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Útdráttur 

Mikill árangur hefur náðst víða um land í uppgræðslu.  Skógeyjarsvæðið í Nesjum í 

Hornafirði er gott dæmi um þar sem vel hefur til tekist.  Eftir árhundraða, eða jafnvel mun 

lengri ágang Hornafjarðarfljóta var svæðið orðið sandauðn að miklu leyti.  Með tilkomu 

þjóðvegarins, brúa og varnargarða norðan svæðisins snemma á 7. áratug síðustu aldar varð til 

tækifæri til að endurheimta þann gróður sem talinn er hafa verið á svæðinu fyrr á öldum.  Með 

samstilltu átaki heimamanna, Vegagerðarinnar og Landgræðslu ríkisins var umfang ánna 

sunnan þjóðvegar heft með varnargörðum seint á 8. áratugnum og á fyrri hluta 9. áratugarins.   

Rannsóknin gengur út á að kanna hvernig útlit svæðisins hefur breyst á þeim áratugum sem 

liðnir eru frá tilkomu vegarins.  Aðferðin felst í því að nota loftmyndir til að greina 

yfirborðsgerðir á svæðinu á þremur mismunandi tímum.  Ártölin sem um ræðir eru 1946, 

1989 og 2003.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að á öllu tímabilinu hefur hlutfall gróins lands 

stóraukist.  Heildarstærð svæðisins er rúmlega 4.200 hektarar.  Á öllu tímabilinu, 1946-2003, 

jókst flatarmál gróins lands úr tæplega 900 ha upp í tæplega 2.900 ha.  Að sama skapi 

minnkaði flatarmál ógróins lands úr rúmlega 3.300 ha niður í rúmlega 1.300 ha.  Niðurstaðan 

er því í stuttu máli sú að þær aðgerðir sem farið var í til að endurheimta þetta gróskumikla 

svæði hafa tekist með ágætum. 

 

Lykilorð: Landfræði, kortlagning, loftmyndatúlkun, fjarkönnun, Skógey, Hornafjörður, 

Hornafjarðarfljót. 

 



 

Abstract  

In many places around Iceland, good results have come from efforts in revegetation.  The 

Skógey area in Hornafjörður in the south east of Iceland is a perfect example of a relatively 

successful effort.  After centuries, or even a longer time, of the river Hornafjarðarfljót 

spreading over the whole area, it was becoming a barren wasteland of sand, water and glacial 

river sediments.  In the early 1960s a road was laid north of the area and the rivers were 

controlled by dykes and bridges.  Then people realized that they had a great opportunity to 

reclaim some of the vegetation that is believed to have been there in the past.  With a 

collected effort from locals, The Icelandic Road Administration and the Soil Conservation 

Service of Iceland, the spreading of the rivers south of the road was reduced with dykes in the 

late 1970s to the early 1980s. 

This research is meant to tell us how the area has changed in the decades since the road was 

built.  The method is based on using aerial photographs to identify different types of surface 

in three different dates.  The years in question are 1946, 1989 and 2003.   

The main results of the research are that during the whole period, the percentage of vegetated 

land in the whole area has vastly increased.  The whole area is over 4,200 hectares.  During 

the whole period, 1946 – 2003, the vegetated area grew from just under 900 ha to just under 

2,900 ha.  On the other hand, the area with little or none vegetation decreased from little over 

3,300 ha down to little over 1,300 ha.  The main conclusion is basically that the effort of the 

abovementioned stakeholders to reclaim this highly vegetated area has been a great success. 

Keywords: Geography, cartography, aerial photograph interpretation, remote sensing, 

Skógey, Hornafjörður, Hornafjarðarfljót river. 
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1 Inngangur 

Landnámabók og Íslendingabók (1946) segja að við komu Garðars Svavarssonar til þess sem 

hann kallaði Garðarshólma hafi landið verið „skógr milli fjalls ok fjöru“ (bls. 25)  Um 

nákvæmni Landnámu og Íslendingabókar sem heimild verður ekki fjölyrt hér en eitt er þó víst 

að af einhverjum orsökum hefur Skógey í Hornafirði fengið nafn sitt.  Þar er nefnilega enginn 

skógur í dag.   

Fyrrnefnd Skógey og svæðið þar í kring er einmitt viðfangsefni þessarar ritgerðar.  Svæðið 

hefur tekið gríðarlegum breytingum á undangengnum 50 árum með tilkomu þjóðvegarins, 

brúargerðar og byggingar varnargarða.  Svæðið, sem áður var umflotið jökulvatni 

Hornafjarðarfljóta, hefur verið þurrkað upp að miklu leyti og í stað þess að vera sandauðn er 

þar orðið nokkuð gróðursælt svæði.  Hornafjarðarfljót voru brúuð á árunum 1960-1961 og 

vegir voru lagðir í tengslum við brúargerðina.  Við það fór svæðið sunnan vegarins að þorna. 

Það náði hámarki með gerð varnargarða sunnan vegar á árunum 1982-1988 og tilheyrandi 

uppgræðslu sem ætlunin er að gera grein fyrir í þessari ritgerð. 

Segja má að kveikjan að þessu verkefni hafi verið þegar höfundur var að skoða Atlaskort af 

svæðinu, mynd 1.1.  Verandi frá Stapa í Nesjum, sveitabæ rétt hjá rannsóknarsvæðinu tók 

höfundur eftir að kortið var engan veginn í samræmi við það hvernig svæðið lítur út í dag.  

Það þótti höfundi einkennilegt vegna þess að Atlaskortið var frá árinu 2000, en eins og áður 

segir breyttist svæðið mjög mikið með tilkomu varnargarðanna á 9. áratug síðustu aldar.  

Höfundur er alinn upp á Stapa og hefur þar af leiðandi haft svæðið fyrir augunum frá blautu 

barnsbeini, auk þess að hafa heyrt talað um það frá því hann man eftir sér. 

Markmið ritgerðarinnar var að kortleggja eftir loftmyndum hvernig þessar breytingar hafa átt 

sér stað í gegnum árin og verða þrjú ártöl sérstaklega skoðuð.  Útbúið var eitt kort miðað við 

myndir frá því áður en vega- og brúagerðin hófst, annað kort frá því á meðan framkvæmdir og 

uppgræðsla stóðu yfir og þriðja kortið eftir eins nýjum myndum og hægt væri að nálgast.  Þau 

ártöl sem urðu fyrir valinu voru 1946, 1989 og 2003, en ástæða þess réðst fyrst og fremst af 

framboði loftmynda.  Nánar er vikið að þessu síðar.  Svarthvítar loftmyndir frá árunum 1946 

og 1989 og innrauð gervitunglamynd frá árinu 2003 voru notaðar við kortlagninguna auk 

þriggja vettvangsferða á tímabilinu 7. til 17. október 2010.  Meginhluti rannsóknarinnar fór 

því fram í formi loftmyndatúlkunar og niðurstöður því settar fram á kortum byggðum á þeirri 

túlkun.   

Notast var við ýmsar heimildir, skaftfellskar bækur eins og t.d. Byggðasögu Austur-

Skaftafellssýslu auk fjölda annarra.  Skýrslur um tilvonandi veglagningu um sunnanvert 

svæðið voru líka til umræðu.   

Lagt var upp með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu í þessari ritgerð:   

Hvernig hefur ásýnd Skógeyjarsvæðisins breyst með tilkomu veglagningar, byggingar 

varnargarða og uppgræðslu á síðastliðnum 50 árum? 
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Kaflaskipting í þessari ritgerð er á þessa leið.  Í næsta kafla er farið yfir sögu svæðisins og 

greint frá fyrri rannsóknum á því.  Í þriðja kafla er fjallað um gögn og aðferðir og í fjórða 

kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, m.a. á þremur kortum.  Í fimmta kafla eru 

umræður og lokaorð. 

 

    

Mynd 1.1 Brot úr Herforingjaráðskorti frá 1905 (t.v.) og Atlaskorti LMÍ frá 2000 (t.h.) 

(Generalstabens topografiske Afdeling, 1905; Landmælingar Íslands, 2000) 

 

1.1 Svæðislýsing 

Skógeyjarsvæðið, mynd 1.3, er í Nesjum í Hornafirði í Austur - Skaftafellssýslu.  

Nesjahreppur, sem sameinaðist Mýrahreppi og Hafnarhreppi í Hornafjarðarbæ árið 1994 og 

fjórum árum síðar Bæjarhreppi, Borgarhafnarhreppi og Hofshreppi í Sveitarfélagið 

Hornafjörð (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010), „er austasta sveitin í Hornafjarðarhéraði.  

