila 

Himbrimi 

Gavia immer 

Rauðhöfðaönd 

Anas penelope 

Stormmávur 

Larus canus 

Fálki 

Falco rusticolus 

Hrafn 

Corvus corax 

Rita 

Rissa tridactyla 

Straumönd 

Histrionicus histrionicus 

Fjallrjúpa 

Lagopus mutus 

Hrafnsönd 

Melanitta nigra 

Sandlóa 

Charadrius hiaticula 

Svartbakur/veiðibjalla 

Larus marinus 

Flórgoði 

Podiceps auritus 

Hrossagaukur 

Gallinago gallinago 

Sendlingur 

Calidris maritima 

Teista 

Cepphus grylle 

Fýll 

Fulmarus glacialis 

Jaðrakan 

Limosa limosa 

Silfurmávur 

Larus argentatus 

Tjaldur 

Haematopus ostralegus 

Grafönd 

Anas actua 

Kjói 

Stercorarius parasiticus 

Skógarþröstur 

Turdus iliacus 

Toppönd 

Mergus serrator 

Grágæs 

Anser anser 

Kría 

Sterna paradisaea 

Skúfönd 

Aythya fuligula 

Urtönd 

Anas crecca 

Gráþröstur 

Turdus pilaris 

Langvía 

Uria aalge 

Smyrill 

Falco columbarius 

Þúfutittlingur 

Anthus pratensis 

Gulönd 

Mergus merganser 

Lómur 

Gavia stellata 

Snjótittlingur 

Plectrophenax nivalis 

Æður 

Somateria mollissima 
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Viðauki 10 

 

Háplöntur í Vopnafirði  
 

Tafla unnin upp úr gögnum frá Náttúrfræðistofnun Íslands (Ellý Guðjohnsen (2010). Gróður í 

Vopnafirði. Send gróðurgögn úr gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Tölvupóstur 19. 

apríl 2010, óbirt gögn). 

 

