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Útdráttur 

Síðasta áratug hefur umræða um þau áhrif sem framandi plöntur geta haft á vistkerfi notið 

síaukinnar athygli. Sökum þess að framandi plöntutegundir hafa annan vistfræðilegan 

uppruna en þær sem fyrir eru, eiga þær til að skera sig úr hvað varðar vöxt og dreifingar-

mynstur. Þær geta því gjörbreytt því vistkerfi sem fyrir er og ógnað lífræðilegum 

fjölbreytileika.   

Gott dæmi um þetta er gróðursetning og dreifing lúpínu í Öræfasveit frá árinu 1954. 

Markmið þessarar skýrslu er að: 

1. Kortleggja hvar lúpína hefur verið gróðursett í Öræfunum. 2. Kortleggja hvar hún hefur 

náð að mynda breiður. 3. Að reyna eftir fremsta megni að mæla hve stórt svæði allar 

lúpínubreiðurnar í Öræfunum ná orðið yfir. 4. Athuga hvenær lúpínu var plantað 5. Athuga 

hversu miklu var plantað. 6. Að athuga hvort svæðið hafi verið skipulagt 

gróðurræktarsvæði. 7. Ef svo er, athuga hvað hafi verið gert til að halda lúpínunni innan 

þess svæðis. 8. Að merkja þau svæði þar sem lúpínan hefur dreift sér utan ræktarsvæðanna 

og reynt að ákvarða orsök þess að hún gerði það. 9. Að reyna að lýsa í mjög grófum 

dráttum hvaða áhrif lúpínan hefur haft á þau vistkerfi sem hún hefur náð að mynda breiður 

í. 10. Að kanna hvaða aðferðir hafa verið notaðar til að reyna eyða lúpínunni og hverjar 

þeirra hafa reynst best.  

Dvalist var tvo mánuði samtals á svæðinu við vinnslu þessarar skýrslu. Það er maí- og 

október mánuð árið 2010.  

Útbreiðsla lúpínu í Öræfum var kortlögð með hjálp loftmynda, vettvangsvinnu og 

upplýsinga frá heimamönnum. Reynt var eftir megni að staðsetja einstaka svæði þar sem 

lúpína hafði dreifst utan lúpínubreiða til að áætla hvort vænta mætti hraðrar útbreiðslu. 

Stuðst var við frásagnir heimamanna, eldri skýrslur og vettvangsrannsókn til að afla 

upplýsinga um framgang lúpínunnar á rannsóknarsvæðunum − hvernig gengið hafi að 

stemma stigum við henni eða eyða og hvaða aðferðir hafa hentað best til þess. 

Komist var að því að lúpína fyrirfinnst á ellefu mismunandi svæðum í Öræfum og að þessi 

svæði þekja meira en 691 hektara lands. Hin stærstu af þessum svæðum eru 

landgræðslusvæði í umsjá Landgræðslufélags bænda í Öræfum og Landgræðslu ríkisins. 

Þessi svæði eru um 93% flatarmáls hinna ellefu svæða. 

 



 

Abstract 

For the last decade, the influence that exotic plants can have on an ecosystem has received 

increasing attention by the research community. Due to the fact that exotic plants have a 

different ecological background than existing species they tend to stand out when it comes 

to growth and distribution patterns. This can lead to changes in the adopted ecosystem 

which threatens its biodiversity. A prime example of this phenomenon is the plantation and 

uncontrollable spread of Lupin in the Öræfi district of Iceland since 1954. 

This paper aims to: 

1. Map the plantation of Lupin in Öræfi, and where it has spread to.  

2. Attempt to measure how large of an area Lupin has spread in Öræfi. 

3. Investigate when and how much Lupin was originally planted, and whether the 

planting areas were officially designated. 

4. Research what methods have been used to confine Lupin within the designated 

planting areas, mapping the areas where these methods have failed to prevent 

spreading and explaining why.  

5. Attempt to describe roughly what effect Lupin has had on the ecological systems it 

has managed to flourish in. 

6. Research the methods used to eliminate Lupin and highlight which methods seem 

to be the most successful.  

The fieldwork undertaken made all effort to locate patches where the Lupin had settled 

outside of the intended areas. Information on the advancement of Lupin and any hindrance 

of growth or elimination altogether was gathered by reports from local people, previous 

publications and by field research. The largest part of this research took place in Öræfi in 

May and October of 2010.  

It was found that Lupin exists in 11 areas in total around Öræfi and its patches cover more 

than 691 ha, the largest of which are areas planned by the Landgræðslufélag bænda in 

Öræfi and Landgræðsla Ríkisins. These areas cover around 93% of the total area. 
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1 Inngangur 

Öræfasveit er sú sveit sem hvað harðast hefur orðið úti vegna eldgosa og jökulhlaupa á 

Íslandi. Þessi sveit hefur alltaf borið nafn með rentu, því áður fyrr var hún kölluð Litla- 

hérað (Jónas Jónsson, 2000). Þá er áætlað að nær allt undirlendi sveitarinnar hafi verið 

þakið gróðri.  Þetta var að miklum hluta birkiskóglendi í dölum allt inn undir jökul en 

votlendisgróður á neðri hluta undirlendis (Óbyggðanefnd, 2004). Í einni svipan árið 1362 

þegar Öræfajökull gaus einu mesta eldgosi í sögu Íslandsbyggðar, sem jafnframt er eitt 

stærsta sprengigos sem orðið hefur á jörðinni undanfarin árþúsund, eyddist þessi sveit og 

varð að öræfum (Sigurður Þórarinsson, 1958). Þetta frjósama hérað, þar sem áður hafði  

meðal annars verið stunduð akuryrkja, og talið að minnsta kosti 30 bæi var nú ekki nema 

svipur hjá sjón og var sveitin mannlaus næstu 40 árin. Eftir að gróðurhulu Litla-héraðs 

hafði verið svipt af landinu bar það ekki lengur réttnefni og fékk nafnið Öræfi sem hún ber 

enn þann daginn í dag (Sigurður Þórarinsson, 1958). 

Eftir þetta varð sveitin aldrei söm við sig. Kuldatímabil gekk í hönd og jöklar tóku að 

stækka (Hjalti J. Guðmundsson, 1997). Jöklarnir og ár þeirra gleyptu í sig land og þar sem 

áður hafði verið gróður var nú torfær aur og gríðarmiklir sandar (Óbyggðanefnd, 2004).  

Að sögn Sigurðar Bjarnasonar frá Hofsnesi í Öræfum voru helstu nytjatún Öræfinga í 

brekkum sveitanna langt fram á miðja síðustu öld og er það afar lítið svæði, sé stærð þess 

miðuð við allt það nytjaland sem nú er til staðar. Stærsta sléttlendið í sveitinni sem fékk 

frið fyrir stanslausum ágangi jökuláa, sem stöðugt breyttu um farveg, var að sögn Sigurðar 

á milli Hofs og Hnappavalla. Öll ofangreind atriði leiddu til þess að fénaður var oft rýr og 

búskapur erfiður (Sveinn Runólfsson, 1998).  

Heimildir eru fyrir því að strax í upphafi síðustu aldar hafi bændur í Öræfasveit verið 

tilbúnir að leggja mikið á sig til að snúa vörn í sókn gegn gróðureyðingunni. Óhætt er að 

segja að þeir hafi upplifað mun skýrari tengingu á milli gróðurs og fæðuöryggis 

sveitarinnar en seinni tíma kynslóðir hafa gert. Að sögn Guðjóns Jónssonar bónda á 

Mýrinni í Örlæfasveit höfðu jökulár, öskufall, skriður, beit, skógarhögg og hamfaraflóð í 

gegnum aldirnar skilið þannig við landið að varla sást stingandi strá á öllu láglendinu. Í 

upphafi tuttugustu aldar þegar heimamenn hófu skógræktarstarf inn í Bæjarstaðarskógi í 

landi Skaftafells, hafði verið gengið svo á þá fáu skóga sem eftir stóðu að þeir voru 

einungis skugginn af því sem þeir gætu verið (Guðjón Jónsson, 1996).  

Heimamenn fylgdust vel með hvernig gróðurinn óx á ný eftir að árnar fóru að skipta um 

farvegi eftir brotthvarf jökla, eða þar sem jökulgarðar voru gerðir til að hemja þær. Á 

Skeiðarársandi gáfu þeir hinum nýju gróðurhulum nöfn eins og Sigurðarfit eða Húsfit ef 

það var mosaskeina eða álíka lágróður en nöfn eins og Eystri bót eða Ábót ef um melkoll 

sem var stærri en aðrir melkollar var að ræða. Þessi nöfn standa enn og eru notuð eins og 

hvert annað kennileiti. Á þennan hátt geta heimamenn lýst því nákvæmlega hver fyrir 

öðrum hvar þeir hafa farið um sandana með tilvísun í þessi kennileiti sem aðkomumenn 

myndu sjaldan taka eftir (Hólmfríður Guðlaugsdóttir, bóndi á Svínafelli, munnleg heimild, 

16. maí 2010). Sumstaðar þar sem ár voru hættar að renna eftir að jökullinn hafði hopað og 

grunnvatnsyfirborð lækkað það mikið að gróður átti erfitt uppdráttar, var brugðið á þá leið 
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að veita hluta af ánum í gömlu farvegina (Guðjón Þorsteinson, bóndi á Svínafelli, munnleg 

heimild, 21. maí 2010). 

Snemma á öldinni var ungmennafélagið Framtíðin stofnað (sem síðar hlaut nafnið 

Ungmennafélag Öræfinga (UMFÖ). Félagið lagði ómælda vinnu í  að græða upp sveitina. 

Uppgræðsla var tímafrek og framan af höfðu náttúruöflin og sauðkindin betur. Þannig 

miðaði landgræðslustarfi oft lítið áfram þrátt fyrir mikla vinnu (Guðjón Jónsson, 1996). 

Um miðja síðustu öld voru mýrarnar í Öræfum ræstar fram og græddir voru aurar sem 

gerðu það að verkum að hægt var að leggja niður vetrarbeit og álag á óræktað land 

minnkaði (Sveinn Runólfsson, 1998).  

Sáning lúpínu er ein af þeim aðferðum sem Öræfingar hafa notað til að græða upp landið. 

Henni var fyrst komið fyrir í Öræfum árið 1954 og hefur allar götur síðan verið mikið 

notuð í sveitinni. Fjallað verður nánar um komu lúpínunnar í Öræfin í kafla 5 á blaðsíðu 

19. Landgræðslufélag Öræfinga hefur staðið fyrir friðun og uppgræðslu á 5000m
2
 landi á 

skerjunum austan við Hof að eystri mörkum Hnappafells. Félag þetta, sem jafnframt er 

fyrsta landgræðslufélag bænda á landinu, var stofnað árið 1992 að undirlagi Landgræðslu 

ríkisins og heimamanna. Félagsmenn hafa verið ötull sáningaraðili lúpínu í sveitinni og 

vinna stöðugt að því að koma á sem mestum samfelldum nytjagróðri á undirlendi og í 

fjallshlíðum héraðsins (Sigþrúður Jónsdóttir, 2005). Félagið hefur einnig í samvinnu við 

Landgræðslu ríkisins staðið fyrir stórfelldri ræktun í landi Svínafells vestan Svínafellsáar 

(myndir 2 og 3) (Guðjón Þorsteinson, bóndi á Svínafelli, munnleg heimild, 21. maí 2010). 

Síðasta áratuginn hefur umræða um þau áhrif sem framandi plöntur geta haft á vistkerfi 

notið síaukinnar athygli. Sökum þess að framandi plöntutegundir hafa annan vistfræðilegan 

uppruna en þær sem fyrir eru, eiga þær til að skera sig úr hvað varðar vöxt og 

dreifingarmynstur, þær geta þar með gjörbreytt vistkerfinu sem fyrir er (Wilsey og Polley, 

2006; Liao o.fl., 2008) og þar af leiðandi ógnað lífræðilegum fjölbreytileika (Higgins, 

Richardson, Cowling og Trinder, 1999; Kolar og Lodge, 2001). 

Á Íslandi hefur þessi umræða meðal annars snúist um hvort lúpína (Lupinus nootkatensis 

Donn ex. Sims) sé að breyta vistkerfum hér á íslandi og hvort hún sé þar með orðin ógn við 

lífræðilegan fjölbreytileika.  

Markmið þessarar skýrslu er að:  

1. Kortleggja hvar lúpína hefur verið gróðursett í Öræfum. 

2.  Kortleggja hvar hún hefur náð að mynda breiður. 

3. Að reyna eftir fremsta megni að mæla hve stórt svæði allar lúpínubreiðurnar í Öræfum 

ná orðið yfir. 

4. Að kanna hvenær var lúpínu var plantað. 

5. Að athuga hversu miklu var plantað. 

6. Að athuga hvort svæðið hafi verið skipulagt gróðurræktarsvæði.  

7. Ef svo er, athuga hvað hafi verið gert til að halda lúpínunni innan þess svæðis. 
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8. Að merkja þau svæði þar sem lúpínan hefur dreift sér utan ræktarsvæðanna og reyna að 

ákvarða orsök þess að hún gerði það. 