Nesin takmarkast að austan af fjallgarði milli Lóns og Nesja og Hornafjarðarfljótum að 

vestan.  Fjallgarður þessi liggur frá austurhluta Vatnajökuls til suðausturs.“  (Bjarni 

Bjarnason, 1971,113). 
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Það sem í daglegu tali er kallað Skógeyjarsvæðið nær í raun yfir mun stærra svæði en Skógey 

sjálf gerði.  Skógey sjálf, sem svæðið heitir eftir var áður „...um 3 km á breidd mælt í austur - 

vestur stefnu að meðtöldum Nýgræðum og nálægt 4 km á lengd.“  (Hjörleifur Guttormsson, 

1993 bls. 184).  Gróflega reiknað eru það um 12 km
2
 lands.  Það svæði sem lagt er til 

grundvallar í þessari rannsókn afmarkast í stórum dráttum af þjóðvegi 1 í norðri, Hoffellsá í 

austri, Hornafirði í suðri og Hornafjarðarfljóti í vestri.  Það eru rétt rúmlega 42 km
2
 og má því 

kannski segja að svæðið sem gangi undir nafninu Skógey í dag hafi rúmlega þrefaldast að 

stærð. 

Svæðið hefur tekið gríðarlegum breytingum á síðustu áratugum og farið úr því að vera 

farvegur stórfljóts yfir í að vera örfoka sandauðn sem að lokum varð að mestu uppgróin.  Á 

svæðinu eru nú stórir flákar votlendis og einnig gróins lands sem telja má til þurrlendis.  

Svokölluð sker eru á stangli um svæðið, en það eru yfirleitt klettaþyrpingar sem áður stóðu 

upp úr farvegi Hornafjarðarfljóta.  Má þar t.d. nefna Skógeyjarsker og Gildrasker. 

Gróður á svæðinu sunnanverðu er að mestu leyti deiglendi og sjávarflæðagróður, en 

suðurhluti svæðisins var kortlagður m.t.t. gróðurfars árið 2006.  Þar kom fram að um 60%  

svæðisins væri votlendi, en til þess teljast deiglendi, mýrar, flóar og vatnagróður.  Ef 

sjávarflæðagróður er talinn með, en hann er ekki innan hefðbundinna gróðurlykla, myndi 

hlutfall votlendis fara upp í 93% (Regína Hreinsdóttir, Guðmundur A. Guðmundsson, 

Kristbjörn Egilsson og Guðmundur Guðjónsson, 2006).  Það má því með sanni segja að 

svæðið sé blautt eins og t.d. má sjá á mynd 1.2, en hana tók höfundur í austsuðaustur frá hæsta 

punkti Skógeyjarskerja 10. október 2010.  

 

 

Mynd 1.2 Útsýni í ASA frá hæsta punkti Skógeyjarskerja. (Mynd: SÓJ, 10. október 2010) 
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Mynd 1.3 Yfirlitskort af Skógeyjarsvæðinu. 

(SÓJ, byggt á: Landmælingar Íslands, á.á.) 
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1.1.1 Veðurfar 

Veðurfar á landgræðslusvæðum skiptir miklu máli.  Samkvæmt Veðurstofu Íslands (2010a) 

eru norðvestan og norðaustanáttir algengastar á veðurstöðinni í Akurnesi í Nesjum, mynd 1.4.  

Þess ber reyndar að geta að norðaustanátt er trúlega algengari í Akurnesi en annars staðar í 

sveitinni.  Akurnes stendur nefnilega í minni Laxárdals sem liggur svo til beint í norðaustur 

frá Akurnesi.  Þessar norðlægu, og þá sérstaklega norðvestlægu áttir eru oftast nær þurrar, þ.e. 

yfirleitt rignir ekki í þessum áttum.  Það stafar af regnskugga af Vatnajökli.  Á vef Veðurstofu 

Íslands (2010b) er að finna töflur yfir ársmeðalhita, meðal annars frá Hólum í Hornafirði sem 

er tæplega 2 km í suðaustur frá Akurnesi.  Sú tafla hefur verið sett upp í línurit, mynd 1.4, 

sem sýnir að meðalhiti hefur hækkað um tæplega 0,5°C á tímabilinu.  Við þetta má bæta að 

austlægar og suðlægar áttir eru nokkuð úrkomusamar á svæðinu.  Samkvæmt Veðurstofu 

Íslands, (2010b) er meðaltal árlegrar heildarúrkomu frá 1949-2010, 1.533 mm.  Það samsvarar 

u.þ.b. 4,2 mm á dag í meðalári.  Til samanburðar er samsvarandi tala frá Kvískerjum í 

Öræfum u.þ.b. 9,5 mm, en það er sá staður sem mesta sólarhringsúrkoma hefur mælst (Trausti 

Jónsson, 2007) og í Reykjavík er meðalúrkoma á dag u.þ.b. 2,2 mm  (Veðurstofa Íslands, 

2010b) 

 

 

Mynd 1.4 Ríkjandi vindáttir í Akurnesi árin 2001-2006 (t.v.) og ársmeðalhiti á Hólum í 

Hornafirði 1949-2010 (t.h.) 

(Veðurstofa Íslands, 2010a, 2010b) 
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2 Saga svæðisins 

Í þessum kafla verður fyrst greint frá jarðsögu svæðisins frá því fyrir um 8.000 árum og fram 

á miðja síðastliðna öld.  Þá verður sagt frá gróður- og búskaparsögu svæðisins og að lokum 

verður sagt frá vegagerð og uppgræðslu á svæðinu. 

2.1 Jarðsögulegur vitnisburður 

Jón Jónsson (1990), jarðfræðingur ritaði grein í árbók Landgræðslu ríkisins 1989-1990, sem 

bar heitið „Hoffellsjökull og Hoffellssandur, brot úr jarðsögu.“  Þar gerir hann, eins og nafnið 

gefur til kynna, grein fyrir jarðsögu svæðisins norðan og á norðurhluta rannsóknarsvæðis 

þessarar ritgerðar.  Jón segir að talið sé að hinn mikli ísaldarjökull sem þakti Skandinavíu um 

tugþúsundir ára hafi verið svo til horfinn fyrir um 8000 árum.  Þá eru fræðimenn líka nokkuð 

sammála um að jökullinn sem þakti Ísland hafi verið horfinn talsvert áður, enda er sagt að 

Þjórsárhraunið mikla hafi runnið um svipað leyti (Jón Jónsson, 1990).  Það hraun kom upp á 

Veiðivatnasvæðinu og rann til sjávar, um 130 kílómetra langa leið, alla þá leið hefði það ekki 

komist ef jökull hefði orðið á vegi þess (Árni Hjartarson, 2010).   

Ef Vatnajökull var yfir höfuð til á hlýindaskeiðinu sem fylgdi ísöldinni má eðlilega telja að 

engir skriðjöklar hafi verið út frá meginjökulhettunni.  Á þeim tíma var afstaða sjávar líka 

þannig að hann náði um 40 metrum hærra en núverandi sjávarborð.  Það var því næsta 

örugglega sjór alveg þangað sem Hoffellsjökull er núna og örugglega inn að Múlanum, en 

staðsetningu hans má sjá efst á mynd 2.1.  Þegar Vatnajökull fór að stækka á ný skreið 

Hoffellsjökull fram í þann dal sem hann er í nú á dögum.  Við það stíflaði hann nokkra læki 

sem varð til þess að nokkur lón mynduðust, Múlavatn, Gjánúpsvatn og Efstafellsvatn, mynd 

2.1, en miðað við SPOT (2003) myndina sem notuð var í rannsókninni er lítið eftir af þeim.  

Þegar vatnið í lóni af þessu tagi eykst upp að því marki að jökullinn flýtur upp undan þunga 

þess verða jökulhlaup.  Dæmi um slík lón í nútímanum eru Grænalón við Skeiðarárjökul og 

Vatnsdalslón við Heinabergsjökul.  Þegar framganga skriðjökuls nær hámarki er talið ólíklegt 

að jökulhlaup geti orðið þar sem jökullinn liggur of þétt að fjallinu og verður einnig of þykkur 

til að lón geti myndast.  Vatnið finnur sér frekar nokkuð stöðuga sístreymisleið meðfram 

jöklinum (Jón Jónsson, 1990).  Sjá má hámarksútbreiðslu Hoffellsjökuls og Svínafellsjökuls á 

mynd 2.1.  Hún er táknuð með punktalínu (Ahlmann & Sigurður Þórarinsson, 1937). 