Stafrófsröð – latnesk heiti  Stafrófsröð – íslensk heiti 

Achillea millefolium Vallhumall 

Agrostis capillaris Hálíngresi 

Agrostis stolonifera Skriðlíngresi 

Agrostis vinealis Týtulíngresi 

Ajuga pyramidalis Lyngbúi 

Alchemilla alpina Ljónslappi 

Alchemilla faeroensis Maríuvöttur 

Alchemilla filicaulis Maríustakkur 

Alchemilla glomerulans Hnoðamaríustakkur 

Alopecurus aequalis Vatnsliðagras 

Alopecurus geniculatus Knjáliðagras 

Alopecurus pratensis Háliðagras 

Angelica archangelica Ætihvönn 

Angelica sylvestris Geithvönn 

Anthoxanthum 

odoratum Ilmreyr 

Anthriscus sylvestris Skógarkerfill 

Arabidopsis petraea Melablóm 

Arabis alpina Skriðnablóm 

Arctostaphylos uva-ursi Sortulyng 

Arenaria norvegica Skeggsandi 

Argentina anserina Tágamura 

Argentina egedii Skeljamura 

Armeria maritima Geldingahnappur 

Athyrium 

distentifolium Þúsundblaðarós 

Atriplex glabriuscula Hrímblaðka 

Atriplex longipes Hélublaðka 

Avenella flexuosa Bugðupuntur 

Bartsia alpina Smjörgras 

Bartsia alpina Smjörgras 

Batrachium eradicatum Lónasóley 

Beckwithia glacialis Jöklasóley 

Betula nana Fjalldrapi 

Betula pubescens Birki 

Bistorta vivipara Kornsúra 

Blechnum spicant Skollakambur 

Botrychium boreale Mánajurt 

Botrychium lunaria Tungljurt 

Carex capillaris   

Vaccinium myrtillus Aðalbláberjalyng 

Stellaria graminea Akurarfi 

Lupinus nootkatensis Alaskalúpína 

Subularia aquatica Alurt 

Hieracium aquiliforme Arinfífill 

Euphrasia frigida Augnfró 

Dactylis glomerata Axhnoðapuntur 

Luzula spicata Axhæra 

Huperzia arctica Álfafingur 

Tripleurospermum 

maritimum Baldursbrá 

Coeloglossum viride Barnarót 

Equisetum variegatum Beitieski 

Calluna vulgaris Beitilyng 

Carex panicea Belgjastör 

Betula pubescens Birki 

Viola epipsila Birkifjóla 

Carex maritima Bjúgstör 

Pyrola grandiflora Bjöllulilja 

Vaccinium uliginosum Bláberjalyng 

Geranium sylvaticum Blágresi 

Campanula rotundifolia Bláklukka 

Mertensia maritima Blálilja 

Lomatogonium rotatum Blástjarna 

Poa glauca Blásveifgras 

Carex canescens Blátoppastör 

Festuca vivipara Blávingull 

Hieracium 

stictophyllum Blettafífill 

Polygonum aviculare Blóðarfi 

Thymus praecox Blóðberg 

Luzula arcuata Boghæra 

Hieracium 

macrocomum Brekkufífill 

Urtica dioica Brenninetla 

Thalictrum alpinum Brjóstagras 

Carex microglochin Broddastör 

Sagina subulata Broddkrækill 
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Calamagrostis neglecta Hálmgresi 