9. Að reyna að lýsa í mjög grófum dráttum hvaða áhrif lúpínan hefur haft á þau vistkerfi 

sem hún hefur náð að mynda breiður í.  

10. Að kanna hvaða aðferðir hafa verið notaðar til að reyna eyða lúpínunni og hverjar 

þeirra hafa reynst best.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að í kafla tvö er aðstæðum á rannsóknarsvæðum 

stuttlega lýst. Í kafla þrjú er ágrip yfir komu lúpínunnar til Evrópu. Í kafla fjögur er fjallað um 

eldri skýrslur um lúpínuna sem og annan fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í kafla fimm er 

fjallað um komu lúpínunnar til Öræfa og útbreiðslu hennar í Morsárdal. Í kafla sex er svo gerð 

grein fyrir þeim aðferðum sem beitt var í rannsókninni. Í sjöunda kafla er fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í kafla átta eru niðurstöður túlkaðar. Heimildaskrá fylgir svo þar 

á eftir.  
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2 Rannsóknarsvæði 

Þegar horft er yfir Öræfin má sjá skörp landfræðileg og gróðurfarsleg skil milli fjalllendis 

og undirlendis. Undirlendið skiptist í gróna og ógróna sanda. Nær fjöllum og í kringum 

farveg jökulánna eru sandarnir grýttir en neðar á söndunum fíngerðari, sendnir og 

leirbornir. Upp frá undirlendinu rísa brött, mishá og misvel gróin fjöll. Skriðjöklar koma 

skríðandi milli fjallanna undan Öræfajökli og enda oft í jökulónum. Undirlendið er 

hallalítið frá fjallsrótum og niður að sjó. Rannsóknirnar fóru fram á ellefustöðum í Öræfum 

þar sem lúpínu hefur verið sáð með mismunandi hætti hvað varðar aðstæður, veðurfar, 

jarðveg og gróður. Þrjár yfirlitsmyndir eru af svæðunum en þær eru myndir 1 og 2, bls. 28 

og mynd 19, bls. 46. Mynd 1 er yfirlitsmynd af svæðum 1-9 , mynd 2 er af svæði 10 og 

mynd 19 er af svæði 11. 

Tvö af rannsóknarsvæðunum voru í fjöllum Öræfasveitar. Annað þeirra heitir 

Rauðakambur en hitt, sem er nokkuð stórt svæði og nær yfir mörg fjöll, verður kallað 

skerið á milli Hofs og eystri enda Hnappafells (svæði 10) í þessari skýrslu. Rauðikambur 

rís á milli tveggja skriðjökla. Þá eru tvö svæði í sandöldum, annað í jökulgarði sem 

Svínafellsjökull myndaði og er fyrir framan Hafrafell (svæði 4) og hitt í sandöldu 

vestarlega á Skeiðarársandi (svæði 1). Hin svæðin eru öll á sléttlendi, eitt er inni í 

Morsárdal (svæði 1) í Skaftafellslandi, en þar er mikið um árfarvegi, annað í árnum austan 

við Svínafellsbæina sem Virkisá skildi eftir sig (svæði 9) og enn eitt í Kvískerjum. Á 

Kvískerjum var sáð á þremur stöðum. Sáð var á tveimur mismunandi stöðum á sandinum 

og í hól fyrir ofan Kvískerjabæinn (svæði 11).  

Nokkuð milt loftslag er í Austur-Skaftafellssýslu en meðalsumarhiti á láglendi er nær alls 

staðar hærri en 9,0°C og júlíhiti hærri en 11°C. Veturnir eru tiltölulega mildir líka en 

meðalhiti í janúar er hærri en -1,0°C (Skógræktarbókin, 1990). Nokkur munur er á 

ársúrkomu eftir svæðum en í Svínafelli er ársúrkoman um 1802 mm á meðan hún er um 

3438 mm á Kvískerjum (Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, 2003). Fullyrða má að með tilliti til hitafars og úrkomu séu gróðurskilyrði á 

láglendi í sveitinni mjög góð miðað við Ísland almennt séð. 

.  
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3 Alaskalúpínan kemur til Evrópu 

Alaskalúpínan kom til Evrópu seint á 18. öld en hún var helst ræktuð útlitsins vegna í 

enskum görðum. Þaðan er talið að hún hafi verið flutt til Skandinavíu og verið vinsæl 

garðplanta þar allt fram á tuttugustu öld (Karlsson 1981; Fremstad og Elven 2004). 

Heimildir eru fyrir því að hún hafi þá eitthvað verið byrjuð að dreifa sér villt í Svíþjóð 

(Karlsson 1981; Fremstad og Elven 2004). Um þetta leyti er líklegt að henni hafi einnig 

verið sáð í Noregi en þar hefur lúpína verið notuð til að binda jarðveg meðfram vegum og 

lestarteinum en þau svæði gerði hún að sínu náttúrulega umhverfi (e. naturalized). Lúpínan 

átti hinsvegar litlum vinsældum að fagna í Finnlandi og er sjaldgæf þar enn í dag (Fremstad 

og Elven 2004). 

Fyrsta skráða heimildin um lúpínu hér á landi er að finna í texta eftir Schierbeck landlækni 

frá 1886 en hann stundaði ræktunartilraunir á Alaskalúpínunni ásamt nokkrum öðrum 

lúpínutegundum (Schierbeck, 1886). Alaskalúpínan kom til Grænlands og Færeyja um 

1970. Á Grænlandi hefur hún náð nokkuð góðri útbreiðslu en í Færeyjum hefur hún aldrei 

náð sér á strik vegna beitar (Borgþór Magnússon, 2006). 

Það var síðan árið 1945 að þáverandi skógræktarstjóri Hákon Bjarnason kom með fræ og 

nokkrar rætur frá Alaska í þeim tilgangi að sporna við þeirri gróðureyðingu sem ríkt hafði 

á Íslandi allt frá því að land byggðist (Borgþór Magnússon, 2006). Hákon hafði mikla trú á 

lúpínunni til landgræðslu og sá til þess að henni yrði plantað víðsvegar um landið, einkum 

hjá girðingum Skógræktar ríkisins. Af þessu er sprottin sú lúpína sem má finna umhverfis 

landið en hún hefur verið notuð mikið til landgræðslu (Borgþór Magnússon, Sigurður H. 

Magnússon og Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2001).  
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4 Fræðilegur bakgrunnur 

Lúpínan er belgjurt og hefur þann eiginleika að geta auðgað jarðveginn af köfnunarefnum. 

Þetta gerir hún með rótargerlum.  Hluta af köfnunarefninu sem hún bindur úr loftinu skilar 

hún svo í jarðveginn og er því náttúruleg uppspretta áburðar. Langar rætur lúpínunnar hafa 

einnig þann eiginleika að geta losað um jarðveginn og gert hann móttækilegri fyrir því 

vatni sem rignir í gegnum hann. Þetta skapar einnig pláss fyrir rætur annarra 

plöntutegunda. Báðir þessir eiginleikar gera lúpínuna að einstakri landgræðslujurt (Klaus-

Ulrich Heyland, 1996). Í þessum kafla verður fjallað um margar þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á eiginleikum lúpínunnar og áhrifum hennar á íslenskt vistkerfi. 

Lúpína er svepprótarlaus planta en það gerir hana einstaklega hæfa til þess að lifa á auðu 

eða gróðurlitlu landi. Líklegt er að þegar plöntur búi við erfið skilyrði kosti samlífið við 

sveppi meiri orku en fæst með hjálp þeirra. Svepprætur eru notadrjúgar fyrir plöntur − 

svepprót nær til meiri jarðvegs en svepplaus rót, hún eykur yfirborð róta til upptöku vatns 

og næringarefna ásamt því að geta varið rótina gegn sjúkdómum og áti skordýra svo 

eitthvað sé nefnt. Svepprótarlausar plöntur eru þó sökum orkusparnaðar ávallt líklegastar 

til að verða fyrstu landnemarnir en með tíð og tíma tapa þær fyrir plöntum sem eru mjög 

háðar svepprótum. Slíkar plöntur munu síðan gegna meginhlutverki í gróðurframvindunni 

eftir það. Þess ber að geta að lúpínan er svepprótlaus planta alla ævi, andstætt melgresi, 

sem einnig hefur verið mikið notað til landgræðslu hér á landi. Melgresi virðist kjósa 

svepprótarleysi framan af en myndar svo ríkulega svepprót eftir að það byrjar að blómstra 

(Úlfur Óskarsson, 2006). 

Samfara gróðureyðingu og jarðvegsrofi minnkar frjósemi jarðvegs. Plöntur taka 

næringarefni úr jarðveginum og skila þeim aftur til baka í formi lífrænna efna. Örverur og 

önnur jarðvegdýr hafa áhrif á það hversu hratt niðurbrotsferlið gengur fyrir sig. Við ræktun 

lands eykst frumuframleiðslan og meira fellur til af lífrænum leifum. Þetta leiðir svo til 

fjölgunar jarðvegslífvera og aukinnar virkni þeirra (Guðmundur Halldórsson, Ása L. 

Aradóttir, Ólafur Arnalds, Edda S. Oddsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2001). Það þarf 

þó ekki endilega að vera að dýralíf aukist að sama skapi þar sem ræktunarsvæði eru oft 

einsleit og dýralíf fábreytt eftir því. Dýralíf í lúpínubreiðum hefur eitthvað verið rannsakað 

hér á landi þó lítið sé. Rannsóknir hafa leitt í ljós að fuglalíf getur aukist á þeim svæðum er 

innihalda lúpínu (Tómas G. Gunnarsson og Guðný H. Indriðadóttir, 2009; Gunnar Þór 

Hallgrímsson, Sveinn Kári Valdimarsson og Páll Hersteinsson, 2005) og að tegundaauðgi 

maðka er meiri innan lúpínubreiða en utan (Guðmundur Halldórsson, Ása L. Aradóttir ofl., 

2001). Nokkuð er um að mýs haldi til í lúpínubreiðum. Þessar breytingar gera það að 

verkum að fæðuframboð fyrir ýmsar fuglategundir hefur aukist. Afleiðingu þess má meðal 

annars sjá á því að branduglur eru farnar að verpa í minnsta kosti tveimur lúpínubreiðum á 

Suðurlandi (Branduglumyndir Þóris N. Kjartanssonar, 2007). Uglan lifir meðal annars á 

músum en að sögn Þóris N. Kjartanssonar er mikið af þeim í þessum lúpínubreiðum ásamt 

ýmsum fuglategundum. Þessir staðir eru ekki vanalegir varpstaðir branduglunnar en hún 

telst nokkuð sjaldgæfur fugl á Íslandi. Branduglan er alfriðuð enda verpa hér aðeins 

nokkrir tugir para á ári hverju (Fundu ófleyga branduglu við Þjórsá, 1996). Ekki ber að 

taka þessu þannig að allir fuglar njóti góðs af ásókn lúpínubreiðanna en ýmsar íslenskar 

fuglategundir njóta sín fremur á berangri þar sem þeir sjá betur í kringum sig. Þær hörfa 

því þegar lúpínan breiðist út á varpsvæði þeirra. Sumstaðar fækkar beinlínis bæði 

tegundum og einstaklingum innan þeirra (Jóhann Óli Hilmarsson og Ólafur Einarsson, 

2004).  
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Nokkur munur er á lúpínu í hæð og þéttleika eftir svæðum. Á Suðurlandi er laufþak 

lúpínunnar að öllu jöfnu samfelldara og stilkar hennar hærri en annarstaðar á landinu. 

Helsta ástæða þess er að úrkoma og hiti er þar meiri en annarstaðar.  Meðalúrkoma á 

suðurlandi er um 900 – 3400 mm og geta stilkar lúpínunnar þar orðið 80 – 120 cm háir. 

Meðalársúrkoma á norðurlandi er um 500 – 800 mm og stilkarnir á bilinu 40 – 110 cm 

háir.  Á þurrum melum inn til landsins er lúpínan gisin, en yfirleitt mjög þétt á melum í 

útsveitum (Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik Sigurðsson, 

2001).  

Gróðurframvinda af völdum lúpínu, sé hún látin óárétt, sveigist alltaf í sömu átt. Áberandi 

breytingar verða á þeim gróðri sem fyrir er en lúpínan myndar þéttar og langlífar breiður. 

Víðast hvar þar sem lúpínan hefur myndað þéttar breiður eru færri plöntutegundir innan 

breiðunnar en utan (Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, 2001). Á sunnanverðu landinu eru vaxtarskilyrði lúpínunnar betri en fyrir 

norðan enda er úrkoma þar meiri. Þar verða lúpínubreiðurnar þéttari, endast lengur og áhrif 

þeirra á umhverfið jafnframt meiri. Margt bendir til þess að á svæðum þar sem bæði er 

þurrara og kaldara geti lúpínan byrjað að hörfa á 15 – 20 árum eftir að hún hafi myndað 

breiður. Það tekur hinsvegar lengri tíma fyrir hana að hörfa á snjóþungum og rökum 

svæðum þar sem úrkoma er meiri (Borgþór Magnússon o.fl., 2003).  