Ár og fljót flytja með sér gríðarlegt magn efna, sérstaklega bergmylsnu sem árnar grafa úr 

farvegum sínum.  Þetta á sérstaklega við um jökulár, en þær bera fram mun meira magn efna 

en aðrar tegundir áa.  Eðli jökuláa er að grafa djúp gljúfur í berg, en þegar þær koma niður á 

láglendi er þeim eðlislægt að dreifa úr sér og mynda stórar flóðasléttur.  Við það hægist á 

rennslinu og setið sem þær bera með sér fellur hraðar niður á botn.  Kvíslar sem jökulár 

mynda fyllast því fljótt af seti og færast því nokkuð reglulega (Þorleifur Einarsson, 1991).  

Hornafjarðarfljót er gott dæmi um slíka jökulá.  Upptök þeirra er þó það lágt yfir sjávarmáli 

og farvegur þeirra það stuttur að þau hafa ekki náð að grafa sér gljúfur.  Flóðasléttan á 

Hoffellssandi og norður af Skógey er lýsandi dæmi um þetta. Skógeyjarsvæðið og 

nærliggjandi svæði hafa því að þó nokkru leyti orðið til úr framburði Hornafjarðarfljóta. 
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Hans W:son Ahlmann og Sigurður Þórarinsson (1937) fóru fyrir sænsk - íslenskum 

jöklarannsóknarleiðangri árin 1936-1937.  Þeir greindu frá niðurstöðum sínum í ellefu köflum 

í fjórum heftum tímaritsins Geografiska Annaler sem komu út á árunum 1937-1943.  Í þriðja 

kafla ritraðarinnar segir m.a. frá rannsóknum á Hoffellsjökli.  Þar hafa þeir það eftir 

Guðmundi Jónssyni bónda í Hoffelli að Hoffellsjökull og jöklarnir þar í nágrenninu hafi síðast 

verið í hámarki í kringum 1890, sem kemur heim og saman við það sem almennt er talið um 

íslenska jökla.  Helgi Björnsson (2009) segir frá Hoffellsjökli og nærliggjandi jöklum í 

bókinni Jöklar á Íslandi.  Hann segir m.a. að í kringum árið 1700 hafi Lambatungnajökull náð 

að teygja sig ofan í Hoffellsdal og því hafi komist jökulvatn í Hoffellsá.  Nú á dögum er 

Hoffellsá bergvatnsá, eins og fyrir árið 1700, og hefur verið það síðan eftir 1938.  Þegar þessu 

hámarki var náð er einmitt talið að engin jökulhlaup hafi orðið á svæðinu.  Það gæti hafa 

orðið til þess að gróður á Skógeyjarsvæðinu hafi aukist á áratugunum þar á undan vegna 

minnkandi ágangs ánna, en farið svo aftur að hnigna um og eftir 1900.   

 

Mynd 2.1 Stærð Hoffellsjökuls og Svínafellsjökuls samkvæmt mælingum Steinþórs 

Sigurðssonar árið 1936.   

(Ahlmann, & Sigurður Þórarinsson, 1937) 

Hörfun jökulsins hefur einnig gert það að verkum að landið kringum hann hefur risið 

umtalsvert.  Páll Imsland (1994; 2004) fjallar um það í tveimur greinum hvernig 

sjávarstöðubreytingum er háttað á svæðinu.  Þar segir hann frá Hellnaskeri í Hornafirði, sem 

reyndar er sunnan rannsóknarsvæðisins.  Hann hefur fyrir því heimildir staðkunnugra sem 
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reru um svæðið oft í viku á sínum tíma að Hellnasker sást fyrst koma upp úr sjónum um 1950.  

Árið 1992 stóð það hins vegar um 75 cm upp úr sjónum á stórstraumsfjöru.  Af því megi 

draga þá ályktun að landris á þessu 42 ára tímabili hafi verið um 1,8 cm á ári.  Páll byggir 

þessi orð sín einnig að hluta til á meistaraprófsritgerð Freysteins Sigmundssonar (1990).  Í 

þeirri ritgerð er m.a. sett fram líkan sem segir nokkurn veginn hversu hátt land ætti að rísa 

eftir því hversu langt það er frá miðjum Vatnajökli.  Frá miðju jökulsins til u.þ.b miðs 

Skógeyjarsvæðisins eru um 70 km.  Miðað við líkan Freysteins ætti land á svæðinu að rísa um 

u.þ.b. 60 cm á 100 árum, miðað við að jarðskorpan undir svæðinu sé 10 km þykk.  Ef miðað 

er við að jarðskorpan sé 20 km þykk hækkar þessi tala í 90 cm.   

2.2 Gróður- og búskaparsaga 

Sigurður Björnsson, bóndi á Kvískerjum í Öræfum skrifaði grein sem nefnist Breytingar á 

gróðurfari Skógeyjar í árbók Landgræðslu ríkisins 1989-1990.  Þar segir hann að elsta 

heimild sem fundist hefur um Skógey sé í máldaga Bjarnaneskirkju frá 1367, þar sem segir að 

bænhús skyldi vera í Skógey.  Af því má draga þá ályktun að þar hafi verið byggð, þó að það 

sé engan veginn öruggt.  Ekkert er svo skrifað sem mark þykir takandi á fyrr en árið 1746, 

þegar Sigurður Stefánsson, sýslumaður á Smyrlabjörgum í Suðursveit ritar um Skógey í 

Sýslulýsingum 1744-1749 (Sigurður Björnsson, 1990).  Sigurði sýslumanni virðist hafa þótt 

lítið til koma og segir m.a. að Skógey sé hólmi með hraunskerjum og grýttum smáhæðum.  

Þar sé jarðvegurinn mikið til sandur og grasvöxtur ekki þéttur.  Hann segir jafnframt að „Ifer 

þennann hólma drijfur aarlega svartann smá Flijvesand, nær þurrer stormvindar blaasa..“ 

(Sigurður Stefánsson, 1746/1957).  Sagnir herma að í Skógey hafi verið allt að 18 bæir, en 

þeir hafi allir eyðst vegna sandfoks.  Reyndar segir Sigurður á Kvískerjum að sú tala sé ekkert 

sérlega örugg, þar sem flestar tölur í þjóðsögum eru á milli 12 og 20 og því nokkuð líklegt að 

giskað sé á töluna 18 þegar fjöldi er óviss.  Hann segir svo að á árunum áður en Sigurður 

sýslumaður skrifaði þetta hafi gengið yfir miklar hörmungar á Íslandi.  Mikill hafís hafi verið 

við landið og sagt er frá því þegar bóndi í Skaftafelli skaut bjarndýr.  Hann telur líklegt að 

Hornafjarðarfljót hafi á þessum árum verið mjög vatnslítil og sandfok því algengara en t.d. á 

19. öld (Sigurður Björnsson, 1990). 

Sagnir um byggð í Skógey eru nokkuð misvísandi skv. Sigurði á Kvískerjum.  Heimildir sem 

hann notar máli sínu til stuðnings eru á einu máli um fjölda bæja en afdrif þeirra eru 

mismunandi eftir heimildum.  Í fyrrnefndum sýslulýsingum er sagt að byggðin hafi eyðst í 

sandfoki, en Guðmundur Jónsson í Hoffelli sem skráði þjóðsögur sínar árið 1910, rúmum 160 

árum á eftir Sigurði sýslumanni, segir að byggðin hafi lagst af vegna mikils jökulhlaups sem 

hafi orðið á einni nóttu.  Heimildir eru til um að sjáanlegar hafi verið bæjarrústir í Skógey allt 

fram á fyrstu áratugi 20. aldar og hefur Sigurður á Kvískerjum það eftir Hjalta Jónssyni í 

Hólum.  Þegar greinin er skrifuð telur Sigurður ólíklegt að þessar rústir sjáist en telur þó að ef 

þær fyndust væri mjög forvitnilegt að rannsaka þær (Sigurður Björnsson, 1990).  Hann segir 

að löngum hafi verið grassæld í Skógey og fengu margir bændur nokkurn heyfeng þar í 

gegnum aldirnar.  Hann segir líka að beitarhús hafi verið í Skógey einhverntíma á árabilinu 

1866-77, svo einhver beit hlýtur að hafa verið þar.  Hann nefnir árið 1909 sérstaklega sem 

grasmikið ár en þá náði gulstörin upp í kvið á hestum og Guðmundur Jónsson í Borgum í 

Nesjum á að hafa fengið þaðan 300 hestburði af heyi (Sigurður Björnsson, 1990). 