Callitriche hamulata Síkjabrúða 

Callitriche palustris Vorbrúða 

Calluna vulgaris Beitilyng 

Caltha palustris Hófsóley 

Campanula rotundifolia Bláklukka 

Capsella bursa-pastoris Hjartarfi 

Cardamine bellidifolia Jöklaklukka 

Cardamine pratensis Hrafnaklukka 

Carex atrata Sótstör 

Carex bicolor Hvítstör 

Carex bigelowii Stinnastör 

Carex canescens Blátoppastör 

Carex capillaris   

Carex capitata Hnappstör 

Carex chordorrhiza Vetrarkvíðastör 

Carex dioica Sérbýlisstör 

Carex echinata Ígulstör 

Carex glacialis Dvergstör 

Carex glareosa Heigulstör 

Carex krausei Toppastör 

Carex lachenalii Rjúpustör 

Carex limosa Flóastör 

Carex lyngbyei Gulstör 

Carex mackenziei Skriðstör 

Carex macloviana Kollstör 

Carex maritima Bjúgstör 

Carex microglochin Broddastör 

Carex nigra Mýrastör 

Carex norvegica Fjallastör 

Carex panicea Belgjastör 

Carex ramenskii Marstör 

Carex rariflora Hengistör 

Carex rostrata Tjarnastör 

Carex rufina Rauðstör 

Carex rupestris Móastör 

Carex saxatilis Hrafnastör 

Carex subspathacea Flæðastör 

Carex vaginata Slíðrastör 

Carum carvi Kúmen 

Catabrosa aquatica Vatnsnarfagras 

Cerastium alpinum Músareyra 

Cerastium cerastoides Lækjafræhyrna 

Cerastium fontanum Vegarfi 

Cerastium nigrescens Fjallafræhyrna 

Chamerion 

angustifolium Sigurskúfur 

Dactylorhiza maculata Brönugrös 

Avenella flexuosa Bugðupuntur 

Rhodiola rosea Burnirót 

Ranunculus pygmaeus Dvergsóley 

Saxifraga tenuis Dvergsteinbrjótur 

Carex glacialis Dvergstör 

Gentiana nivalis Dýragras 

Juncus castaneus Dökkasef 

Luzula sudetica Dökkhæra 

Juniperus communis Einir 

Comarum palustre Engjarós 

Gentianopsis detonsa Engjavöndur 

Equisetum hyemale Eski 

Chamerion latifolium Eyrarrós 

Hieracium alpinum Fellafífill 

Equisetum fluviatile Fergin 

Nardus stricta Finnungur 

Eleocharis quinqueflora Fitjaskúfur 

Diapensia lapponica Fjallabrúða 

Veronica alpina Fjalladepla 

Epilobium 

anagallidifolium Fjalladúnurt 

Phleum alpinum Fjallafoxgras 

Cerastium nigrescens Fjallafræhyrna 

Erigeron uniflorus Fjallakobbi 

Trisetum spicatum Fjallalógresi 

Minuartia biflora Fjallanóra 

Deschampsia alpina Fjallapuntur 

Cochlearia 

groenlandica Fjallaskarfakál 

Sibbaldia procumbens Fjallasmári 

Carex norvegica Fjallastör 

Poa alpina Fjallasveifgras 

Salix arctica Fjallavíðir 

Draba oxycarpa Fjallavorblóm 

Geum rivale Fjalldalafífill 

Betula nana Fjalldrapi 

Sagina caespitosa Fjallkrækill 

Potamogeton alpinus Fjallnykra 

Omalotheca norvegica Fjandafæla 

Sedum villosum Flagahnoðri 

Juncus biglumis Flagasef 

Carex limosa Flóastör 

Carex subspathacea Flæðastör 

Platanthera hyperborea Friggjargras 

Angelica sylvestris Geithvönn 

Armeria maritima Geldingahnappur 

Myosotis arvensis Gleym-mér-ei 
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Chamerion 