Innan í elstu lúpínubreiðunum eru að jafnaði um 5 -25 plöntutegundir á meðan í reitum á 

viðmiðunarlandi utan breiða eru um 20 – 60 tegundir. Fyrir norðan er mun minni 

tegundaauðgi en þó mikill munur á fjölda tegunda innan og utan breiðanna. Sumstaðar er 

jafnvel meiri tegundaauðgi innan breiðanna en utan þeirra (Borgþór Magnússon o.fl., 

2001).  

Bæði þéttleiki og hæð lúpínunnar hafa mikið um það að segja hversu auðvelt er fyrir annan 

gróður að dafna í lúpínubreiðum. Lúpínan vex hærra, lifir lengur og breiður hennar eru 

þéttari við hærra hitastig og meiri úrkomu en ella. Í rannsókn sem Borgþór Magnússon, 

Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik Sigurðsson (2003) gerðu á annarsvegar um 20 ára 

gamalli lúpínu í vikrum í Þjórsárdal þar sem meðalárshiti er um 3,6°C og meðalársúrkoma 

um 903 millimetrar og í liðlega 30 ára gamalli breiðu á Kvískerjum í Öræfum þar sem 

meðalárshiti er um 4,6°C og meðalársúrkoma um 3434mm voru um átján tegundir plantna 

skráðar utan breiðunnar í Þjórsárdal en tuttugu tegundir innan hennar. Í breiðunni á 

Kvískerjum voru 36 tegundir plantna skráðar en ellefu innan hennar (Borgþór Magnússon 

o.fl., 2003). 

Það er næstum ómögulegt fyrir íslenskan trjágróður að vaxa upp af fræi þar sem lúpínan 

hefur náð að mynda breiður. Hægt er að auka líkurnar á því að birki komist á legg innan 

lúpínubreiða með því slætti, plægingu eða með því opna breiðuna á annan hátt (Ása L. 

Aradóttir, 2000). Einnig er hægt að koma upp víði- eða asparskógi innan lúpínubreiða ef 

séð er til þess að stiklingarnir sem stungnir séu niður séu hærri en lúpínan sjálf (Bjarni 

Diðrik Sigurðsson, 2004). Ef trén á annað borð ná að vaxa upp, þá dafna þau betur en ef 

þeim er plantað utan breiðanna. Innan breiðanna njóta þau áburðar lúpínunnar en 

jarðvegurinn er einnig betur varinn fyrir frostlyftingu og veðri svo eitthvað sé nefnt (Ása L. 

Aradóttir, 2000).  

Yfirleitt er lúpínan nokkuð þéttari rétt innan við jaðar breiða en gisnari innar í breiðunni 

þar sem elsti parturinn er. Mjög misjafnt er hversu lengi lúpínan endist á hverjum stað fyrir 

sig. Sumstaðar hefur hún byrjað að hörfa eftir að hafa verið á landi í aðeins 10 – 25 ár á 
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meðan annarstaðar, þar sem hún hefur verið í allt að 35 ár eru enn engin merki þess að hún 

láti hinn minnsta bilbug á sér finna. Slíkir staðir eiga flestir það sameiginlegt að vera rakir, 

snjóþungir eða með stutta leið að jarðvatni. Lítið er vitað um það hversu einstök planta geti 

orðið gömul en dæmi eru þess að lúpínur nái þrjátíu ára aldri við góð skilyrði (Borgþór 

Magnússon o.fl., 2001). 

Í flestum tilfellum eykst magn kol- og köfnunarefna í jarðvegi þar sem lúpína nemur land. 

Kolefnismagn eykst að jafnaði á ári hverju um 0,1% eða 1300 kg á hvern hektara og 

köfnunarefnisinnihald um 0,01 prósent eða um 120 kg á hvern hektara. Þetta er umtalsverð 

aukning. Eftir því sem lúpínan fer yfir grónara land, er uppsöfnun efnanna hægari og 

sumstaðar þar sem hún breiðist yfir mólendi með kolefnisríkum jarðvegi hefur mátt greina 

kolefnistap í jarðveginum (Borgþór Magnússon o.fl.,2001). 

Rúmlega helmingur fræja alaskalúpínunnar spíra ekki strax heldur haldast heil í jörðinni. 

Talin hafa verið um 1350 spírunarhæf lúpínufræ í aðeins 5-10 ára gömlum lúpínubreiðum. 

Þannig býr lúpínan til nokkurskonar fræbanka sem ver tilveru tegundarinnar einstaklega 

vel gegn beit, eitrun, slætti eða öðru því sem hugsanlega gæti ógnað tilveru hennar. Það 

sama á við þegar aðstæður verða óhagstæðar lúpínunni og hún fer að hörfa fyrir öðrum 

gróðri. Þá geymast fræin í jörðinni undir gróðurhulunni, tilbúin til þess að spíra ef 

gróðurhulan rofnar. Það er vitað að á grónum jörðum, þar sem jarðvegurinn er þykkur, er 

fræbanki neðanjarðar oft mjög ólíkur þeim plöntum sem vaxa ofanjarðar en  fræin lengra 

ofan í jörðinni tilheyra landinu frá þeim tíma er gróður var að nema land. Þegar 

landámsplönturnar hörfa, geymast fræ þeirra í jörðinni. Þess eru dæmi að fræ skyldrar 

tegundar, Lupinus arcticus, hafi orðið allt að 10.000 ára gömul og enn hæf til spírunnar. 

Það skal þó tekið fram að fræ þessi höfðu geymst við afar sérstakar aðstæður og að sú 

aðferð sem notuð var við aldursmælingu þeirra hefur verið afar umdeild (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, 1993).  

Það er vel þekkt að lúpínufræ geta borist með vatnsfarvegum, það er ám, lækjum og 

leysingavatni. Einnig má gera má ráð fyrir því að fræ geti borist með sauðfé, bílum eða 

vélsleðum. Lítið er vitað um flutning fræja með fuglum en sá möguleiki verður skoðaður 

nánar í þessari rannsókn. Þá er þekkt að mýs safni meðal annars lúpínufræjum í vetraforða 

sinn, en þá er  þó varla um langan flutning að ræða (Landgræðsla ríkisins, 1996). Einnig 

má ekki útiloka frávik í náttúrunni eins og það að fræ geti borist í lúpínusinu með vindi ef 

að þau hafa af einhverjum ástæðum ekki skotist úr fræhylkjum sínum. Fræ lúpínu eru 

fremur stór og berast yfirleitt ekki langar vegalengdir nema þar sem hún vex við 

vatnsfarvegi (Daði Björnsson, 1997).  

4.1 Líffræðilegur Fjölbreytleiki 

Tilkoma ásækinna, framandi plantna ógnar lífræðilegum fjölbreytileika um allan heim. Ef 

líffræðingar, skipuleggjendur jarða og ráðamenn í heiminum grípa ekki til skjótra aðgerða 

mun plöntulíf jarðarinnar einkennast af fáum og ágengum tegundum. Þetta væri slæmt fyrir 

alla þá sem kunna vel að meta fjölbreytileika jarðarinnar sem og ólík plöntusamfélög 

mismunandi landa og heimsálfa (Hobbs og Humphries, 1994).  

Árið 1994 tók samningur gildi á Íslandi sem gerður hafði verið í Rio de Janeiro árið 1992 

(Umhverfisráðuneytið, 1997). Eitt að meginmarkmiðum þessa samnings var að takmarka 

gróðurhúsaloftegundir andrúmsloftsins og að viðhalda lífræðilegri fjölbreytni (e. 

biodiversity) (Cutler Cleveland og Ida Kubiszewski, 2007). Íslenska ríkið hefur ráðist í 
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ýmsar aðgerðaráætlanir til að reyna að standa við sinn hluta samningsins. Þessu hefur til 

dæmis verið fylgt eftir með landgræðslu og endurheimtingu votlendis. Hinu síðarnefnda 

hefur reyndar ekki ennþá verið veittur almennilegur farvegur en það stendur til bóta 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Báðar þessar aðgerðir eiga að stuðla að minnkun 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu. Mikið er rætt um lúpínuna í þessu samhengi. Í 

greinasafni umhverfisráðuneytisins snýst sú umræða helst um það hvernig megi stöðva 

útbreiðslu hennar til verndar lífræðilegrar fjölbreytni en sjaldan eða aldrei fjallað um hana 

sem mótvægisaðgerð gegn auknum gróðurhúsloftegundum í andrúmsloftinu. 

Líffræðileg fjölbreytni er bæði snúið og vandmeðfarið hugtak. Það nær yfir vítt svið og 

fjallar um breytileika meðal lífvera allstaðar í heiminum, frá öllum uppsprettum hvort sem 

um er að ræða sjó, landi eða vötnum. Hugtakið nær því til allrar lifandi náttúru 

(Umhverfisráðuneytið, 1993).  

Í framhaldi af samningum um líffræðilegan fjölbreytileika lét umhverfisráðuneytið gera 

alþjóðlega grunnskýrslu um ástand líffræðilegs fjölbreytileika á Íslandi og 

stjórnsýsluumgjarðar. Í þessari skýrslu er farið yfir helstu náttúruþætti landsins svo sem 

ástand jarðvegs, fuglategunda og sjávar. Tekið er fram að jarðvegseyðing sé eitt af stærstu 

vandamálum landsins og að Íslendingar hafi tapað því sem nemur 95% af upprunalegu 

skóglendi. Lúpína fær sérstaka umfjöllun. Minnst er á kosti lúpínunnar við endurheimtingu 

horfinna jarðgæða sem og ókostinn sem hlýst af því hversu ágeng hún sé 

(Umhverfisráðuneytið og Náttúrufræðistofnun Íslands 2001). 

Nýverið var gerð skýrsla á vegum umhverfisráðuneytisins sem fjallar um það hvar og 

hvernig skuli stöðva framrás lúpínunnar eða eyða henni. Þar er lagt til að dreifingu lúpínu 

verði einungis haldið áfram þar sem bæði séu fagleg rök fyrir notkun hennar sem og brýnir 

landgræðslu- eða ræktunarhagsmunir. Þá megi einungis nota hana á stórum, samfelldum 

söndum, vikrum eða melasvæðum þar sem sjálfgræðsla sé lítil og uppgræðsla eða skógrækt 

mjög kostnaðarsöm eða erfiðleikum háð (Náttúrufræðistofnun Íslands og Landgræðsla 

ríkisins, 2010). Einnig var lagt til að lögum verði breytt þannig að notkun Alaskalúpínu 

verði gerð óhemil ofan 400 metra yfir sjávarmáli í stað 500 metra eins og áður hafði verið 

og tryggðar verði heimildir til upprætingar og takmörkunar hennar í löndum sem eru í 

einkaeigu. Þá þurfi einnig að styrkja ákvæði laga um framandi tegundir 

(Náttúrufræðistofnun Íslands og Landgræðsla ríkisins, 2010).  

Skýrsla þessi hefur hlotið harða gagnrýni frá fulltrúum skógræktar sem segjast lengi hafa 

notað lúpínuna sem tæki til að endurheimta skóga. Þeir segja að sú fullyrðing að hún vaði 

yfir gróið land séu á veikum grunni byggð og telja ekki að lúpínan ógni fjölbreytileika 

lífríkis. Þeir kalla ennfremur eftir auknum rannsóknum á henni (Hafna herferð gegn lúpínu, 

2010). Umhverfisráðherra óskaði eftir greinargerð um skýrsluna og er sú greinagerð á 

öndverðum meiði við skýrslu Landgræðslu ríkisins (Þröstur Eysteinsson, Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, Jón Loftsson og Brynjólfur Jónsson, 2010).  Þetta hefur leitt til þess að 

skoðanabil hefur myndast á milli forsvarsmanna Skógræktarinnar og Landgræðslunnar. 

Margar plöntutegundir á Íslandi hafa borist með manninum viljandi eða óviljandi frá því að 

land byggðist en fjölmargar þeirra hafa borist hingað með fuglum. Langflestar þeirra eru 

fyrir löngu orðnar hluti af íslenskri náttúru. Mest er af nýjum landnemum á sunnanverðu 

landinu (Steindór Steindórsson, 1964). Rannsóknir hafa leitt í ljós að þar sem framandi 

plöntur koma inn í ný gróðursamfélög, þar eykst lífmassi og magn köfnunarefna í 

jarðveginum (Dassonville o.fl., 2008).  
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Eitt af sérkennum íslenskrar flóru er hve lítið hlutfall er af hágróðri á landinu (e. vascular 

plants). Segja má að Alaskalúpínan sé fyrsta plantan sem flutt er til landsins sem hafi náð 

að breiða úr sér eins ört og raun ber vitni. Þar sem jarðvegurinn á Íslandi er gjarnan 

snauðari af lífrænum efnum en gengur og gerist erlendis eiga niturbindandi plöntur eins og 

lúpínan góða möguleika á að vaxa og dafna. Þar sem lúpínan er há planta sem vex í 

miklum breiðum á hún auðvelt með að kaffæra þann lággróður sem fyrir er og breyta á 

tiltölulega skömmum tíma ásýnd þess lands sem hún fer yfir (Umhverfisráðuneytið og 

Náttúrufræðistofnun Íslands 2001).  