Í fyrsta bindi Byggðasögu Austur - Skaftafellssýslu frá 1971 ritaði Bjarni Bjarnason bóndi á 

Brekkubæ í Nesjum kaflann um Nes.  Þar segir hann að í Skógey, sem sé stærst margra eyja í 

Hornafjarðarfljóti, hafi fyrrum verið gott engjaland sem spilltist mikið í miklu sandfoki árið 1910.   
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Sigurður á Kvískerjum segir líka frá þessu sandfoki.  Hann segir að lítið hafi verið í 

fljótunum, eins og oft í jökulám að vori.  Síðasta hálfa mánuð vetrarins hafi verið frost- og 

úrkomulaust og það veður hafi náð viku inn í sumarið.  Þá „…gerði aftaka norðanveður, sem 

stóð í þrjá sólarhringa.  Þegar því slotaði var farið vestur í Skógey, og mældist þá sandlagið 6-

7 fet [u.þ.b. 180-210 cm] í lægðum, þar sem áður voru bestu slægjurnar.“ (Sigurður 

Björnsson, 1990, 83).  Heyskapur var því ekki upp á marga fiska næstu ár á eftir, en gróður 

þótti þó ná sér nokkuð upp á stöku stað, meira að segja svo mikið að þar var reist hlaða árið 

1920.  Menn í nágrenninu sáu þó fljótlega hvert stefndi með gróðurfar Skógeyjar og var 

Ásgeir L. Jónsson, ráðunautur, fenginn til að mæla upp og kortleggja svæðið árið 1932 

(Bjarni Bjarnason, 1971; Sigurður Björnsson, 1990).   

Í vettvangsferð þeirri sem farið var í til að kanna svæðið urðu nokkrar kindur á leið höfundar.  

Það er til marks um að búfjárbeit sé hafin á svæðinu að nýju eftir nokkurt hlé vegna 

uppgræðslunnar.   

2.3 Vegagerð og varnargarðar 

Þegar brúa á jökulár verður að hafa marga þætti í huga, sérstaklega á láglendi þar sem árnar 

dreifa úr sér.  Leggja þarf fram tillögur að leiðum sem gætu verið færar og rannsaka kosti, 

galla og kostnað við hverja og eina.  Varnargarða þarf að byggja á réttum stöðum til að beina 

ánni undir brúna og vitaskuld til að vernda vegina sem að brúnni liggja.  Brúin þarf jafnframt 

að vera hæfilega löng, því brúarframkvæmdir eru mjög kostnaðarsamar.  Eins og greint var 

frá í kafla 2.1 bera jökulár gríðarlegt magn sets með sér.  Þegar þær koma út á sléttlendi 

hægist á straumnum og setið fellur til botns.  Það er í eðli þeirra að fylla farvegina af seti og 

færast reglulega úr stað (Þorleifur Einarsson, 1991).  Þegar áin er komin niður fyrir brúna eru 

oftast aðrir hagsmunir á ferð en verndun vega þegar byggðir eru varnargarðar.  Þar er oftast 

nær verið að vernda ræktað land, eða í þessu tilviki, að vernda óræktað land til þess að hægt 

sé að rækta það upp.  Þegar þrengt er að ám á láglendi verður að gæta þess að þrengja ekki of 

mikið að þeim, því þá er hætta á að þær geti flætt yfir varnargarðana í mestu flóðum.  Á móti 

kemur að þegar þrengt er að jökulá hlýtur straumhraðinn að aukast og því ætti áin að hlaða 

hægar undir sig og hætta að kvíslast um stór svæði. 

Nokkur aðdragandi var að vegagerð um Hornafjarðarfljót samkvæmt grein sem Þrúðmar 

Sigurðsson (2000) skrifaði í héraðsritið Skaftfelling.  Á síðastliðinni öld voru 

Hornafjarðarfljót lengi vel mikill farartálmi og þá sérstaklega í vatnavöxtum.  Fyrir tíma 

brúnna voru þrjár leiðir mögulegar sem fólk fór þegar það átti erindi frá sveitunum austan 

Fljótanna vestur yfir þau, eða öfugt.  Í þeim leiðarlýsingum sem hér er sagt frá er öllum 

leiðum lýst eins og ekið sé úr austri til vesturs, en ekki öfugt eins og sumir myndu gera.  Það 

er fyrst og fremst vegna þess að heimildirnar greina frá þeim með þeim hætti og heimabær 

höfundar er fyrir austan Fljótin, þar af leiðandi hugsar hann hlutina yfirleitt með þeim 

formerkjum.   

Fyrst skal nefna þá leið sem farin var á bát frá Höfn yfir á Melatanga, gegnt Höfn og eftir 

Suðurfjörum vestur á Mýrar og í Suðursveit.  Þessi leið var lítið notuð áður en 

verslunarrekstur hófst á Höfn.  Hún er merkt sem leið I á mynd 2.2.  Leiðin „að fara í ytra“ lá 

frá Bjarnanesi, yfir Skógey og Fljótin að bænum Tjörn á Mýrum.  Það var jafnframt 

fjölfarnasta leiðin sem var farin á árum áður, sérstaklega ef Fljótin lagði.  Hún er merkt sem 

leið II á mynd 2.2.  Leiðin „að fara innra“ lá frá Setbergi yfir Hoffellsá að Hoffelli, þaðan yfir 
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Austurfljótin að Svínafelli og þaðan yfir Suðurfljótin að Viðborðsströnd.  Þessi leið er u.þ.b. á 

þeirri línu sem merkt er sem leið IV á mynd 2.2 (Þrúðmar Sigurðsson, 2000). 

Þá tekur Þrúðmar saman ályktanir bændafunda í Austur-Skaftafellssýslu frá 1944 til 1958 auk 

svarbréfa Alþingis og vegamálastjóra við ýmsum bréfum sem þeim voru send varðandi málið.  

Eftir þó nokkra bændafundi og ályktanir um umbætur í samgöngumálum Austur-Skaftfellinga 

var þann 24. febrúar 1954 samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga um brúarstæði á 

Hornafjarðarfljótum.  Þáverandi vegamálastjóri gaf skýrslu til samgönguráðuneytisins þann 7. 

febrúar 1958 þar sem hann fór yfir nokkra kosti sem viðraðir höfðu verið af verkfræðingum 

um það hvar ætti að leggja veginn.  Þá voru settar fram fjórar leiðir, þær þrjár sem áður hafa 

verið taldar, auk einnar annarrar, leiðar III sem átti að liggja frá Krossbæjargerði að 

Gildraskeri og þaðan að Viðborði á Mýrum.   

Leið I fólst í því að byggja 250 m hengibrú frá Óslandi að Melatanga og þaðan 15 km langan 

veg að Flatey á Mýrum.  Sú leið hefði kostað um 16 milljónir króna á verðlagi þess tíma en 

hún þótti of kostnaðarsöm auk þess sem hætta var á að hún færi í sundur vegna ágangs sjávar 

á Suðurfjörunum.  Þar fyrir utan hefði þessi leið verið 7 km lengri en leið II fyrir Mýramenn í 

kaupstað.  Leið II gekk út á að fara frá Bjarnanesi yfir Skógey og að Tjörn.  Hún átti að kosta 

um 9,4 milljónir króna en þótti ekki hentug vegna þess hversu mikið votlendi var yfir að fara, 

bæði mýrar og djúpar smátjarnir sem kallaðar eru „rot“.  Þar að auki hefði hún legið mjög lágt 

í landinu, víða ekki nema 1 m yfir sjávarmáli, sem hefði skapað nokkra flóðahættu.  Hún átti 

að vera styttri en leiðir III og IV, en var ekki farin af fyrrgreindum ástæðum.  Leið IV átti að 

liggja frá Krossbæjargerði, heim að Hoffelli og Svínafelli og þaðan á Viðborðsströnd.  Þessi 

leið, sem átti að kosta um 9,1 milljón króna var í fyrsta lagi mun lengri en hinar tillögurnar og 

eini kosturinn við hana umfram hinar þótti vera sá að bærinn Svínafell kæmist í vegsamband.  

Leið III, sem átti að kosta um 8,5 milljónir króna samkvæmt skýrslu vegamálastjóra átti að 

liggja frá Krossbæjargerði að Gildraskerjum og þaðan að Viðborði.  Hún fól í sér 40 m langa 

brú á Hoffellsá og 260 m langa brú yfir Hornafjarðarfljót.  Skemmst er frá því að segja að leið 

III varð fyrir valinu.  Hún var líka ódýrust og hafði þann mikla kost að þar var hægt að vinna 

að mestu á þurru en ógrónu landi (Þrúðmar Sigurðsson, 2000).  
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Mynd 2.2 Tillögur um brúar- og vegstæði yfir Hornafjarðarfljót, áður en núverandi brú og 

vegur voru byggð  

(Þrúðmar Sigurðsson, 2000). 