angustifolium Sigurskúfur 

Chamerion latifolium Eyrarrós 

Cochlearia 

groenlandica Fjallaskarfakál 

Cochlearia officinalis Skarfakál 

Coeloglossum viride Barnarót 

Comarum palustre Engjarós 

Comastoma tenellum Maríuvendlingur 

Corallorhiza trifida Kræklurót 

Cystopteris fragilis Tófugras 

Dactylis glomerata Axhnoðapuntur 

Dactylorhiza maculata Brönugrös 

Deschampsia alpina Fjallapuntur 

Deschampsia cespitosa Snarrótarpuntur 

Diapensia lapponica Fjallabrúða 

Diphasiastrum alpinum Litunarjafni 

Draba incana Grávorblóm 

Draba nivalis Héluvorblóm 

Draba norvegica Hagavorblóm 

Draba oxycarpa Fjallavorblóm 

Draba verna Vorperla 

Dryas octopetala Holtasóley 

Eleocharis palustris Vatnsnál 

Eleocharis quinqueflora Fitjaskúfur 

Eleocharis uniglumis Vætuskúfur 

Elymus alopex Kjarrhveiti 

Elytrigia repens Húsapuntur 

Empetrum nigrum Krækilyng 

Epilobium alsinifolium Lindadúnurt 

Epilobium 

anagallidifolium Fjalladúnurt 

Epilobium collinum Klappadúnurt 

Epilobium hornemannii Heiðadúnurt 

Epilobium lactiflorum Ljósadúnurt 

Epilobium palustre Mýradúnurt 

Equisetum arvense Klóelfting 

Equisetum fluviatile Fergin 

Equisetum hyemale Eski 

Equisetum palustre Mýrelfting 

Equisetum pratense Vallelfting 

Equisetum variegatum Beitieski 

Erigeron borealis Jakobsfífill 

Erigeron humilis Snækobbi 

Erigeron uniflorus Fjallakobbi 

Eriophorum 

angustifolium Klófífa 

Eriophorum 

scheuchzeri Hrafnafífa 

Potamogeton 

gramineus Grasnykra 

Salix herbacea Grasvíðir 

Omalotheca sylvatica Grájurt 

Omalotheca supina Grámulla 

Draba incana Grávorblóm 

Gentianella amarella Grænvöndur 

Saxifraga hirculus Gullbrá 

Potentilla crantzii Gullmura 

Saxifraga aizoides Gullsteinbrjótur 

Gentianella aurea Gullvöndur 

Galium verum Gulmaðra 

Carex lyngbyei Gulstör 

Salix phylicifolia Gulvíðir 

Draba norvegica Hagavorblóm 

Stellaria media Haugarfi 

Alopecurus pratensis Háliðagras 

Agrostis capillaris Hálíngresi 

Calamagrostis neglecta Hálmgresi 

Poa trivialis Hásveifgras 

Epilobium hornemannii Heiðadúnurt 

Carex glareosa Heigulstör 

Sedum acre Helluhnoðri 

Carex rariflora Hengistör 

Atriplex longipes Hélublaðka 

Draba nivalis Héluvorblóm 

Poa  x jemtlandica Hjallasveifgras 

Potamogeton 

perfoliatus Hjartanykra 

Capsella bursa-pastoris Hjartarfi 

Listera cordata Hjartatvíblaðka 

Pseudorchis straminea Hjónagras 

Lepidotheca suaveolens Hlaðkolla 

Carex capitata Hnappstör 

Alchemilla glomerulans Hnoðamaríustakkur 

Juncus bulbosus Hnúðsef 

Sagina nodosa Hnúskakrækill 

Hieracium microdon Holtafífill 

Dryas octopetala Holtasóley 

Silene uniflora Holurt 

Menyanthes trifoliata Horblaðka 

Caltha palustris Hófsóley 

Eriophorum 

scheuchzeri Hrafnafífa 

Cardamine pratensis Hrafnaklukka 

Carex saxatilis Hrafnastör 

Atriplex glabriuscula Hrímblaðka 

Juncus arcticus Hrossanál 

Rubus saxatilis Hrútaber 
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Euphrasia frigida Augnfró 