Það hefur dálítið borið á gagnrýni á ræktun einsleitra skóga en megininntak þeirrar 

gagnrýni er að þeir ógni fjölbreytileika flórunnar meira en æskilegt sé (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, Björgvin Ö. Eggertsson, Hreinn Óskarsson og Þór Þorfinnsson, 2005). Einnig 

hefur verið hvatt til þess að nota innlendar tegundir eins og gulvíði og loðvíði við 

landgræðslu þar sem þær styrkja innlend vistkerfi og falla vel inn í íslenskt landslag 

(Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 2006). 

4.2 Leiðir til að uppræta Alaskalúpínuna 

Í skýrslu sem unnin var að beiðni umhverfisráðherra með það markmið að undirbúa 

aðgerðir til að stemma stigum við útbreiðslu Alaskalúpínunnar, var talað um að beit, sláttur 

eða úðun séu þær aðferðir sem  gætu helst komið til greina hér á landi. Þar er talað um að 

beit sé ekki árangursrík aðferð til að eyða lúpínu þar sem kindur borði ekki fullvaxna 

lúpínu sökum beiskjuefna en geti aftur á móti verið góður kostur ef beitt er snemma á 

vorin. Talað er um að kostur beitar sé hversu umhverfisvæn hún sé. Beit geti verið góð leið 

til að hamla frekari útbreiðslu þar sem kindur virðist sækjast í ungar lúpínur. Sláttur er 

nefndur sem árangursrík aðferð á láglendi ef slegið er um mitt sumar á meðan lúpínan er í 

háblóma. Bestur árangur næst þá með því að slá lúpínuna alveg niður við jörð svo enginn 

ljóstillífandi vefur verði eftir ofanjarðar. Algengast er að slegið sé með vélorfum eða á 

dráttavélum þar sem þeim er viðkomið. Ókostirnir eru síðan þeir að sláttur með dráttarvél 

er einungis mögulegur ef yfirborðið er tiltölulega slétt og grjótlaust. Þetta getur verið erfitt 

að meta þar sem lúpínubreiður eru þéttar og lítil afköst eru þegar slegið er eingöngu með 

vélorfum. Mikið er talað fyrir úðun í þessari skýrslu og hversu góða raun hún hafi gefið en 

tekið er fram að mestu skipti hvenær úðað sé. Best sé að úða þegar Alaskalúpínan er að 

hefja blómgun eða á meðan á blóma hennar stendur. Lúpínueitrið sem mælt er með heitir 

glyphosate og samkvæmt skýrslunni á það að hafa lítil áhrif á annan gróður ef rétt er með 

farið. Því  er auðvelt að koma við í hverskyns landslagi nema þar sem annar hár gróður, til 

dæmis trjágóður, er til staðar. Úðun með illgresseyði er ekki mjög umhverfisvæn leið en 

skaðinn fer þó eftir hliðaráhrifum þess efnis sem notað er. Einnig er hægt að takmarka 

tjónið með því að passa að eitrið fari sem minnst á annan gróður (Náttúrufræðistofnun 

Íslands og Landgræðsla ríkisins, 2010). 

Dæmi eru um að þegar reynt hafi verið að eyða lúpínu með eitri, þá hafi allur annar gróður 

einnig drepist og að ári liðnu hafi lúpína tekið yfir allt svæðið, sprottin úr fræjum. Þá eru 

sumir á þeirri skoðun að með því að hraða vexti trjáa í lúpínubreiðum með áburði sé hægt 

að flýta þeirri þróun að skógur skyggi á lúpínuna og þar með neyða hana til að hörfa (Ekki 

auðvelt að eyða lúpínu með eitri, 2010). Það er einnig hægt að rækta öflugt gróðurbelti 

utan um það svæði sem lúpínunni er ætlað til að hindra óhefta útbreiðslu hennar 

(Landgræðsla Ríkisins, 1996).   
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5 Lúpínan kemur í Öræfin 

Hákon Bjarnason kom fyrst inn í Bæjarstaðarskóg árið 1933. Honum fannst strax mikið til 

skógarins koma. Þótt skógurinn væri vissulega tignarlegur, vofði mikil ógn yfir honum 

vegna jarðvegsrofs. Hákon fór fljótt að viðra þá skoðun sína við heimamenn að ráð væri að 

friða skóginn. Hugmyndir hans um friðun í Bæjarstað hlutu góðan hljómgrunn meðal 

bænda í Skaftafelli (Guðjón Jónsson, 1996) og í október 1934 bar hann undir 

Skógræktarfélag Íslands tillögu um  fjárveitingu til að girða hluta Bæjarstaðarskógs við 

góðar undirtektir. 

Þrátt fyrir kreppu og erfiða tíð í Öræfunum, sem og landinu öllu, tókst að fá gefins efnivið 

til að girða 22 hektara land inn í Bæjarstað. Unnu heimamenn með handverkfærum einum 

saman í brattri hlíðinni í lok júnímánaðar árið 1935, tíu til tólf saman, tólf tíma á dag, í níu 

daga samfellt við að girða. Þó vel hafi verið að verki staðið, gafst girðingin illa og var 

sjaldan fjárheld á meðan hún stóð. Flest ár var hún illa leikin af snjólögum og vatnagangi 

og erfitt var að halda henni við vegna anna (Guðjón Jónsson, 1996).  

Ekki eru allir sammála um það hvort girðingin hafi verið til nokkurs gagns og sumir hafa 

jafnvel haldið fram að hún hafi frekar verið til ills þar sem aukinn grasvöxtur hafi til dæmis 

hindrað spírun nýrra birkifræja. Guðjón Jónson bóndi á Mýrinni í Öræfum lýsir því í grein 

sem hann sendi í Skógræktaritið 1995 að þó afkoma gróðursins í Bæjarstað hafi batnað 

verulega þegar líða tók á öldina þá telji hann að breytt tíðarfar og batnandi árferði hafi 

ráðið því fremur en minkandi beit. Það hafi vafalaust verið skriðuföll og vatnselgur en 

hvorki beit né uppblástur sem skemmdu skóginn mest (Guðjón Jónsson, 1996; Ragnar 

stefánsson 1995).   

Farið var reglulega með tilbúinn áburð í rofabörðin í nokkur ár eftir að girðingin var sett 

upp. Þessi aðferð virkaði ágætlega en var þó bæði torsótt og tímafrek. Bændur gátu ekki 

haldið verkinu áfram. Árið 1954 fékk Hákon leyfi frá Ragnari Stefánssyni, bónda í 

Skaftafelli til að fara með lúpínu í rofabörðin þar sem hún myndi sá sér sjálf og þarfnaðist 

ekki sömu aðhlynningu og aðrar plöntur. Guðjón fór þetta sama ár með lúpínuna þangað. 

Mun þetta hafa verið fyrsta lúpínan í Öræfum (Guðjón Jónsson, 1996). Lúpínan dreifði sér 

lítið til að byrja með en átti þó stóran þátt í að loka gróðursárum í híðinni. Árið 1959 sendi 

Hákon Ragnari, bónda í Skaftafelli, lúpínufræ sem hann fór með efst í brekkunna, innan 

girðingarinnar í Bæjarstað. Lúpínan átti stóran þátt, ásamt minnkandi beit á svæðinu og 

batnandi árferði, í að viðsnúningur hefur átt sér stað í þeirri gróðureyðingu sem plagað 

hafði hlíðarnar í Bæjarstað. Með tilkomu lúpínunnar telur Guðjón Jónsson hafa orðið 

aldahvörf og að upp muni vaxa nýr Bæjarstaðarskógur. Þegar girðingin var tekin niður árið 

1977 var orðið fjárlaust á svæðinu og gat lúpínan þá dreift sér um hlíðar Bæjarstaðar 

óáreitt. Bað Ragnar Stefánsson þá um leyfi hjá þáverandi ráðamönnum í Náttúrverndarráði 

til að uppræta hana. Taldi hann það þá ekki vera mikið verk þar sem hún var á þeim tíma 

ekki farinn að dreifa sér að nokkru ráði. Beiðni hans var hafnað (Guðjón Jónsson, 1996). 

Árið 1967 voru Skaftafellsjarðirnar seldar ríkinu og Skaftafell formlega opnað sem 

þjóðgarður. Ragnar bóndi flutti bú sitt í Freysnes sem er suðaustan við Skaftafell. Árið 

1978 var svo hafist handa við að girða þjóðgarðinn af. Um það bil 13 km löng girðing var 

reist frá Svínafellsjökli að Skeiðarárbrú og önnur girðing um 9 km frá fremsta oddi 

Freysness og út að Skeiðarárbrú (Ragnar Stefánsson, 1995). 
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5.1 Sprenging verður á lúpínunni í Morsárdal 

Það var ekki fyrr en árið 1980, í kjölfar leysinga í einni skriðunni sem lúpínunni hafði 

verið sáð í, að hún barst niður á sléttlendið. Fljótlega eftir að lúpínan var komin á jafnsléttu 

hóf hún að dreifa sér hratt (Kristín Svavarsdóttir, Þórunn Pétursdóttir og Guðrún 

Gísladóttir, 2004). Þá bentu rannsóknir sem Þórunn Pétursdóttir gerði á útbreiðslu lúpínu í 

Morsárdal á greinilega samsvörun á hegðun hennar og kenninga um hvernig ágengar 

plöntur dreifast í nýjum heimkynnum (Þórunn Pétursdóttir, 2003). Ágengar plöntur í 

nýjum heimkynnum geta verið í lagfasa (nokkurskonar dvala) fyrstu áratugina og við 

röskun í vistkerfinu (t.d. vegna flóðs) getur hinn svokallaði lagfasi rofnað og opnað fyrir 

mun víðtækari útbreiðslu plöntunnar (Hobbs og Humphries 1994). Að mati Þórunnar er 

það fyrrnefnd skriða ásamt friðun svæðisins fyrir beit sem hafi verið ráðandi þættir í 

breytingum á útbreiðslu lúpínu og skógarins í Morsárdal síðustu ár (Þórunn Pétursdóttir, 

2003). 

Gerð var ítarleg rannsókn með loftmyndum á því hversu hratt lúpínan hafði dreift sér í 

Morsárdal. Notaðar voru 6 loftmyndir frá árunum 1965 – 2000. Árið 2001 var því svo fylgt 

eftir með því að telja stakar plöntur og litla lúpínukjarna fyrir þær aðallúpínubreiður sem 

sáust á loftmynd. Þetta var gert til þess að sjá um hversu stórt svæði væri að ræða (Kristín 

Svavarsdóttir o.fl., 2004). 

Engin merki um lúpínubreiður fundust á loftmyndunum frá árunum 1965 og 1982. Á 

loftmyndinni sem tekin hafði verið 1988 var hægt að bera kennsl á fjórar lúpínubreiður 

sem þöktu þá samanlagt 17.000 m
2
. Árið 2000 hafði lúpínan meira en þrettánfaldað sig. 

Hún þakti þá um 229.000 m
2
. Aukningin á fermetrafjöldanum á þessum tíma er 

stórkostleg. Aðallúpínubreiðan stækkaði árlega um 3000 m
2 

á árunum 1982 – 1988 , 

16.000m
2
 á árunum 1988 – 1994 og um 22.000 m

2
 á árunum 1997 – 2000. Þannig 

margfaldaðist lúpínusvæðið með hverju árinu sem leið (Kristín Svavarsdóttir o.fl., 2004). 

Árið 1982 þakti lúpínan 0,5 hektara en 2002 þakti hún 32 hektara.  Á sama tímabili hafði 

flatarmál Bæjarstaðarskógar tvöfaldast, úr 11,4 hektörum í 22,4 hektara. Verður því ekki 

hægt að sjá að skógurinn sé í hættu vegna útbreiðslu lúpínunnar þó svo hún gæti á einhvern 

hátt staðið fyrir frekari nýliðun hans (Þórunn Pétursdóttir, 2003). 

Með því að bera saman loftmyndir af útbreiðslu lúpínunnar í Morsárdalnum frá 1988 og 

1994, benti margt til þess að lúpínan dreifi sér með þeim hætti að hún myndi fleiri og 

minni breiður utan við þá breiðu er hún kemur upprunalega frá. Nýju breiðurnar vaxa síðan 

saman og mynda fljótt eina stóra breiðu sem þekur stórt svæði (Kristín Svavarsdóttir o.fl., 

2004). 
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6 Gögn og aðferðir 

Dvalist var tvo mánuði samtals á svæðinu við vinnslu þessarar skýrslu, það er maí- og 

októbermánuð árið 2010. Reynt var að hafa val á gögnum eins fjölbreytt og mögulegt var.  