Hafist var handa við framkvæmdirnar síðsumars árið 1959 þegar byggðir voru stöplar undir 

brúna yfir Hoffellsá.  Þá var einnig lagður vegur frá henni og vestur að brúarstæðinu yfir 

Hornafjarðarfljót.  Einnig voru það ár byggðir varnargarðar ofan vegar.  Árið 1960 var lokið 

að byggja 60 m langa brú yfir Hoffellsá (Vegagerðin, 2008) auk þess sem stöplar í 

Hornafjarðarfljótabrúna voru steyptir.  Það var svo árið 1961 sem lokið var við 254 m langa 

brú yfir Hornafjarðarfljót, mynd 2.3 (Vegagerðin, 2008), og hún var vígð þann 30. júlí 1961.  

Verkið þótti takast með ágætum og heildarkostnaður var 10,2 milljónir króna.  Þótt það sé 

meira en þær 8,5 milljónir sem úthlutað var til verksins þremur árum áður gerðu 

verðbreytingar á tímabilinu það að verkum að verkið hefði getað kostað 12 milljónir.  Vegna 

þess hversu vel gekk að vinna verkið urðu fyrrgreindar 10,2 milljónir lokaniðurstaðan („Ísland 

verður alltaf í uppbyggingu“, 1961, 1. ágúst; Þrúðmar Sigurðsson, 2000).   
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Mynd 2.3  Brúin yfir Hornafjarðarfljót í kringum vígslu hennar árið 1961.   

Mynd: Björn Pálsson fyrir Morgunblaðið 1. ágúst 1961. 

 

2.4 Uppgræðslan 

Þegar búið var að byggja brýrnar og veginn á milli þeirra varð mönnum ljóst að mikið landflæmi 

sunnan þjóðvegarins yrði nú laust við vatn að mestu leyti.  Fóru menn því að huga að uppgræðslu.  

Til þess að slíkt yrði mögulegt þurfti þó að tryggja að árnar flæmdust ekki út um allt sunnan 

vegarins.  Því var það ákveðið að hluti „þjóðargjafarinnar“, þ.e. Landgræðsluáætlunin 1974-1978 

(Landnýtingar- og landgræðslunefnd, 1974), myndi renna til uppgræðslu á Skógeyjarsvæðinu og 

reyndar fjölmörgum öðrum svæðum.  Áhrif þeirrar ákvörðunar voru raunar það mikil að Sveinn 

Runólfsson (2004, 181) segir að „kaflaskipti urðu í landgræðsluaðgerðum Austur-Skaftafellssýslu 

með tilkomu „þjóðargjafarinnar“ árið 1974.“  Sveinn rekur sögu uppgræðslunnar og byggingu 

varnargarðanna sunnan þjóðvegar í kafla í bókinni Jöklaveröld sem kom út árið 2004.  Eftir að 

þjóðvegurinn var byggður var mönnum, eins og áður segir, ljóst að mikið land sunnan vegar yrði 

laust við stöðugan ágang vatns.   

Þegar lítið var í vötnum og sandarnir þurrir var líka oft mikið og hvimleitt sandrok fyrir íbúa í 

nágrenninu.  Sérstaklega gætti slíkra áhrifa á Höfn, því miðað við næstu veðurathugunarstöð, 

Akurnes í Nesjum, þá eru norðlægar áttir ríkjandi á svæðinu, mynd 1.4.  Höfn er í suðaustur 

frá rannsóknarsvæðinu, sem þýðir að meðan svæðið var berskjaldað og gróðursnautt bar 

norðvestanáttin mikið ryk og sand til Hafnar. 

Það varð því úr að Vegagerðin hóf byggingu fyrstu varnargarðanna við Hornafjarðarfljót árið 

1978, en þeir voru vestan fljótanna frá Viðborðsnesi að Þjófaskeri.  Garðurinn austan 

fljótanna var byggður á árunum 1981-1984, fyrst um 1,8 km af Vegagerðinni og svo 1,5 km í 

framhaldi af því af Landgræðslunni.  Þremur árum síðar var bætt við öðrum 1,5 km austan 

megin og 1 km vestan megin.  Varnargarðar voru einnig byggðir við Hoffellsá árið 1986, en 

fyrst var grafinn 4,5 km langur skurður fyrir rennsli Hoffellsár.  Á sama tíma voru þessir 

garðar byggðir og urðu þeir samtals 4,6 km langir.  Þar með var búið að friða svæðið fyrir 

ágangi vatns (Sveinn Runólfsson, 2004).  
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Árið 1982 var gengið frá samningi við landeigendur á svæðinu þess efnis að Landgræðslan 

fengi  það til uppgræðslu (Regína Hreinsdóttir o.fl., 2006; Sveinn Runólfsson, 1998).  Árið 

1984 hófst eiginleg uppgræðsla í Skógey, en þá var sáð í 30 hektara lands austan við 

Hornafjarðarfljót í tilraunaskyni.  Landgræðslunefnd Alþingis fór í skoðunarferð um svæðið í 

ágúst 1984 og vakti athygli hversu vel hafði tekist til með þessa tilraunasáningu.  Því var 

ákveðið að auka sáningarnar á komandi árum.  Vorið 1986 var Þrúðmar Sigurðsson í Miðfelli, 

sem áður hefur verið vitnað til, ráðinn landgræðsluvörður í Skógey.  Frá 1984 til ársins 2002 

var samtals sáð rúmlega 36 tonnum af grasfræi á svæðinu sem hjálpað var með rúmlega 1.000 

tonnum af áburði.  Þetta skilaði rúmlega 1.300 hektörum af uppgræddum svæðum (Sveinn 

Runólfsson, 2004).  Sjá má hvernig magn grasfræs og áburðar og stærð uppgrædds svæðis 

skiptist milli ára í töflu 2.1. 

Tafla 2.1  Uppgræðsla á Skógeyjarsvæðinu 1984-2002. 

Ár Grasfræ (kg) Áburður (tonn) Uppgræðsla (ha) 

1984 900 12 30 

1985 2.000 75 130 

1986 6.440 120 350 

1987 5.795 160 300 

1988 10.500 250 220 

1989 6.000 118 120 

1990-1995 1.000 120 100 

1996-2002 3.500 168 80 

Samtals: 36.135 1.023 1.310 

Heimild: Sveinn Runólfsson, 2004. 

 

2.5 Aðrar rannsóknir 

Í köflunum hér á undan hefur verið farið yfir ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

svæðinu.  Umferð vísindamanna á Skógeyjarsvæðinu hefur ekki verið mjög mikil á seinni 

árum, en þó hafa einhverjar fleiri rannsóknir átt sér stað.  Mikið hefur verið skrifað um 

Hoffellsjökul og nærumhverfi hans, en lítið um svæðið sunnan jökuls.  Helst hafa þar verið á 

ferð jarðfræðingar og einn þeirra er Guðmundur Ómar Friðleifsson.  Hann rannsakaði 

Hádegissker á Hoffellssandi, sem er inni á rannsóknarsvæðinu sem hér er til umfjöllunar, og 

skrifaði um þá rannsókn grein þar sem hann m.a. veltir því fyrir sér hvenær byggð í Skógey 

hafi lagst af.  Hádegissker er ekki eiginlegt sker, heldur er það í raun „jarðvegstorfa ein mikil 

suðaustan Gildraskers á Hoffellssandi.“ (Guðmundur Ómar Friðleifsson, 1990).  Hádegissker 

er nokkuð mikilvægt í samhengi svæðisins, því það geymir í raun tíðar- og gróðurfarssögu 

þess allt aftur til 18. aldar og jafnvel lengra aftur.  Guðmundur tók jarðvegssnið í skerinu og 

fann töluvert af þekktum öskulögum allt aftur til Kötlugossins 1755 (Guðmundur Ómar 

Friðleifsson, 1990).   