Festuca rubra Rauðvingull 

Festuca rubra Túnvingull 

Festuca vivipara Blávingull 

Filipendula ulmaria Mjaðjurt 

Galium boreale Krossmaðra 

Galium normanii Hvítmaðra 

Galium uliginosum Laugamaðra 

Galium verum Gulmaðra 

Gentiana nivalis Dýragras 

Gentianella amarella Grænvöndur 

Gentianella aurea Gullvöndur 

Gentianella campestris Maríuvöndur 

Gentianopsis detonsa Engjavöndur 

Geranium sylvaticum Blágresi 

Geum rivale Fjalldalafífill 

Gymnocarpium 

dryopteris Þrílaufungur 

Harrimanella  

hypnoides Mosalyng 

Hieracium acidotoides Merkurfífill 

Hieracium alpinum Fellafífill 

Hieracium aquiliforme Arinfífill 

Hieracium lygistodon Vargsfífill 

Hieracium 

macrocomum Brekkufífill 

Hieracium microdon Holtafífill 

Hieracium 

stictophyllum Blettafífill 

Hierochloe odorata Reyrgresi 

Hippuris vulgaris Lófótur 

Huperzia Skollafingur 

Huperzia arctica Álfafingur 

Juncus alpinoarticulatus Mýrasef 

Juncus arcticus Hrossanál 

Juncus articulatus Laugasef 

Juncus biglumis Flagasef 

Juncus bufonius Lækjasef 

Juncus bulbosus Hnúðsef 

Juncus castaneus Dökkasef 

Juncus filiformis Þráðsef 

Juncus ranarius Lindasef 

Juncus trifidus Móasef 

Juniperus communis Einir 

Kobresia myosuroides Þursaskegg 

Koenigia islandica Naflagras 

Leontodon autumnalis Skarifífill 

Lepidotheca suaveolens Hlaðkolla 

Leymus arenarius Melgresi 

Rumex acetosella Hundasúra 

Elytrigia repens Húsapuntur 

Galium normanii Hvítmaðra 

Trifolium repens Hvítsmári 

Carex bicolor Hvítstör 

Anthoxanthum 

odoratum Ilmreyr 

Carex echinata Ígulstör 

Pilosella islandica Íslandsfífill 

Ranunculus acris Íslandssóley 

Erigeron borealis Jakobsfífill 

Cardamine bellidifolia Jöklaklukka 

Beckwithia glacialis Jöklasóley 

Plantago maritima Kattartunga 

Elymus alopex Kjarrhveiti 

Poa nemoralis Kjarrsveifgras 

Epilobium collinum Klappadúnurt 

Equisetum arvense Klóelfting 

Eriophorum 

angustifolium Klófífa 

Pyrola minor Klukkublóm 

Alopecurus geniculatus Knjáliðagras 

Carex macloviana Kollstör 

Bistorta vivipara Kornsúra 

Senecio vulgaris Krossfífill 

Galium boreale Krossmaðra 

Empetrum nigrum Krækilyng 

Corallorhiza trifida Kræklurót 

Carum carvi Kúmen 

Silene acaulis Lambagras 

Sagina saginoides Langkrækill 

Galium uliginosum Laugamaðra 

Juncus articulatus Laugasef 

Saxifraga cernua Laukasteinbrjótur 

Stellaria humifusa Lágarfi 

Woodsia ilvensis Liðfætla 

Epilobium alsinifolium Lindadúnurt 

Juncus ranarius Lindasef 

Diphasiastrum alpinum Litunarjafni 

Alchemilla alpina Ljónslappi 

Epilobium lactiflorum Ljósadúnurt 

Viscaria alpina Ljósberi 

Salix lanata Loðvíðir 

Rhinanthus minor Lokasjóður 

Poa flexuosa Lotsveifgras 

Hippuris vulgaris Lófótur 

Ruppia maritima Lónajurt 

Batrachium eradicatum Lónasóley 
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Ligusticum scoticum Sæhvönn 