6.1 Val á gögnum 

Útbreiðsla lúpínu í Öræfum var kortlögð með hjálp loftmynda, vettvangsvinnu og 

upplýsinga frá heimamönnum. Þá var reynt eftir fremsta megni að staðsetja einstaka svæði 

þar sem lúpína hafði dreifst utan lúpínubreiða til að áætla hvort vænta mætti hraðrar 

útbreiðslu hennar í náinni framtíð en lúpína dreifir sér mun hraðar í stökum breiðum en 

þegar einungis um eina stóra er að ræða (Kristín Svavarsdóttir o.fl., 2004). 

Til að afla upplýsinga um framgang lúpínunnar og gróðurs almennt á rannsóknar-

svæðunum, hvernig gengið hafi að stemma stigum við henni eða eyða og hvaða aðferðir 

hafa hentað best til þess, var stuðst við frásagnir heimamanna og óútgefinnar skýrslu frá 

árinu 2006. Skýrsla þessi fjallar um tilraunaverkefni beitar inn í girðingu sem lögð hefur 

verið inn í Morsárdal (Ármann Guðmundsson Hólmfríður Guðlaugsdóttir, Elín Heiða 

Valsdóttir og Ragnar Frank Kristjánsson, 2006). Mismikið var hægt að fá af upplýsingum  

eftir svæðum. Mun meira fékkst af upplýsingum um lúpínuna í Morsárdal, um 

lúpínugirðinguna sem var á eystri aurnum í Svínafelli, um skógræktargirðinguna á milli 

Hofs og eystri enda Hnappafellsfjalls og í Kvískerjum en um þá lúpínu sem er fyrir vestan 

Svínafellsár, í árfarvegnum í Freysnesi, fyrir framan Hafrafellsfjall, fyrir framan 

Skaftafellsjökul, í öldu á Skeiðarársandi og í Rauðakambi.  

Vegna anna tókst því miður ekki að mæla umfang lúpínunnar inn í Morsárdal. Reynt var að 

fá nýja loftmynd af svæðinu, en án árangurs og varð því að styðjast við rannsókn Kristínar 

Svavarsdóttir, Þórunnar Pétursdóttir og Guðrúnar Gísladóttir Distribution dynamics of 

exotic Nootka lupin (Lupinus nootkatensis) on a braided river plain in Skaftafell National 

Park, Iceland frá árinu 2001, en í þeirri rannsókn var umfang lúpínunnar og hvernig hún 

hafði dreift sér frá árunum 1965 til ársins 2000 mæld með hjálp gervihnattamynda (Kristín 

Svavarsdóttir o.fl., 2004). Stuðst var við uppdrátt úr lokaverkefni Þórunnar Pétursdóttur 

við Jarð- og landfræðiskor Háskóla Íslands vorið 2002 (Þórunn Pétursdóttir 2003). Þá var 

einnig stuðst við loftmyndir sem fengnar voru frá Regínu Hreinsdóttir, þjóðgarðsverði í 

Skaftafelli sem og upplýsingum frá henni í tölvupósti 2. nóvember 2010 um aðgerðir gegn 

lúpínunni í Morsárdal og fyrir framan Skaftafellsjökul síðustu ár (myndir 6 og 10). Önnur 

myndin sýnir meðal annar hvar starfsmenn þjóðgarðsins í Skaftafelli (nú 

Vatnajökulsþjóðgarður) upprættu lúpínu með því að rífa hana upp með rótum sumarið 

2009 í Morsárdal (mynd 10 bls. 36), hin myndin sýnir útbreiðslu lúpínunnar fyrir framan 

Skaftafellsjökul sama ár en þar var einnig búið að merkja hvar plöntur höfðu verið 

fjarlægðar um sumarið (mynd 6 bls. 32). Þessar upplýsingar voru síðan bornar saman við 

frásagnir heimamanna og vettvangsferð höfundar. 

Til að áætla með hvaða leiðum lúpínan breiðir úr sér var notast við frásagnir heimamanna, 

gamlar skýrslur og vettvangsskoðun. Í vettvangskoðuninni var athugað hvernig lúpínan 

hafði dreift sér fram að því. Sem dæmi má nefna þornaða árfarvegi sem reikna má með að 

séu fýsilegir sökum aukins raka umfram svæðið í kring eða meðfram árbökkum en vitað er 

að lúpína á auðvelt með að dreifast langar leiðir með vatni (Landgræðsla ríkisins, 1996). Ef 

ekki var hægt að skýra dreifingarmynstur lúpínunnar með nokkrum þekktum hætti, eins og 
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raunin var á vissum stöðum á Kvískerjum, það er með ám, lækjum eða leysingarvatni og 

hægt að útiloka að það hefði borist með sauðfé, bílum eða vélsleðum (spurn. Landgræðsla 

ríkisins, 1996) voru aðrir möguleikar skoðaðir. Til dæmis hvort fræin gætu hafa borist með 

vindi eða fuglum. Heimamenn voru spurðir um vindáttir og hvort vindurinn í þá átt sem 

við átti hverju sinni, gæti hafa verið það sterkur að fræ bærust með þeim hætti.  

Fjölbreyttleiki fuglalífs og gróðurs í lúpínubreiðunum var mældur með vettvangs-

könnunum. Hér er því einungis lýst sem athugað var þá mánuði sem unnið var að þessari 

skýrslu en ekki nánari skoðun á fjölbreytileika gróðurs eða talningu allra þeirra fugla sem 

sáust utan breiða og innan. Vegna þessa getur nokkur skekkja verið á mælingunum en 

heimildamenn gáfu, en þó ýmsar upplýsingar um fuglalíf í breiðum almennt séð. 

Áhrif beitar á lúpínu voru skoðuð með tilliti til fjölda sauðfjárs og misjafnra aðstæðna. Til 

dæmis var svæði þar sem beitt var innan girðingar, á stað þar sem lúpína vex, borið saman 

við svæðið utan girðingarinnar sem var laust við beit (sbr. tilraunagirðing í Morsárdal og í 

landi Svínfellinga vestan Svínafellsá). Til þessa var stuðist við vettvangsskoðun, frásagnir 

heimamanna sem og óútgefna skýrslu um tilraunarverkefni með beit á lúpínu í Morsárdal 

frá 2006 (Ármann o.fl., 2006). Einnig voru skoðuð áhrif beitar kringum 

landgræðslugirðinguna sem nær frá Hofi og austur fyrir Hnappafell og þau svæði þar sem 

lúpínan var farin að dreifa sér út fyrir girðinguna. Með hjálp heimamanna og könnunar á 

aðstæðum var síðan reynt að greina hver ástæðan sé fyrir því að sauðkindin haldi lúpínunni 

í skefjum sumstaðar umhverfis girðingar en annarstaðar ekki.   

6.2 Viðtöl 

Þar sem takmarkaðar heimildir eru til um hvar lúpínu hefur verið sáð í Öræfunum var 

byrjað á að spyrja heimamenn um það. Vel gekk að fá fólk af svæðinu í viðtal og voru 

viðtölin flest tekin upp og síðar afrituð.  

Allir viðmælendurnir hafa búið árum saman á svæðinu. Flestir eru með eða hafa haft 

kindur og þekkja vel samneyti þeirra við lúpínuna, þá hafa margir tekið þátt í sáningu, 

upprætingu og girðingarvinnu í kringum lúpínuna. Notast var við eigindlega aðferð, það er 

hálfstýrð viðtöl (e. semi-structured interviews). Þessi aðferð er millistig annars vegar 

stýrðra viðtala (e. structured interviews), þar sem notast er við spurningalista og allir 

viðmælendur svara sömu spurningunum, og opinna viðtala (e. unstructured interviews), 

hins vegar þar sem viðmælandinn stjórnar viðtalinu en ekki spyrjandinn. Í hálfstýrðum 

viðtölum er stuðst við nokkrar lykilspurningar en það fer síðan eftir viðmælanda hvernig 

viðtalið þróast. Þessi aðferð leyfir spyrjanda að stýra viðtalinu að einhverju leyti með 

fyrirfram ákveðnum spurningum en geta svo jafnframt spurt frekar eftir því hvernig 

viðtalið þróast (Longhurst, 2010). Viðmælendurnir voru 8 talsins. 

Fyrst talaði ég við Guðlaug Gunnarson fyrrverandi bónda í Svínafelli vegna tengsla hans 

við lúpínugirðinguna á eystri aurnum í Svínafelli, landgræðslugirðingarinnar sem er fyrir 

vestan Svínafellsár og lúpínunnar í Rauðakambi. Hann gat sagt mér mikið um tildrög 

lúpínu á svæðinu fyrir framan Hafrafellsfjall, framan Skaftafellsjökuls, inn í Morsárdal og í 

öldunni á Skeiðarársandi. Talað var við þau Hólmfríði Guðlaugsdóttir og Ármann 

Guðmundson bændur í Svínafelli en þau hafa meðal annars tekið þátt í tilraunaverkefni frá 

árinu 2005 með sauðbeit á lúpínu í afmarkaðri girðingu inn Morsárdal. Talað var við 

Guðjón Þorsteinsson bónda í Svínafelli vegna tengsla hans við lúpínugirðinguna á eystri 

aurnum í Svínafelli og vestan Svínafellsár. Talað var við Sigurð Bjarnason frá Hofsnesi 
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vegna tengsla hans við landgræðslugirðinguna sem er á milli Hofs og austur fyrir 

Hnappafell. Þá var talað við Hálfdán Björnsson frá Kvískerjum vegna tengsla hans við 

lúpínu á Kvískerjum. Þá var átt örstutt samtal við Unni Bjarnadóttur frá Hofi og hún spurð 

um skoðun sína á því að lúpínan væri komin út fyrir skógræktargirðinguna fyrir austan hof 

og byrjuð að dreifa sér niður Hofsfjall fyrir ofan Hofsbæina. Að lokum var talað við 

Laufeyju Lárusdóttur í Freysnesi um sögu lúpínunnar þar, en henni var sáð í gamlan 

árfarveg í Freysnesi og einnig um þá lúpínu sem farin er að dreifa sér vestur úr 

skógræktargirðingunni fyrir vestan Svínafellsá. 

Framgangur viðtalanna var mjög mismunandi og tóku þau allt frá  fimmtán mínútum og 

upp í fimm klukkustundir. Allt fór þetta eftir því hvernig aðkoma hvers og eins 

viðmælanda var að efninu og svo formi viðtalsins. Rætt var við Guðjón í skoðunarferð um 

staðinn þar sem lúpínugirðingin á eystri aurnum var, við Guðlaug í skoðunarferð þar sem 

lúpínan er á eftirtöldum stöðum; eystri aurnum í Svínafelli, í landgræðslugirðingunni fyrir 

vestan Svínafellsá, svæðinu fyrir framan Hafrafellsfjall, framan Skaftafellsjökul, inn í 

Morsárdal og í öldunni á Skeiðarársandi (mynd 1). Viðtalið fór mestmegnis fram í bíl 

Guðlaugs. Rætt var við Hálfdán í skoðunarferð um lúpínuna á Kvískerjum og fór það 

viðtal fram inn í Kvískerjabænum og í skoðunarferðinni. Rætt var við Sigurð um sögu 

lúpínunnar í landgræðslugirðingunni sem er á milli Hofs og fram að eystri enda 

Hnappafellsfjalls og fór það viðtal fram heima hjá Sigurði sem og í bíltúr inn í 

landgræðslugirðingunni. Þá voru viðtölin við Hólmfríði, Ármann og Laufeyju öll í styttri 

kantinum og mun óformlegri. Þau voru allt frá því að vera mörg stutt viðtöl um mjög 

afmarkað málefni í það að vera fleiri viðtöl sem snérust um að svara hinum ýmsum 

spurningum sem upp vöknuðu á meðan gerð þessarar skýrslu stóð. 

6.3 Kortagerð og skipulag 

Notast var við ArcGis 9.2 og GPS staðsetningartæki (hér eftir einungis kallað GPS) við 

alla kortagerðarvinnu. Svæðin voru staðsett með GPS en svo voru allir útreikningar unnir í 

ArcGis. Allar loftmyndirnar eru fengnar frá Loftmyndum ehf. nema tvær fengust frá 

Regínu þjóðgarðsverði í Skaftafelli en það eru myndir 10 og 6. Búið var að vinna 

myndirnar frá Regínu áður en tekið var við þeim til nota í þessari skýrslu. Þegar mælt var 

hversu langt lúpínan hafði náð að dreifa sér frá helstu breiðum var Skeiðarábrú notuð til 

viðmiðunar þar sem litlar breiður höfðu byrjað að myndast neðan við hana. Síðan var 

ArcGis notað til að mæla vegalengdina frá því svæði sem breiðurnar eru inní Morsárdal og 

niður fyrir brú. Staðsetning breiðanna sást á loftmynd frá Loftmyndum ehf. Ekki var tekinn 

neinn GPS punktur þar sem lúpínan fannst við Skeiðará og má því reikna með einhverri 

skekkju.  