Árið 2006 kom út skýrsla frá Náttúrufræðistofnun þar sem greint var frá niðurstöðum 

rannsóknar um „Gróður og fuglalíf á rannsóknarsvæði fyrirhugaðrar vega- og brúargerðar 
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við Hornafjarðarfljót“ sem unnin var fyrir Vegagerðina.  Sú skýrsla tekur þó ekki allt svæðið 

fyrir en lagt var upp með að gróðurkortleggja 200 metra í báðar áttir frá fyrirhuguðum 

veglínum.  Þó er greint frá því að töluvert stærra svæði hafi verið kortlagt til að fá betri 

heildarmynd yfir svæðið.  Heildarsvæðið sem höfundar skýrslunnar kortlögðu í Skógey og 

Hrísey var 745 hektarar.  Meðal niðurstaðna hennar er að af þessum 745 hekturum teljist 60% 

Skógeyjarhlutans og 93% Hríseyjarhlutans til votlendis.  Í skýrslunni er við kortlagninguna 

miðað við gróðurlykil Steindórs Steindórssonar, en í honum teljast deiglendi, mýrar, flóar, 

vatnagróður og sjávarflæðagróður til votlendis (Regína Hreinsdóttir o.fl., 2006).  Í skýrslunni 

er þó kafað talsvert dýpra en gert er í þessari ritgerð, þ.e. farið er út í hvers konar gróður er í 

hverju gróðursamfélagi.   
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3 Gögn og aðferðir 

Þegar kanna á yfirborðsbreytingar á landi er best að nota loftmyndir og/eða 

gervitunglamyndir.  Algengt hefur verið að nota pankrómatískar, svarthvítar loftmyndir til 

þess að kortleggja yfirborðsbreytingar frá fimmta áratug síðustu aldar.  Notkun 

gervitunglamynda hefur færst í vöxt á seinni árum, sér í lagi í ljósi meira framboðs og 

nákvæmni.  (Lillesand, Kiefer, & Chipman, 2004) 

3.1 Gögn 

Við þessa rannsókn voru í fyrsta lagi notaðar pankrómatískar, svarthvítar loftmyndir frá 

Landmælingum Íslands.  Þær voru annars vegar tvær myndir teknar 24. september 1946, af 

AMS (Army Map Service) fyrir Bandaríkjaher og hins vegar þrjár myndir teknar af LMÍ 

(Landmælingum Íslands) 31. júlí 1989.  Allar þessar myndir fengust á tölvutæku formi í 1.200 

punkta upplausn.  Hægt er að sjá hluta af þessum myndum í viðauka. 

Í öðru lagi var notuð gervitunglamynd sem fengin var frá franska fyrirtækinu SPOT í gegnum 

LMÍ.  Til að byrja með fékkst SPOT-5 mynd sem tekin var 28. ágúst 2003. Framan af var 

ætlunin að fá nýrri mynd og var höfundur búinn að finna mjög hentuga mynd frá 12. 

september 2009 á vefsíðu fyrirtækisins.  Þeir annmarkar voru á myndinni að hún var tekin 

með SPOT-4 gervitunglinu, en samkvæmt tölvupósti frá Kolbeini Árnasyni hjá LMÍ hafa ekki 

verið keyptar neinar SPOT myndir til landsins nema úr SPOT-5 frá því að því var skotið á 

braut um jörðu árið 2002 (Kolbeinn Árnason, tölvupóstur, 18. nóvember 2010)  Ekki reyndist 

unnt að kaupa umrædda mynd þar sem hún kostar samkvæmt verðlista SPOT, 2.500 evrur í 

hæstu gæðum.  Þegar þetta varð ljóst voru ýmsir aðrir möguleikar ræddir, en svipaða sögu var 

að segja af þeim flestum.  Að lokum var ákveðið að nota þá mynd sem fjallað var um í 

upphafi frá árinu 2003.  Hægt er að sjá hluta af innrauðu myndinni frá 2003 í viðauka. 

Í þriðja lagi var unnið með loftmyndir úr loftmyndagrunni Loftmynda ehf.  Þegar leið á 

verkefnavinnuna varð þó ljóst að myndirnar frá Loftmyndum ehf. voru ekki nógu góðar sem 

heimild fyrir gróðurfar sökum þess að misræmi var í aldri þeirra.  Það er lína í grunninum þar 

sem myndin breytist, svo grunur lék fljótlega á því að þær væru ekki frá sama tíma.  Það 

fékkst svo staðfest með tölvupósti frá Kristni Sveinssyni hjá Loftmyndum ehf. en hann 

tilgreindi að sunnan línunnar væri mynd frá árinu 2006, en norðan hennar er mynd frá árinu 

2000, sjá mynd 4.1.  Eftir samráð við leiðbeinanda var ákveðið að aldursmunur á þessum 

myndum væri of mikill til að niðurstöður yrðu áreiðanlegar.  Þrátt fyrir allt þetta nýttust þær 

ágætlega við uppréttingu á hinum myndunum og teikningu á varnargörðunum. 

Tölvuforritið ArcMap frá fyrirtækinu ESRI og tengd forrit voru notuð við kortagerðina og 

myndvinnsluna.  Einnig var notast við IS50V gagnagrunn LMÍ, útgáfu 2.2, auk ritaðra 

heimilda, íslenskra sem erlendra. 
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Mynd 3.1 Sýnishorn af loftmyndagrunni Loftmynda ehf.  Norðan við miðlínuna er mynd frá 

árinu 2000 en sunnan við hana er mynd frá 2006.   

(Kristinn Sveinsson, Loftmyndir ehf., tölvupóstur, 27. október 2010) 

3.2 Aðferðir 

Þegar fjarkönnunargögn, (t.d. loftmyndir og gervitunglamyndir), eru notuð, er mikilvægt fyrir 

rannsakandann að kunna að túlka það sem fyrir augu ber á myndunum.  Litróf sólarljóss nær 

yfir vítt svið bylgjulengda, en notuð eru mismunandi heiti á geislana eftir því um hvaða 

bylgjulengd er að ræða.  Þær bylgjulengdir sem helst eru notaðar við loftmyndatúlkun eru á 

sýnilega sviðinu (efri hluti myndar 3.2).  Það nær frá 0,38 µm til 0,72 µm og skiptist í blátt, 

grænt og rautt ljós.  Innrauða sviðið, sem er líka oft notað, nær frá 0,72 µm til 15 µm og 

skiptist í nærinnrautt, miðinnrautt og fjarinnrautt svið (Lillesand o.fl., 2004). 

Mynd 3.2 Rafsegulrófið.  

(Lillesand o.fl., 2004) 

Þessar mismunandi bylgjulengdir skipta mjög miklu máli fyrir loftmyndatúlkun og 

fjarkönnun.  Þegar sólargeislar, sem eru einfaldlega orka, lenda á yfirborð jarðar getur þrennt 

gerst, í fyrsta lagi geta þeir endurkastast til baka, í öðru lagi getur hluturinn sem þeir falla á 

gleypt orkuna í sig og í þriðja lagi getur orkan farið í gegn.  Þetta ferli gerir það að verkum að 

mögulegt er að greina í sundur fyrirbæri á loftmyndum.  Ástæða þess er að fyrirbæri taka við 

sólarljósinu á mjög mismunandi hátt.  Grænn gróður endurkastar þannig um 40-50% af þeirri 

orku sem lendir á honum á nær- og miðinnrauðum bylgjulengdum, sem gerir það að verkum 
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að innrauðar myndir eru oft notaðar til þess að greina gróðurfar (Lillesand o.fl., 2004).  Sjá 

má nokkur dæmi um mismunandi endurkast fyrirbæra á mynd 3.3. 

 

Mynd 3.3 Endurkast þriggja mismunandi fyrirbæra. 

(Þýtt frá Lillesand o.fl., 2004) 

Svarthvítu loftmyndirnar frá Landmælingum eru venjulegar pankrómatískar myndir, þ.e. sýna 

allt endurkast á bilinu ~0,3-0,7 µm, þ.e. sýnilega sviðið og útfjólublátt ljós.  SPOT-5 myndin 

sem notuð var við rannsóknina er hins vegar innrauð, en fyrirfram tilbúnar innrauðar SPOT-5 

myndir eru samansettar úr böndum 1 (0,50-0,59 µm og er grænt), 2 (0,61-0,68 µm og er rautt) 

og 3 (0,79-0,89 µm sem er nærinnrautt).  Þetta á við um HRVIR skannann sem er um borð í 

SPOT-5 og öll böndin eru með 10 metra upplausn (Jensen, 2007). 

3.2.1 Upprétting loftmynda 

Við uppréttingu loftmynda þarf að hafa margt í huga.  Bæði SPOT gervitunglamyndirnar og 

myndirnar frá Loftmyndum ehf. fengust uppréttar svo ekki var þörf á að rétta þær upp.  

Gömlu loftmyndirnar frá LMÍ fengust hins vegar ekki uppréttar svo það þurfti að rétta þær 

upp og nýttust myndirnar frá Loftmyndum ehf. vel við það.  Þar sem þær hentuðu ekki nógu 

vel til verksins, var stundum hægt að nota vegaþekjuna úr IS50V grunni LMÍ, útgáfu 2.2.  Þær 

upplýsingar eru GPS mældar með fimm metra uppgefinni mögulegri skekkju.   

Upprétting í ArcMap fer þannig fram að notuð er Georeferencing tækjastika sem þar er í boði.  