Listera cordata Hjartatvíblaðka 

Loiseleuria procumbens Sauðamergur 

Lomatogonium rotatum Blástjarna 

Lupinus nootkatensis Alaskalúpína 

Luzula arcuata Boghæra 

Luzula multiflora Vallhæra 

Luzula spicata Axhæra 

Luzula sudetica Dökkhæra 

Menyanthes trifoliata Horblaðka 

Mertensia maritima Blálilja 

Milium effusum Skrautpuntur 

Minuartia biflora Fjallanóra 

Minuartia stricta Móanóra 

Montia fontana Lækjagrýta 

Myosotis arvensis Gleym-mér-ei 

Myriophyllum 

alterniflorum Síkjamari 

Nardus stricta Finnungur 

Omalotheca norvegica Fjandafæla 

Omalotheca supina Grámulla 

Omalotheca sylvatica Grájurt 

Oxycoccus microcarpus Mýraberjalyng 

Oxyria digyna Ólafssúra 

Parnassia palustris Mýrasóley 

Pedicularis flammea Tröllastakkur 

Phippsia algida Snænarfagras 

Phleum alpinum Fjallafoxgras 

Phleum pratense Vallarfoxgras 

Pilosella islandica Íslandsfífill 

Pinguicula vulgaris Lyfjagras 

Plantago maritima Kattartunga 

Platanthera hyperborea Friggjargras 

Poa  x jemtlandica Hjallasveifgras 

Poa alpina Fjallasveifgras 

Poa annua Varpasveifgras 

Poa flexuosa Lotsveifgras 

Poa glauca Blásveifgras 

Poa nemoralis Kjarrsveifgras 

Poa pratensis Vallarsveifgras 

Poa trivialis Hásveifgras 

Polygonum aviculare Blóðarfi 

Polystichum lonchitis Skjaldburkni 

Potamogeton alpinus Fjallnykra 

Potamogeton 

gramineus Grasnykra 

Potamogeton 

perfoliatus Hjartanykra 

Potentilla crantzii Gullmura 

Pinguicula vulgaris Lyfjagras 

Ajuga pyramidalis Lyngbúi 

Veronica serpyllifolia Lækjadepla 

Cerastium cerastoides Lækjafræhyrna 

Montia fontana Lækjagrýta 

Juncus bufonius Lækjasef 

Saxifraga rivularis Lækjasteinbrjótur 

Zostera angustifolia Marhálmur 

Alchemilla filicaulis Maríustakkur 

Comastoma tenellum Maríuvendlingur 

Gentianella campestris Maríuvöndur 

Alchemilla faeroensis Maríuvöttur 

Carex ramenskii Marstör 

Botrychium boreale Mánajurt 

Arabidopsis petraea Melablóm 

Leymus arenarius Melgresi 

Hieracium acidotoides Merkurfífill 

Filipendula ulmaria Mjaðjurt 

Selaginella selaginoides Mosajafni 

Harrimanella  

hypnoides Mosalyng 

Saxifraga hypnoides Mosasteinbrjótur 

Trisetum triflorum Móalógresi 

Minuartia stricta Móanóra 

Juncus trifidus Móasef 

Carex rupestris Móastör 

Sparganium 

hyperboreum Mógrafabrúsi 

Cerastium alpinum Músareyra 

Oxycoccus microcarpus Mýraberjalyng 

Epilobium palustre Mýradúnurt 

Trichophorum 

cespitosum Mýrafinnungur 

Triglochin palustris Mýrasauðlaukur 

Juncus alpinoarticulatus Mýrasef 

Parnassia palustris Mýrasóley 

Carex nigra Mýrastör 

Equisetum palustre Mýrelfting 

Viola palustris Mýrfjóla 

Koenigia islandica Naflagras 

Rumex longifolius Njóli 

Oxyria digyna Ólafssúra 

Carex rufina Rauðstör 

Festuca rubra Rauðvingull 

Sorbus aucuparia Reynir 

Hierochloe odorata Reyrgresi 

Carex lachenalii Rjúpustör 

Loiseleuria procumbens Sauðamergur 

Carex dioica Sérbýlisstör 
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Pseudorchis straminea Hjónagras 