Svo gera mætti betur grein fyrir dreifingu lúpínunnar um sveitina var 

rannsóknarsvæðunum skipt niður í ellefu svæði. Skiptingin byggist á þeim stöðum þar sem 

lúpínu var upphaflega sáð en ekki hversu stórar breiðurnar eru. Þetta var gert til að betur 

væri hægt að bera saman hvernig lúpínan hafi dreift sér við mismunandi aðstæður en 

einnig til þess að fá heildstæða mynd af öllum þeim svæðum þar sem lúpínu hefur verið 

plantað. Þannig er Morsárdalur (svæði 2) látinn vera eitt svæði þótt lúpínan nái nú út fyrir 

dalinn og allt niður fyrir Skeiðarárbrú og aldan á Skeiðarársandi (svæði 1) eitt svæði þó þar 

hafi aldrei almennilega náð að myndast breiða. Þá var ákveðið að gefa svæðunum númer 

frá eitt til elleft þar sem vestasta svæðið er númer eitt og númerin svo látin hækka eftir því 

sem austar dregur. Þannig fékk svæðið sem austast er, númerið ellefu. Þetta var gert til að 
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auðvelda lesenda að gera sér staðsetningu svæðanna í hugarlund. Reynt var að gefa 

ónefndum svæðum nöfn sem lýsa staðsetningu þeirra. Þar sem svo langt er á milli 

annarsvegar svæða 9 og10 og hinsvegar 10 og 11 kom það illa út að hafa þau öll á sömu 

myndinni. Var því ákveðið að hafa 3 kort. Eitt fyrir svæði 1 -9 (mynd 1.) og síðan sitthvort 

fyrir svæði 10 (mynd 2) og 11 (Mynd 3). Þá hefði verið hægt að skipta Kvískerjasvæðinu 

(mynd 3) í þrjú undirsvæði þar sem þar mátti finna þrjár breiður á þrem mismunandi 

svæðum en til einföldunar var ákveðið að gera það að einu svæði. Það sama gildir um 

svæðið frá Hofi og austur fyrir endann á Hnappafelli þar sem ræktun með lúpínu á sér 

langa sögu innan þess svæðis. 

Breiður minni en 625 m
2
 voru ekki mældar. 

Þar sem svæðin eru nokkuð misjöfn var kortlagning ekki framkvæmd með sama sniði 

allsstaðar. Þar sem engin lúpínubreiða er í sandöldunni á Skeiðarársandi til að mæla var 

látið nægja að staðsetja hana með GPS, en í staðinn lýsa breiðslumynstrinu um ölduna til 

að hægt væri að áætla hversu hratt hún muni ná að breiða úr sér (sjá svæði 1 á mynd 1). Á 

svæðinu fyrir framan Hafrafell (svæði 4) var bæði mælt flatarmál allra lúpínubreiða og 

þess svæðis sem stakar plöntur utan breiða höfðu dreift sér á(mynd 7 bls. 33). Reikna má 

með að lúpínan þétti sig hratt innan þess svæðis þar sem hún hefur náð að dreifa sér utan 

aðalbreiðanna og myndi fljótlega eina stóra breiðu (Kristín Svavarsdóttir o.fl., 2004). 

Vegna nálægðar svæðanna „Árfarvegur í Freysnesi“ (svæði 5) og „Svínafellsland vestan 

Svínafellsár“ (svæði 6) við hvort annað var ákveðið að sýna útbreiðslu þeirra á sömu 

myndinni (mynd 3 bls. 29). Svæði 5 var unnið þannig að flatarmál breiðunnar var mælt en 

dreifingarmynstrinu í kring einungis lýst en vegna anna og umfangs svæðisins sem lúpínan 

hafði breiðst yfir var látið af því að mæla það allt. Svæði 6 var unnið þannig að 

lúpínubreiðan innan landgræðslugirðingarinnar var mæld og síðan mælt hversu langt 

lúpínan hafði náð að dreifa sér utan hennar. Í skriðunni í sumarbústaðarlandi í Svínafelli 

(svæði 7) var ummál breiðunnar mælt en því svo lýst hvernig samneyti lúpínunnar við birki 

er háttað. Í Rauðakambi (svæði 8) var gengið í kringum breiðuna og þéttleikanum innan 

hennar gerð skil en vegna umfangs svæðisins gafst ekki tóm til að skipta breiðunni upp 

frekar (mynd 8 bls. 34). Á reitnum þar sem lúpínugirðingin stóð á eystri aurnum í 

Svínafelli (svæði 9) var ummál girðingarinnar mælt en þar sem girðingin var stækkuð voru 

tvö mál tekin, eitt fyrir gömlu girðinguna og eitt fyrir þá nýju. Þetta var gert til að hægt 

væri að bera gróðurfar á svæðunum saman (mynd 15 bls. 41). Útbreiðsla lúpínunnar á 

Skerinu frá Hofi og austur fyrir Hnappavelli (svæði 10) var mæld með því að ganga í 

kringum allar helstu breiðurnar. Þá voru stundum gloppur inn í breiðunum þar sem lúpínan 

hafði enn ekki náð að breiða úr sér. Þessar gloppur voru sjaldan stórar og vegna stærðar 

svæðisins náðist ekki að merkja þær sérstaklega. Þetta svæði er girt af og var lengd 

girðingarinnar einnig mæld sem og þau svæði þar sem lúpína er farin að dreifa sér utan 

girðingar (mynd 2 bls. 28). Á Kvískerjum (svæði 11) var ummál þess svæðis þar sem 

breiður lúpínunnar náðu eitt sinn yfir mælt (mynd 19 bls. 46). 
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7 Niðurstöður 

Lúpínu hefur verið sáð á ellefu stöðum vítt og breitt um Öræfin og ná breiður hennar 

samtals yfir meira en 691 hektara svæði. Þá á eftir reikna með hvað breiður hennar í 

Morsárdal hafa stækkað mikið frá því 2002 en þá voru þær tæpir 32 hektarar (Þórunn 

Pétursdóttir, 2003). Samkvæmt heimamönnum hafa þær stækkað þó nokkuð síðan þá. Í 

vettvangskönnun vorið 2010 fundust nokkrar litlar lúpínubreiður í Skeiðarárfarveginum 

nokkuð fyrir neðan Skeiðarárbú eða um 9 km frá þeim stað þar sem aðalbreiðurnar inni í 

Morsárdal eru. Árið 2001 þegar útbreiðsla lúpínu utan helstu breiða var síðast mæld voru 

þær aðeins að finna um 2 km fyrir utan þeirra (Kristín Svavarsdóttir o.fl., 2004). 

Innan landgræðslugirðingarinnar nær lúpínan á tveimur stöðum yfir 400 metra. Það er á 

skerinu fyrir ofan Mýrina, þar sem hún fer upp í 450 m hæð og í fjallinu vestan við 

Hnappavelli, en þar fer hún hæst í 460 m.  

Stærsta útbreiðslusvæði lúpínu í Öræfum er á svæðinu milli Hofs og eystri enda 

Hnappafells (svæði 10), en þar þekur lúpína um 588 hektara landsvæði. Minnsta útbreiðsla 

lúpínu, fyrir utan sandölduna á Skeiðarársandi (svæði 1), er í sumarbústaðarlandinu í 

Svínafelli en þar þekur hún um 0,057 hektara. Tafla 1 sýnir útbreiðslu lúpínu vorið 2010 í 

hektörum í Öræfasveit. Athuga ber að tölur um útbreiðslu í Morsárdal eru frá því 2002 og 

því ekki alveg réttar því reikna má með að breiðurnar þar hafi stækkað síðan þá. Nokkuð 

áberandi meira fuglalíf er allstaðar þar sem lúpínan hefur myndað breiður og að sögn 

Hálfdáns Björnsonar er nokkuð um að tófur haldi til þar. 

Tafla 1. Útbreiðsla lúpínu í Öræfum í hektörum. 
 

Svæði Ha 

Sandalda á Skeiðarársandi (svæði 1) 0 

Morsárdalur (svæði 2) 32
*
 

Framan við Skaftafellsjökul (svæði 3) 16,5 

Fyrir framan Hafrafell (svæði 4) 2,76 

Árfarvegur í Freysnesi (svæði 5) 1,22 

Svínafellsland vestan Svínafellsár (svæði 6) 52,59 

Sumarbústaðarland í Svínafelli (svæði 7) 0,057 

Rauðikambur (svæði 8) 15,10 

Lúpínugirðingin á eystri aurnum í Svínafelli (svæði 9) 0
** 

Skerið frá Hofi og austur fyrir Hnappavelli (svæði 10) 588,47 

Kvísker (svæði 11) 0
**

 

*Mælt af Þórunnu Pétursdóttir 2002 (Þórunn Pétursdóttir 2003) 

 **Búið er að eyða allri öllum lúpínubreiðum á þessum svæðum 

Á tveimur stöðum hefur lúpínunni verið haldið niðri, annarsvegar með beit, það er í 

Svínafellslandi vestan Svínafellsár (svæði 6), og hinsvegar með eitri á Kvískerjum (svæði 

6). Þá hafa ýmsar leiðir verið reyndar í Öræfum við að halda lúpínunni í skefjum. Þar á 

meðal með því að rífa hana upp með rótum, með sauðfjárbeit og slætti svo eitthvað sé 

nefnt. 
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7.1 Sáning á skipulögðum gróðurræktarsvæðum 

Af þeim ellefu svæðum þar sem lúpínu hefur verið eða plantað í Öræfum er hægt að segja 

að sex þeirra séu eða hafi upphaflega verið skipulögð gróðurræktarsvæði, það er afmarkað 

svæði þar sem girt hefur verið í kring til að gróður geti fengið að vaxa í friði fyrir beit.  

Lúpínan í Morsárdalnum er meðvitað höfð með í þessum hópi þar sem henni var 

upphaflega komið fyrir innan girðinga þó sú girðing hafi að sumra sögn sjaldan verið 

fjárheld (Guðjón Jónsson, 1996). Þau svæði sem átt er við eru Morsárdalur (svæði 2), 

Árfarvegur í Freysnesi (svæði 5), Svínafellsland vestan Svínafellsár (svæði 6), 

lúpínugirðingin á eystri aurnum í Svínafelli (svæði 9), Skerið frá Hofi og austur fyrir 

Hnappavelli (svæði 10), Kvísker (svæði 11). Sjá myndir 1 og 2 blaðsíðu 28 fyrir svæði 1-

10 og mynd 19 blaðsíðu 46 fyrir svæði 11.  

Af þeim sex svæðum sem samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan eru skipulögð 

landgræðslusvæði voru tvö þeirra samvinnuverkefni landgræðslufélags bænda í Öræfunum 

og Landgræðslu ríkisins. Það eru Svínafellsland vestan Svínafellsár (svæði 6) og Skerið frá 

Hofi og austur fyrir Hnappavelli (svæði 10). Bæði svæðin voru að sögn mjög rýr af gróðri 

áður en ræktun hófst. Í þessum kafla verður fjallað um sögu lúpínu á þessum svæðum að 

undanskildum þeim þar sem tekist hefur að eyða öllum lúpínubreiðum − með beit á eystri 

aurnum í Svínafelli (svæði 9) og hinsvegar með eitri á Kvískerjum (svæði 11) en nánar 

verður fjallað um þetta í kafla 7.3 hér á eftir. 

Fyrsta samvinnuverkefni Landgræðslufélags bænda í Öræfunum og Landgræðslu ríkisins 

hófst árið 1993 með lagningu um 13 km langrar girðingar frá Hofi og austur fyrir 

Hnappafell (mynd 2). Með því friðuðust um 5000 ha lands (Bergþór Bjarnason, 1993). 

Sauðfjárbeit átti að sjá um að lúpínan myndi ekki fara út fyrir svæðið. Að sögn Sigurðar 

Bjarnasonar voru mörg þúsund tonnum af lúpínufræum og lúpínublönduðum jarðvegi 

dreift innan þessarar girðingar. Heilmikið af birki og eitthvað af víði hefur einnig bæði 

verið plantað og sáð í girðinguna. Lúpínunni var plantað ofar í skerið og birkinu neðar og 

ætlunin með því var, að sögn Sigurðar, að lúpínan myndi virka sem vítamínssprauta á 

birkið þegar þau mættust. Þetta gekk ekki sem skildi því lúpínan var mun fljótari að dreifa 

úr sér en áætlað var og kaffærði mikið af birkinu. Þrátt fyrir það þá lifði töluvert af trjám af 

og í dag er heilmikill skógur í breiðum lúpínunnar sem dafnar vel. Þá má glögglega sjá að 

birkið vex mun hraðar þar sem lúpína hefur náð að mynda breiður í kringum það. Á þeim 

svæðum sem lúpínublandaða jarðveginum var dreift á, hófust fyrr að myndast grasvörður 

og er þar lengra bil á milli plantna. Það er greinilegt að lúpínubreiðurnar dreifa sér 

auðveldlega yfir mosabreiður þótt þær séu þykkar en að sögn Sigurðar hægja þær verulega 

á henni. Þá virðist lúpínan drepa mosa þar sem hún er mjög þétt en þó getur mosinn lifað 

góðu lífi inni í breiðunum þar sem þéttleiki er minni. Þéttust er lúpínan neðantil á skerinu 

en efri partur breiðanna nær frá 300 m hæð yfir sjávarmál og upp í 460 m þar sem hæst fer. 