Þá þarf að finna punkta sem eru vel greinanlegir bæði á myndinni sem ætlunin er að rétta upp 

og því sem ætlunin er að miða við, hvort sem það er önnur mynd eða vegakerfið.  

Lágmarksfjöldi viðmiðunarpunkta eru tveir, en oftast nær þarf þó fleiri.  Það ræðst svo m.a. af 

gæðum myndarinnar, t.d. eftir því hvort flugvélin með myndavélinni var alveg lárétt þegar 

myndin var tekin og einnig skiptir hæfni kortagerðarmannsins talsverðu máli um það hvernig 

til tekst.  Fjöldi nauðsynlegra punkta er því nokkuð misjafn eftir m.a. gæðum og aldri myndar.  

Nokkuð misjafnt var hvernig til tókst við uppréttingu myndanna í þessari kortlagningu.  

Myndirnar frá 1989 voru skiljanlega mun auðveldari viðureignar en myndirnar frá 1946.  

Vegakerfið hefur lítið breyst síðan þá og því var hægt að miða við það.  Við uppréttingu á 

myndunum frá 1946 þurfti meira að treysta á náttúruleg fyrirbæri eins og t.d. kletta sem 

standa upp úr jörðinni.  Einnig var hægt að miða við hús sem voru byggð fyrir 1946 og standa 
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enn á myndunum frá Loftmyndum ehf.  Byggðasaga Nesjahrepps, sem Bjarni Bjarnason 

(1971) tók saman, hjálpaði til við að finna aldur húsanna.   

Að lokinni þessari uppréttingu var hægt að snúa sér að hinni eiginlegu kortlagningu. 

3.2.2 Kortagerð 

Þegar uppréttingu í ArcMap er lokið er hægt að hefja hina eiginlegu kortagerð.  Hún fer 

þannig fram að loftmyndir eru látnar liggja undir og svo eru teiknaðir flákar ofan á þær sem 

hver tilheyrir viðeigandi flokki.  Flokkarnir, sem eru ellefu talsins, voru ákveðnir eftir því sem 

við átti og réðust af myndefninu.  Sjá má flokkaskiptinguna í töflu 3.1. 

Tafla 3.1  Flokkun yfirborðs. 

Flokkur 

Aurar 

Aurkeila
1
 

Ár 

Eyjar
2 

Lítt gróið
3 

Ræktað land 

Sandur 

Sjór
4
 

Sker 

Votlendi 

Þurrlendi
5
 

1
 Ekki til staðar 2003 

2
 Ákveðið var að láta Skógey, Hrísey og Flangey halda sér og setja þær saman í einn flokk. 

3
 Einungis til staðar 2003. 

4
 Einungis til staðar 1946. 

5
 Ekki til staðar 1946. 

Öll kortlagning fór fram í mælikvarðanum 1:10.000 til þess að gæta samræmis og til að sum 

svæði yrðu ekki mun nákvæmar kortlögð en önnur.  Sömu litir voru líka hafðir á sömu 

yfirborðsgerðum á öllum kortunum til að gæta samræmis, þ.e. ræktað land er t.d. með sama lit 

á öllum kortunum (sjá myndir 4.2, 4.3 og 4.4). 

3.2.3 Útreikningar 

Þegar búið er að teikna alla nauðsynlega fláka, þarf að finna út flatarmál þeirra.  Þegar flákar 

eru teiknaðir inn í svokallað landgagnasafn (e: geodatabase), reiknar ArcMap forritið 

flatarmálið út sjálfkrafa fyrir notandann.  Það er þó góð regla að láta það endurreikna 

flatarmálið þegar kortlagningunni er lokið til að sannreyna niðurstöður sjálfvirku 

útreikninganna.  Það er gert með svokölluðum flatarmálsreiknara (e: Calculate geometry) í 

ArcMap.  Það var gert í þessu tilviki og skemmst er frá því að segja að engar skekkjur komu 
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fram miðað við sjálfvirku útreikningana.  Þá var ákveðið að hafa allar flatarmálstölur í 

hekturum, því Íslendingum er tamast að tala um flatarmál gróðurlenda í hekturum.   

 

 

Mynd 3.4 Útsýni í VNV frá Fjárhúshól á Stapa.  Viðborðsfjall er fyrir miðri mynd og 

norðanvert Skógeyjarsvæðið er neðan við það.  (Mynd: SÓJ, 15. október 2010) 
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4 Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að sýna fram á breytingar sem orðið hafa á 

Skógeyjarsvæðinu á hálfri öld.  Í upphafi spurði höfundur því þessarar spurningar:  

Hvernig hefur ásýnd Skógeyjarsvæðisins breyst með tilkomu veglagningar, byggingar 

varnargarða og uppgræðslu á síðastliðnum 50 árum? 

Óhætt er að segja að breytingarnar hafi orðið töluverðar eins og höfundur hafði reyndar búist 

við.  Höfundur hafði gert sér í hugarlund að hlutfall gróins lands hefði stóraukist á tímabilinu 

og að sama skapi hefði hlutfall ógróins lands minnkað stórlega.  Eins og segir í kafla 3.2.3 var 

flatarmál allra fláka sem töldust til sömu yfirborðsgerðar reiknað saman til að fá út 

heildarflatarmál hvers flokks.  Þær niðurstöður eru settar fram í töflu 4.1. 

Í töflu 4.1 sést m.a. hvað hlutfall votlendis á svæðinu hefur stóraukist, en það hefur farið úr 

rúmlega 30 hekturum 1946 upp í rúmlega 1.500 hektara 2003.  Svæðið sem árnar náðu áður 

yfir hefur minnkað til muna, eða frá því að vera tæplega 1.700 hektarar 1946 niður í rúmlega 

500 árið 1989 og svo reyndar aftur upp í rúmlega 800 hektara.  Sandur hefur líka minnkað úr 

rúmlega 700 hekturum 1946 og niður í rúmlega 150 hektara, þrátt fyrir að hafa aukist um tæpa 

100 hektara milli 1946 og 1989.  Ræktað land hefur aukist töluvert mikið, eða úr tæplega 10 

hekturum upp í tæplega 75 á öllu tímabilinu.   

Tafla 4.1  Flatarmál einstakra flokka á rannsóknarsvæðinu 1946, 1989 og 2003, allar tölur 

eru í hekturum. 

 1946 1989 2003 

Aurar 783,1 883,5 357,7 

Aurkeila 50,6 5,5 * 

Ár 1684,7 536,0 808,5 

Eyjar 787,8 754,9 636,4 

Lítt gróið * * 487,0 

Ræktað land 9,6 42,0 74,4 

Sandur 706,6 805,8 159,6 

Sjór 115,8 * * 

Sker 48,7 52,6 86,5 

Votlendi 32,2 1104,4 1533,0 

Þurrlendi * 34,5 76,0 

Samtals 4219,1 4219,1 4219,1 

* = ekki til staðar. 

Til að fá heildstæðari mynd á breytingarnar var ákveðið að taka töflu 4.1 saman í annarri 

einfaldari töflu.  Úr því varð tafla 4.2 þar sem svæðinu er skipt í tvennt, gróin og ógróin 
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svæði.  Til gróinna svæða teljast flokkarnir; eyjar, lítt gróið, ræktað land, sker, votlendi og 

þurrlendi.  Til ógróinna svæða teljast flokkarnir; aurar, aurkeila, ár, sandur og sjór.  Út úr 

þessu fæst skýrari mynd af breytingunum.  Í töflunni má sjá hvernig hlutfall gróins lands 

hækkar úr tæpu 21% árið 1946 í rúm 47%, 1989 og er komið upp í tæp 69% árið 2003.  Að 

sama skapi lækkar hlutfall ógróins lands úr rúmlega 79% árið 1946, í tæp 53% 1989 og er 

komið niður í rúm 31% árið 2003.   

Tafla 4.2  Flatarmál og hlutfall gróinna og ógróinna svæða 1946, 1989 og 2003.  Tölur eru í 

hekturum og prósentum. 

 1946 1989 2003 

 ha % ha % ha % 

Gróið land 878,4 20,8 1988,3 47,1 2893,3 68,6 

Ógróið land 3340,8 79,2 2230,8 52,9 1325,9 31,4 

Samtals 4219,1 100 4219,1 100 4219,1 100 

 

 

Mynd 4.1 Útsýni til austurs frá Gildraskeri.  Þetta svæði flokkaðist sem ár og sandur á 

myndunum frá 1946. (Mynd: SÓJ, 12. október 2010) 
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Mynd 4.2 Skógeyjarsvæðið 1946. 
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Mynd 4.3 Skógeyjarsvæðið 1989. 
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Mynd 4.4 Skógeyjarsvæðið 2003. 
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5 Umræður, túlkun og lokaorð 

5.1 Kostir og gallar fjarkönnunargagna 

Eins og áður hefur komið fram var notast við annars vegar svarthvítar pankrómatískar 

loftmyndir og hins vegar innrauða SPOT-5 gervitunglamynd.  Kortlagningin og rannsóknin 

byggðist því að mestu leyti á þessum tveimur myndgerðum.  Báðar tegundirnar hafa vissa 

kosti en því miður líka galla. 