Puccinellia capillaris Varpafitjungur 

Puccinellia coarctata Sjávarfitjungur 

Pyrola grandiflora Bjöllulilja 

Pyrola minor Klukkublóm 

Ranunculus acris Íslandssóley 

Ranunculus 

hyperboreus Trefjasóley 

Ranunculus pygmaeus Dvergsóley 

Ranunculus repens Skriðsóley 

Rhinanthus minor Lokasjóður 

Rhodiola rosea Burnirót 

Rubus saxatilis Hrútaber 

Rumex acetosa Túnsúra 

Rumex acetosella Hundasúra 

Rumex longifolius Njóli 

Ruppia maritima Lónajurt 

Sagina caespitosa Fjallkrækill 

Sagina nivalis Snækrækill 

Sagina nodosa Hnúskakrækill 

Sagina procumbens Skammkrækill 

Sagina saginoides Langkrækill 

Sagina subulata Broddkrækill 

Salix arctica Fjallavíðir 

Salix herbacea Grasvíðir 

Salix lanata Loðvíðir 

Salix phylicifolia Gulvíðir 

Saxifraga aizoides Gullsteinbrjótur 

Saxifraga cernua Laukasteinbrjótur 

Saxifraga cespitosa Þúfusteinbrjótur 

Saxifraga hirculus Gullbrá 

Saxifraga hypnoides Mosasteinbrjótur 

Saxifraga nivalis Snæsteinbrjótur 

Saxifraga oppositifolia Vetrarblóm 

Saxifraga rivularis Lækjasteinbrjótur 

Saxifraga rosacea Toppasteinbrjótur 

Saxifraga stellaris Stjörnusteinbrjótur 

Saxifraga tenuis Dvergsteinbrjótur 

Sedum acre Helluhnoðri 

Sedum villosum Flagahnoðri 

Selaginella selaginoides Mosajafni 

Senecio vulgaris Krossfífill 

Sibbaldia procumbens Fjallasmári 

Silene acaulis Lambagras 

Silene uniflora Holurt 

Sorbus aucuparia Reynir 

Sparganium 

angustifolium Trjónubrúsi 

Chamerion 

angustifolium Sigurskúfur 

Chamerion 

angustifolium Sigurskúfur 

Callitriche hamulata Síkjabrúða 

Myriophyllum 

alterniflorum Síkjamari 

Puccinellia coarctata Sjávarfitjungur 

Trientalis europaea Sjöstjarna 

Sagina procumbens Skammkrækill 

Cochlearia officinalis Skarfakál 

Leontodon autumnalis Skarifífill 

Arenaria norvegica Skeggsandi 

Argentina egedii Skeljamura 

Polystichum lonchitis Skjaldburkni 

Huperzia Skollafingur 

Blechnum spicant Skollakambur 

Anthriscus sylvestris Skógarkerfill 

Milium effusum Skrautpuntur 

Veronica scutellata Skriðdepla 

Agrostis stolonifera Skriðlíngresi 

Arabis alpina Skriðnablóm 

Ranunculus repens Skriðsóley 

Carex mackenziei Skriðstör 

Carex vaginata Slíðrastör 

Bartsia alpina Smjörgras 

Bartsia alpina Smjörgras 

Deschampsia cespitosa Snarrótarpuntur 

Erigeron humilis Snækobbi 

Sagina nivalis Snækrækill 

Phippsia algida Snænarfagras 

Saxifraga nivalis Snæsteinbrjótur 

Arctostaphylos uva-ursi Sortulyng 

Carex atrata Sótstör 

Veronica fruticans Steindepla 

Carex bigelowii Stinnastör 

Stellaria crassifolia Stjörnuarfi 

Saxifraga stellaris Stjörnusteinbrjótur 

Triglochin maritimum Strandsauðlaukur 

Tofieldia pusilla Sýkigras 

Ligusticum scoticum Sæhvönn 

Argentina anserina Tágamura 

Sparganium natans Tjarnabrúsi 

Carex rostrata Tjarnastör 

Saxifraga rosacea Toppasteinbrjótur 

Carex krausei Toppastör 

Cystopteris fragilis Tófugras 

Ranunculus 

hyperboreus Trefjasóley 
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Sparganium 

hyperboreum Mógrafabrúsi 

Sparganium natans Tjarnabrúsi 

Stellaria crassifolia Stjörnuarfi 

Stellaria graminea Akurarfi 

Stellaria humifusa Lágarfi 

Stellaria media Haugarfi 

Stuckenia filiformis Þráðnykra 

Subularia aquatica Alurt 

Taraxacum Túnfíflar 

Thalictrum alpinum Brjóstagras 

Thymus praecox Blóðberg 

Tofieldia pusilla Sýkigras 

Trichophorum 

cespitosum Mýrafinnungur 

Trientalis europaea Sjöstjarna 

Trifolium repens Hvítsmári 

Triglochin maritimum Strandsauðlaukur 

Triglochin palustris Mýrasauðlaukur 

Tripleurospermum 

maritimum Baldursbrá 

Trisetum spicatum Fjallalógresi 

Trisetum triflorum Móalógresi 

Urtica dioica Brenninetla 

Vaccinium myrtillus Aðalbláberjalyng 

Vaccinium uliginosum Bláberjalyng 

Veronica alpina Fjalladepla 

Veronica fruticans Steindepla 

Veronica scutellata Skriðdepla 

Veronica serpyllifolia Lækjadepla 

Vicia cracca Umfeðmingur 

Viola canina Týsfjóla 

Viola epipsila Birkifjóla 

Viola palustris Mýrfjóla 

Viscaria alpina Ljósberi 

Woodsia ilvensis Liðfætla 

Zostera angustifolia Marhálmur 
 

Sparganium 

angustifolium Trjónubrúsi 

Pedicularis flammea Tröllastakkur 

Botrychium lunaria Tungljurt 

Taraxacum Túnfíflar 

Rumex acetosa Túnsúra 

Festuca rubra Túnvingull 

Viola canina Týsfjóla 

Agrostis vinealis Týtulíngresi 

Vicia cracca Umfeðmingur 

Phleum pratense Vallarfoxgras 

Poa pratensis Vallarsveifgras 

Equisetum pratense Vallelfting 

Achillea millefolium Vallhumall 

Luzula multiflora Vallhæra 

Hieracium lygistodon Vargsfífill 

Puccinellia capillaris Varpafitjungur 

Poa annua Varpasveifgras 

Alopecurus aequalis Vatnsliðagras 

Catabrosa aquatica Vatnsnarfagras 

Eleocharis palustris Vatnsnál 

Cerastium fontanum Vegarfi 

Saxifraga oppositifolia Vetrarblóm 

Carex chordorrhiza Vetrarkvíðastör 

Callitriche palustris Vorbrúða 

Draba verna Vorperla 

Eleocharis uniglumis Vætuskúfur 

Stuckenia filiformis Þráðnykra 

Juncus filiformis Þráðsef 

Gymnocarpium 

dryopteris Þrílaufungur 

Kobresia myosuroides Þursaskegg 

Saxifraga cespitosa Þúfusteinbrjótur 

Athyrium 

distentifolium Þúsundblaðarós 

Angelica archangelica Ætihvönn 
 

 

 

 

 

 

 
 