Þá er lúpínan byrjuð að dreifa sér út fyrir girðinguna á stóru svæði fyrir ofan Hof en einnig 

fyrir ofan Hnappavallabæina (mynd 2). Þar er lúpínan innan girðinga merkt með grænu en 

þar sem hún er byrjuð að dreifa sér utan girðinga með ljósbláum. Einhverjar gloppur eru 

inn á milli breiðanna en þær eru ekki eru merktar á myndina (mynd 2). Þær voru sjaldan 

stærri en 1 -3 hektarar. Af þessum sökum er þekja lúpínunnar merkt sem 70% í stað 100 %. 

Oft eru ástæður fyrir gloppunum klettar eða ár. Vorið 2010 voru breiður  lúpínunnar um 

588 fm
2
 á skerinu  milli Hofs og eystri enda Hnappafells og er svæðið þar með langstærsta 

útbreiðslusvæði hennar í Öræfum (sjá töflu 1).  
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Á svæðinu fyrir ofan Fagurhólsmýri (mynd 2) hefur að sögn Sigurðar Bjarnasonar, löngum 

verið stunduð skógrækt. Þar eru hinar ýmsu tegundir að finna: Ösp, elri, birki og víði, svo 

eitthvað sé nefnt. Þá hefur að sögn Sigurðar verið lögð mikil áhersla á það að hafa trén þar 

af góðum ættum. Sem dæmi má nefna að birkið á sínar rætur að rekja til þeirra birkiplantna 

sem hvað fallegastar hafa þótt í Bæjarstaðarskógi. Þá er lúpína notuð sem áburður á trén til 

að ekki þurfi að nota annan ónáttúrulegri og fyrirhafnarmeiri áburð. 

Um 1970 voru settir niður nokkrir lúpínuhausar og girt í kringum þá fyrir ofan bæina á 

Hnappavöllum, hún var fljót að dreifa sér og fylla út í girðinguna og þar vex hún enn á 

smábala. 

Í skerinu var aldrei mikið um sauðfé áður en landgræðslugirðingin var sett upp árið 1993, 

enda lítið að bíta. Þá þegar vetrarbeit tíðkaðist voru kindurnar aðeins um 30 og eftir að 

vetrarbeit hætti var aldrei meira um fé á þessu annars víðfeðma svæði en þó í mesta lagi 40 

– 50 ær. Eftir að landgræðslugirðingin var reist hóf krækiberjalyng aðeins að sækja í sig 

veðrið. Annars hefur lítil sem engin sjálfsuppgræðsla átt sér stað á svæðinu, að sögn 

Sigurðar. Þá þótti það athyglisvert að fé skildi koma betur af sumri eftir að 

landgræðslugirðingin var reist. Þær voru þá hættar að svelta sig eftir einhverjum uppáhalds 

smáblómum lengst upp í fjöllum en þetta bendir til þess að gróður hefði tekið langan tíma 

ná sér, þrátt fyrir friðun, ef ekki hefði verið ráðist í svona stórfelda ræktun. 

Hitt svæðið, land Svínafells, vestan Svínafellsár (svæði 6), sem er í og um jökulöldu sem 

Svínafellsjökull hefur myndað, var að sögn Guðlaugs Gunnarssonar einnig skipulagt af  

landgræðslufélagi bænda í Öræfunum ásamt Landgræðslu ríkisins (sjá mynd 3 bls. 29). 

Svæðið afmarkast af Jökulóni að norðan, Svínafellsá að austan og svo er girðing fyrir 

neðan svæðið og austan við það. Fyrir neðan svæðið er þjóðvegurinn og austan við svæðið 

er land Freysness. Landgræðsla á þessu svæði hófst 1994 með plöntun lúpínu og 

birkistiklinga með þéttu millibili á stóru svæði. Lúpínan var fljót að dreifa úr sér og þekur 

nú allt svæðið eða um 53 hektara (sjá töflu 1 bls. 25). Ekki fengust neinar upplýsingar um 

það hvort eitthvað af birki hafi drepist eða hversu háir stiklingarnir voru þegar plantað var, 

en þær sem lifað hafa, dafna vel og upp úr lúpínubreiðunni vex nokkuð þéttur skógur. 

Vorið 2010 var lúpínubreiðan farin að dreifa sér inn á Freysnes en það er friðað fyrir beit. 

Lítið hefur verið gert til að stoppa framgang hennar þar en ómögulegt er að segja til um 

það hversu stórt svæði hún gæti dreift sér sökum friðunarinnar. Lúpínan á þessu svæði 

hefur einmitt dreift sér mikið í kringum þjóðveginn. Ásamt lúpínunni á svæði 5 þá hefur 

plantan gjörbreytt ásýnd þessa svæðis. Árið 2007 var hætt við þetta starf af hálfu 

Svínfellinga og hafa þeir nú opnað lítið hlið svo fé geti farið inn á svæðið að vild (nánar 

verður fjallað um áhrif beitar á svæðinu í kafla 7.3 hér á eftir). Mynd 3. sýnir með grænum 

lit hvar lúpínan hefur breiðst út innan girðingarinnar og með ljósbláum lit hvar breiður hafa 

myndast utan hennar.  

Árið 1986 var, að sögn Laufeyjar Lárusdóttur, fáeinum lúpínustiklingum úr bæjarstað 

stungið niður í árfarveg fyrir neðan þjóðveg fyrir framan Freysnessbæinn (svæði 5). Þar 

sem þessi farvegur er friðaður fyrir beit dreifði lúpínan sér fljótt og nær nú um allan 

farveginn þar sem engin beit er til staðar. Þarna vex lúpínan í bland við ýmsan trjágróður 

og grös. Lúpínan á erfitt með að dreifa sér þaðan þar sem allt um kring liggja nytjalönd en 

beit þar hamlar frekari dreifingu lúpínunnar niður aurinn og til hlíðanna. Þar sem svæðið í 

kringum þjóðveginn á þessu svæði er friðað getur lúpínan dreift sér meðfram honum 

(mynd 3). 
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Mynd 1. Staðir þar sem lúpínu hefur verið sáð. Þessi mynd sýnir svæði 1 til 9 og samtals er þekja lúpínu á 

þessum svæðum yfir 120 m
2 

en þá á eftir að reikna hvað breiðurnar í Morsárdal hafi stækkað mikið síðan 

2002 þegar þær voru síðast mældar. 

 
Mynd 2. Útbreiðsla lúpínu á Skerinu á milli Hofs og eystri enda Hnappafells. Lúpína þekur orðið yfir 588 m

2
 

á skerinu milli Hof og Hnappafells. Þá má sjá að á tveimur stöðum er hún farin að dreifa úr sér fyrir utan 

landgræðslugirðinguna en báðir þeir staðir eiga það sameiginlegt að girðingin er nálægt bjargbrún eða 

miklum bratta.   
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Mynd 3  Árfarvegur í svæði 5 og landi Svínafells vestan Svínafellsár (svæði 6). Samtals þekur lúpínan á 

þessum svæðum um 53,8 ha
2
. Birkiskógur vex inní lúpínubreiðunni á báðum þessum svæðum. Lúpínan er að 

breiðast frá svæði 6 og inn á land Freysnes sem er friðað fyrir beit (ljósblái liturinn). Opnað var fyrir beit á 

landi svínafells 2007 en lítið var að sjá að hún hafi hörfað þegar svæðið var tekið út vorið 2010 (sjá mynd 1 

til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis).  

Í sumarbústaðarlandi í Svínafelli er grjótskriða í fjallinu (svæði 4). Það gerðist áður, að á 

hverju ári í kjölfar leysinga, fór þessi skriða af stað með þeim afleiðingum að grjót rann inn 

á tún fyrir neðan hana þannig að nokkuð tjón hlaust af. Um miðjan níunda áratug síðustu 

aldar var tekið á það ráð að sá lúpínu í skriðuna. Í dag þekur lúpínan alla skriðuna á því 

svæði þar sem hún er friðuð fyrir beit. Meira en tveggja metra hár birkiskógur umlykur 

þessa skriðu bæði að austan og vestan og nær lúpínan ekki að dreifa sér nema í jaðar 

skógarins. Að ofan er lúpínunni síðan haldið niðri með beit. Tíðni skriða hefur minnkað 

allverulega og mörg ár eru síðan jörðin fór af stað á þessu svæði eftir leysingar. Lítil hætta 

er á að lúpínan geti dreift sér út fyrir þetta svæði þar sem birkiskógur og nytjatún eru allt í 

kring. Lúpínubreiðan í skriðunni er sýnd með grænum lit á mynd 4. 
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Mynd 4. Lúpína í skriðu í Svínafellsfjalli. Um miðjan níunda tug síðustu aldar var tekið á það ráð að sá 

lúpínu í skriðu í Svínafelli til að hindra hana í að renna í leysingum (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir 

staðsetningu þessa svæðis). 

7.2 Sáning utan skipulagðra  gróðurræktunarsvæða 

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar hafði lúpínu verið dreift á fjórum svæðum sem 

samkvæmt skilgreiningunni í kaflanum hér á undan teljast ekki skipulögð 

gróðurræktunarsvæði. Það eru svæðin: Alda á Skeiðarársandi (svæði 1), fyrir framan 

Skaftafellsjökul (svæði 3), fyrir framan Hafrafellsfjall (svæði 4) og Rauðikambur (svæði 

8). Hér verður drepið á því helsta sem komist var að um þessi svæði.  
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Að sögn Guðlaugs Gunnarsonar var farið með nokkra lúpínustiklinga í öldu vestarlega á 

Skeiðarársandi (mynd 5). Lúpína hefur ekki náð útbreiðslu á þessu svæði (tafla 1). Einnig 

var um sama leyti farið með nokkra stiklinga á annað af þessum svæðum en samkvæmt 

heimildamanni dóu þeir allir. Ekki fengust upplýsingar um nákvæma staðsetningu 

plöntunnar en við leit um svæðið fannst engin lúpína nema í umræddri öldu. Lúpínan átti 

nokkuð erfitt uppdráttar á þessu svæði og voru breiður hennar að sögn Guðlaugs litlar og 

aldrei nema í öldunni. Að sögn Hólmfríðar Guðlaugsdóttur var árið 2007 farið í að uppræta 

lúpínuna í öldunni. Var hún þar öll rifin upp með rótum. Vorið 2010 þegar farið var til að 

kanna ástandið var lúpínan við það að spretta upp af fræi á nokkrum stöðum á öldunni. Á 

öldunni sjálfri er fátt um gróður en þó eitthvað um mosa og lynggróður. Landið í kringum 

ölduna er þakið mosa og með krækiberjalyngi. Á stökum stöðum er einnig nokkuð af 

loðvíði. 

 
Mynd 5. Sandalda á Skeiðarársandi. Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar var farið með nokkra 

lúpínustiklinga í öldu vestarlega á Skeiðarársandi. Lúpína hafði ekki náð útbreiðslu á þessu svæði árið 2007 

Til að uppræta lúpínuna í öldunni var hún þar öll rifin upp með rótum. Vorið 2010 þegar farið var til að 

kanna ástandið var lúpínan við það að koma upp af fræi á nokkrum stöðum á öldunni (sjá mynd 1 til að fá 

yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Ljósm: Ívar G. Ingvarsson 1010. 

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar voru ein og ein lúpínuplanta í aurinn fyrir framan 

Skaftafellsjökul með nokkru millibili (svæði 3). Þetta er innan svæðis 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Þessar plöntur voru ávallt settar í nýtt og rýrt land sem jökullinn 

hafði skilið eftir sig (mynd 6). Plöntur tóku fljótt við sér eftir að þeim var plantað og 

sumarið 2009 mátti greina um 3-5 lúpínubreiður sem þöktu allt frá 625 – 9.375 ha og þá 

eru margar minni lúpínubreiður fyrir utan þær. Samtals er þekja breiðanna um 16.458 m
2 

(tafla 1) og svæðið allt þar sem lúpínu er að finna nemur um 140.000 m
2
.  
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Reikna má með því ef ekki náist að stöðva þessa framrás lúpínunnar á svæðinu komi minni 

breiðurnar til með að þétta sig á tiltölulega skömmum tíma og mynda eina samfellda breiðu 

en samhvæmt kenningu Kristínar Svavarsdóttir, Þórunnar Pétursdóttur og Guðrúnar 

Gísladóttur (2004) þá er það ein af þeim leiðum sem lúpínan notar til að leggja hraðar 

undir sig landsvæði. 