Þegar kortleggja á meðalstór svæði eins og hér er um að ræða með sem minnstum tilkostnaði er 

best að nota loftmyndir í eins mikilli upplausn og hægt er.  Þegar því er ekki við komið henta 

gervitunglamyndir ágætlega, en þær geta vissulega verið mjög dýrar.  Þegar hins vegar á að 

rannsaka stór svæði kerfisbundið er best að nota gervitunglamyndir (Lillesand o.fl., 2004).   

Í því tilfelli sem hér um ræðir henta loftmyndir einna best, sér í lagi vegna þess hversu 

tiltölulega fáar myndir þarf til verksins.  Loftmyndirnar sem notaðar voru í þessari rannsókn 

eru talsvert komnar til ára sinna og óhætt er að segja að tækninni hafi fleygt fram síðan þær 

voru teknar.  Myndirnar eru líka svarthvítar, en það hefur bæði kosti og galla.  Kostirnir eru 

þeir að svarthvítar, pankrómatískar loftmyndir eru nær alltaf í hærri upplausn en myndir sem 

eru teknar með öðrum hætti eða blandað saman úr öðrum böndum.  Greinihæfni þess konar 

mynda er því meiri þegar þekkja á mismunandi yfirborðsfyrirbæri, en ekki alveg eins vel 

þegar greina á mun á nokkuð líkum yfirborðsgerðum.   

Nokkur vandamál við loftmyndatúlkunina urðu höfundi ljós þegar á leið vinnuna.  Helst ber 

þar að nefna hversu erfitt reyndist að greina svartan sand frá grunnu ferskvatni, sem jafnvel 

getur verið með sandbotni.  Ástæðan fyrir því er að einhverju leyti sú að svartur sandur er 

ekki jafnalgengur úti í hinum stóra heimi og hér á landi.  Þar af leiðandi hafa litlar sem engar 

rannsóknir verið gerðar á því hvernig best sé að þekkja þessi fyrirbæri í sundur.  Mögulegt er 

að einhversstaðar hafi þessir flokkar skolast til og hugsanlega eru einhver vatnasvæði flokkuð 

sem sandur.  Það breytir þó ekki meginniðurstöðunni, því hvort sem um er að ræða vatn eða 

sand, er um ógróið svæði að ræða. 

5.2 Lokaorð 

Að aflokinni þessari rannsókn má með sanni segja að höfundur hafi orðið margs vísari um 

þróun gróðursins á Skógeyjarsvæðinu.  Þó að höfundur hafi verið nokkuð viss um að miklar 

breytingar hafi átt sér stað á þeim áratugum sem liðnir eru frá því að framkvæmdir hófust er 

óhætt að segja að niðurstöðurnar hafi komið skemmtilega á óvart.  Ljóst er að „ævintýrið í 

Skógey í Nesjum“ eins og Sveinn Runólfsson (2004) komst að orði hefur valdið 

straumhvörfum á svæðinu og óhætt er að segja að ásýnd þess er orðin mun búsældarlegri en 

áður var.  Uppblástur og sandfok er nánast horfið á öllu Skógeyjarsvæðinu, þó komi fyrir að 

rjúki aðeins upp úr núverandi farvegi Hornafjarðarfljóta.  Hvarf sandfoksins hefur haft mjög 

jákvæð áhrif á líf og afkomu fólks í Nesjum og á Höfn. 

Ef höfundur ætti að setja upp skáldahattinn og reyna að spá fyrir um framtíðarhorfur 

Skógeyjarsvæðisins myndi hann vera nokkuð bjartsýnn.  Þó að höfundur sé ekki vel að sér í 
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beitarþolsfræði þykir honum líklegt að sauðfjárbeit á svæðinu á sumrin sé af hinu góða.  

Sauðféð étur vissulega gróðurinn, en sjaldnast til skaða.  Þar að auki fylgir sauðfénu áburður 

sem er mjög til góða fyrir gróður. Ef fram fer sem mögulega horfir, að Skógeyjarsvæðið komi 

til með að þorna betur vegna m.a. landriss, er ekki ósennilegt að meiri nytjaræktun geti átt sér 

stað.  Þar gæti verið um að ræða tún-, korn- eða jafnvel kartöfluræktun.  Bændur á Miðskeri 

hafa t.d. ræktað kartöflur í sandríkum jarðvegi rétt austan við Hoffellsá með ágætum árangri. 

Í lok kafla 2.1 fjallaði ég um landris á svæðinu.  Mögulegt er að svæðið muni rísa um einhverja tugi 

sentimetra á komandi áratugum vegna þess að farg Vatnajökuls er sífellt að minnka.  Við það er 

líklegt að svæðið gæti þornað betur upp sem yrði t.d. til hagsbóta fyrir ferðaþjónustuna, því þá væri 

auðveldara að komast um svæðið.  Þess ber þó að geta að landris vegna hops jökla er verulega hæg 

þróun því er mjög erfitt að gera einhverjar áætlanir þar að lútandi.  

Í köflum 2.1 og 2.3 er fjallað örlítið um eðli jökuláa og það hvernig þær haga sér á sléttlendi.  

Í því samhengi mætti nefna að vissar hættur geta skapast þar sem jökulár eru beislaðar með 

fyrrgreindum hætti.  Ár geta mögulega flætt yfir varnargarða og ef umsvif manna eru orðin 

mikil hlémegin við varnargarða geta áhrif flóða orðið stórkostleg.  Nægir að nefna dæmi frá 

Markarfljótsaurum, en í skjóli þeirra varnargarða sem beisla Markarfljót hafa byggst upp þó 

nokkrir sveitabæir.  Enn sem komið er hefur svo til engin uppbygging af slíku tagi átt sér stað 

á Skógeyjarsvæðinu, ef frá eru taldir örfáir kornakrar og nokkuð af girðingum. 

Að lokum má geta þess að til þess að geta gert verkefni sem þetta nákvæmara væri að öllum 

líkindum betra að hafa samskonar gögn frá öllum tímabilunum.  Þannig væri betra að hafa t.d. 

allt myndefnið af sömu gerð, sama mælikvarða, með sömu upplausn og helst teknar sama dag, 

þó á mismunandi árum.  Þessu eru Lillesand o.fl. (2004) að mestu sammála.  Það er þó 

óraunhæft að gera slíkar kröfur þegar verið er að bera saman svæði á svona löngu tímabili, þar 

sem tækniframfarir hafa orðið miklar síðastliðna hálfa öld.  Þar að auki er mjög erfitt fyrir þá 

aðila sem standa að loftmyndaflugi að spá fyrir um eftirspurn á myndefni í framtíðinni.  

Ef ætlunin væri að fara lengra með þetta verkefni, eða aðferðirnar sem beitt hefur verið við 

vinnslu þess væri t.d. nokkuð fróðlegt að kanna hug þeirra sem með kortagerðarvöldin fara að 

nota þessar aðferðir til að uppfæra strendur landsins og árfarvegi í kortagrunnunum sem til eru 

í landinu þéttar en nú er gert.  Þetta væri hægt að gera á einfaldari hátt en hér er gert, t.d. með 

því að gera bara greinarmun á sjó, ám og vötnum og öðru landi, og hugsanlega ekki með svo 

miklum tilkostnaði.  Loftmyndatúlkun og fjarkönnun eru nú þegar víðsvegar orðnar ráðandi 

aðferðir í kortagerð og eru að miklu leyti að ryðja sér til rúms hér á landi.  Landmælingar, 

stundaðar með þríhyrningsmælingum t.a.m., eru á undanhaldi með tilkomu alls þess úrvals 

sem til er af loftmyndum og gervitunglamyndum.  Loftmyndatúlkun og fjarkönnun hafa 

nefnilega þann ótvíræða kost að ekki er nærri því jafn brýn þörf fyrir kortagerðarmanninn að 

vera staddur á staðnum sem hann er að kortleggja í hvert skipti.  Það felur í sér mun skemmri 

tíma sem fer í vinnuna og þar af leiðandi minni kostnað. 
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Loftmyndir af svæðinu frá 1989. (Landmælingar Íslands, 1989) 
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Innrauð gervitunglamynd af svæðinu frá 2003. (SPOT Image, 2003) 

 