Árið 2009 var lúpínan fjarlægð úr flestum breiðunum á þessu svæði ásamt því að stakar 

plöntur sem voru að dreifa sér í kringum svæðið voru fjarlægðar. Á mynd 6, sem fengin 

var frá Regínu Hreinsdóttir núverandi þjóðgarðsverði í Skaftafelli, sést hvar lúpína var 

fjarlægð á þessu svæði. Grænu punktarnir tákna þær staðsetningar þar sem stakar plöntur 

voru fjarlægðar, græn lína táknar litlar breiður sem voru fjarlægðar og rauða línan táknar 

breiðu sem ekki var fjarlægð. Þar sem myndin sem höfð er sem bakgrunnur er frá því að 

jökullinn var stærri en hann er nú, ná sumir punktarnir inn á hann. Ekki fengust 

upplýsingar varðandi hvað myndin í bakgrunni er gömul. 

 
Mynd 6. Útbreiðsla lúpínu framan við Skaftafellsjökul (svæði 3) árið 2009. Grænu punktarnir tákna stakar 

plöntur sem voru fjarlægðar, Grænu línurnar tákna litlar breiður sem voru fjarlægðar og rauða línan táknar þá 

breiðu sem ekki var fjarlægð. Kortið er gamalt og lenda því lúpínupunktarnir á jöklinum (sjá mynd 1 til að fá 

yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Mynd fengin frá Regínu Hreinsdóttur þjóðgarðsverði í Skaftafelli. 

Að sögn Guðlaugs Gunnarssonar náðu Svínafellsjökull og Skafafellsjökull saman fyrir 

framan Hafrafell um miðja síðustu öld og er því stutt síðan gróður á þá þessu svæði fór að 

myndast í jökulöldu fyrir framan Hafrafell (svæði 4) og landið rýrt eftir því (mynd 7).  
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Á áttunda og níunda áratuginum var farið í nokkur skipti með lúpínustiklinga á og í 

kringum jökulöldur þær sem eru fyrir framan Hafrafell. Svæðið er að sögn Guðlaugs friðað 

fyrir beit en aðeins einstaka sinnum má sjá kindur þar undir Hafrafellsfjalli og aldrei lengi í 

einu. Þrátt fyrir litla sem enga beit var útbreiðsla lúpínunnar á þessu svæði fremur lítil lengi 

vel. Hún hefur þó tekið nokkurn kipp síðustu árin og í dag er lúpínu að finna í nokkrum 

misstórum breiðum á um 4,5 ha svæði en helstu breiður hennar þekja um 2,76 hektara 

(tafla 1). Stærstu lúpínubreiðurnar á þessu svæði eru í lægð ofan á öldunni. 

Lúpínubreiðurnar eru ekki þéttar á þessu svæði og sá gróður sem þær hafa farið yfir sem 

samanstendur mestmegnis af mosa, loðvíði og berjalyngi virðist lifa enn sem komið er. Þá 

er áberandi hversu mikið loðvíðirinn verður stærri í návist lúpínunnar. Þá vaxa einhver 

grös með lúpínubreiðunum en þau er ekki að finna utan þeirra. 

 
Mynd 7. Lúpína í jökulöldu fyrir framan Hafrafell (svæði 4)Vorið 2010 var lúpínu að finna í nokkrum 

misstórum breiðum á um 4,5 ha svæði en helstu breiður hennar þekja um 2,76 ha (sjá mynd 1 til að fá yfirlit 

yfir staðsetningu þessa svæðis). Ljósm.:Ívar G. Ingvarsson 1010. 

Árið 1973 var að sögn Guðlaugs Gunnarsonar farið með nokkra lúpínustiklinga upp í 

Rauðakamb (svæði 8) sem er á milli Svínafells og Grænafjalls. Hann er afgirtur jöklum á 

öllum hliðum (mynd 8). Eitthvað var um að blómplöntur hefðu verið að stinga upp 

kollinum í Rauðakambi þótt hann hafi annars verið mjög gróðursnauður. Í vettvangsskoðun 

kom berlega í ljós að gróður var farinn að taka vel við sér í Rauðakambi sem er, að sögn 

Hólmfríðar og Ármanns, alveg fjárlaus allt árið um kring. Nokkuð mikið var um 

blómgróður á milli lúpínanna. Töluvert sást af fugli á svæðinu en ætla má að fuglar sæki 

meira inn á svæðið þar sem þeir njóta skjóls af lúpínunni. Fuglarnir bera eflaust með sér 

fræ frá gróðrinum í kring sem ýtir undir fjölbreyttari gróður (Steindór Steindórsson, 1964). 

Lúpínan vex ekki eins þétt á Rauðakambi og hún hefur gert annarstaðar í sveitinni en þarna 

er bæði mikill bratti og hæð eða um 470 m yfir sjávarmáli. 
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Þannig að búast má við því að oft sé kalt en að sögn Hólmfríðar og Ármans er einnig oft 

afar veðrasamt þar og hvasst. Lengi vel var erfitt að fylgjast með útbreiðslu gróðursins á 

þessu svæði þar sem jökullinn fyrir framan kambinn skyggði þannig á að ekki sást í hann 

eins vel og það gerir nú (mynd 9). Þar sem jökullinn hefur hopað mikið, stækkar það svæði 

sem lúpínan hefur til að vaxa, jafnt og þétt. Það leiðir einnig til þess að hrunið hefur úr 

kambinum því jökullinn er hættur að halda við hann með þeim afleiðingum að mikið af 

lúpínusinu hefur fallið á ísinn. Þetta mátti glögglega sjá þar sem stórt skarð var hrunið úr 

kambinum á nokkrum stöðum, jarðvegurinn lá á ísnum fyrir neðan en lúpína var allt í 

kringum skarðið. Mikið hrynur af jarðvegi neðst í kambinum og ber hann með sér mikið af 

lúpínu á ísinn (mynd 9). Tvær pílur á mynd númer 9 sýna þessi svæði. Þekja lúpínunnar á 

þessu svæði er svo að segja samfelld og nær yfir 15 hektara (tafla 1). Eitthvað um það að 

lúpínan reyni að skjóta rótum á aurnum sem liggur á ísnum fyrir framan kambinn en þó 

nokkuð af litlum lúpínustiklingum vex á jöklinum fyrir framan kambinn. Þótt lúpínan geti 

vafalaust ekki náð fullum þroska á síbreytilegum jöklinum, þá sýnir það glöggt, hversu 

harðgerð plantan er, að hún skuli yfir höfuð vaxa á skriðjökli.  

 
Mynd 8. Rauðikambur er umlukinn jöklum. Árið 1973 var farið með nokkra lúpínustiklinga upp í 

Rauðakamb. Vorið 2010 var útbeiðsla lúpínunnar á svæðinu um 15 hektarar en ekki er mikið svæði eftir fyrir 

lúpínuna til að dreifast á. Jökullinn hörfar þó hratt og þar með stækkar útbreiðslusvæðið. 
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Mynd 9. Jökullinn hefur bráðnað mikið í kringum Rauðakamb. Lengi vel var ekki hægt að sjá nema hluta af 

lúpínunni í Rauðakambi neðan af veg þar sem jökullinn skyggði á hana. Í dag hefur jökullinn minnkað mikið 

og þá sést lúpínan mun betur. Stórt skarð er hrunið úr kambinum á nokkrum stöðum. Einnig hrynur mikið af 

jarðvegi neðst í kambinum og ber með sér mikið af lúpínu á ísinn. Pílurnar á myndinni sína þar sem 

lúpínublandaður jarðvegur hefur hrunið úr kambinum og niður á jökullinn (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir 

staðsetningu þessa svæðis). Ljósm: Ívar G. Ingvarsson 2010. 

7.3 Hefting lúpínunnar 

Til að hefta útbreiðslu lúpínu á hinum ýmsu svæðum í Öræfunum hefur hún verið rifin upp 

með rótum, slegin, og eitrað fyrir henni. Hér á eftir verður farið yfir þessar aðferðir og 

útbreiðslu þeirra eftir svæðum. Þau svæði sem fjallað verður um eru Morsárdalur (svæði 

2), Svínafellsland vestan Svínafellsár (svæði 6), lúpínugirðingin á eystri aurnum í 

Svínafelli (svæði 9), lúpínugirðingin á eystri aurnum í Svínafelli (svæði 9) og Kvísker 

(svæði 11). Fjallað verður um hvert svæði fyrir sig. 

7.3.1 Aðgerðir gegn lúpínu inn í Morsárdal  

Allt frá árinu 1994 hefur hluti af lúpínunni í Skaftafelli verið slegin til að reyna að sporna 

við frekari útbreiðslu hennar (Ármann o.fl., 2006). Ekki fengust neinar upplýsingar fyrir 

þessa skýrslu um hversu oft eða hvaða aðferðum var beitt þegar slegið var, það er að segja 

hvort lúpínan hafi verið slegin um hásumar meðan hún var í blóma eða hvort hún hafi verið 

slegin alveg niður við jörð en þær leiðir henta best til að minnka fræbankann og koma í veg 

fyrir að engin ljóstillífandi vefur verði eftir ofanjarðar (Náttúrufræðistofnun Íslands og 

Landgræðsla ríkisins, 2010). 

Sumarið 2009 var að sögn Regínu Hreinsdóttur þjóðgarsverði í Skaftafelli byrjað á 

markvissri eyðingu lúpínunnar. Þá var lúpínan slegin meðfram bökkum Morsár alveg að 

flóðvarnargörðunum og á stóru svæði þar fyrir utan. Þar sem lúpínan var fjarlægð voru 

teknir GPS punktar. Á mynd 10 eru staðsetningar þeirra svæða þar sem lúpínan var tekin 

merktar með bláu. Farið hefur verið á alla þessa staði síðan um sumarið 2010 og lúpína 
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fjarlægð þar sem hún finnst (mynd 10). Samhliða þessu var komið á legg tilraunastarfsemi 

þar sem sjálfboðaliðar merktu nokkra reiti þar sem lúpína var fjarlægð með mismunandi 

aðferðum, t.d. með því að slá hana, slá tvisvar og rífa hana upp með rótum. Þetta er það 

nýbyrjað verkefni að ekki er nákvæmlega vitað hvor aðferðin hefur reynst betur. Þó ber að 

taka fram að þegar sjálfboðaliðarnir fóru aftur á þessa reiti í sumar, töldu þeir áberandi 

mun vera á því hversu vel það kom út að rífa lúpínuna upp með rótum gagnvart því að slá 

hana (Regína Hreinsdóttur þjóðgarðsvörður, tölvupóstur, 2. ágúst 2010). 

 
Mynd 10. Nýtt átak gegn útbreiðslu lúpínunnar í Skaftafelli. Sumarið 2009 var byrjað á markvissri eyðingu 

lúpínunnar í Morsárdal. Bláu punktarnir hér að ofan sína hvar lúpína var tekin upp sumarið 2009 og 2010. 

Gula línan sýnir göngustíga, hvíta línan sínir varnagarða og rauða línan sýnir girðingu sem gerð var í 

kringum svæði þar sem tilraun er höfð með beit á lúpínu. Svarta mælistikan í vinstra horninu er 1500 m  (sjá 

mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Mynd fengin frá Regínu Hreinsdóttur þjóðgarðsverði í 

Skaftafelli. 
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Við vettvangskoðun mátti greinilega sjá hvernig lúpínubreiðurnar breiðast hraðar í gömlum 

árfarvegum. Á mynd 11 hér fyrir neðan má sjá dæmigert útbreiðslumynstur 

lúpínubreiðanna í Morsárdal (mynd 11).  

Samkvæmt Hólmfríði Guðlaugsdóttir rennur mikið vatn, næstum árlega og stundum oftar í 

leysingum, í gömlum árfarvegi sem annars er þurr og liggur í gegnum lúpínubreiðu á 

aurnum í Morsárdal. Þetta vatn rennur út í Morsá og má reikna með að hún taki þó nokkuð 

af lúpínufræjum með sér. Á mynd 12 hérna fyrir neðan, sem tekin er inni í dalnum eftir 

mikla rigningartíð, má sjá hvernig leysingavatnið hefur borið með sér mikið magn af 

lúpínusinu sem hefur síðan fest í girðingu á aurnum. Ætla má, að Morsáin, sem í dag er að 

sögn Hólmfríðar helsta áin í gamla Skeiðarárfarvegnum, vaxi mikið í leysingum. Þegar 

leysingum linnir, minnkar vatnið í ánni, og ýmis efni, þar á meðal lúpínufræ, geta sest við 

bakka árinnar. Má því ætla að lúpínufræ gætu hafa borist með þessum hætti alveg niður að 

sjó. 

Mynd 11. Lúpínubreiðurnar í Morsárdal dreifast hratt með gömlum árfarvegum. Á þessari mynd má 

sjá dæmigerða breiðslu lúpínubreiða inn í Morsárdal. Myndin er fengin úr óbirtri skýrslu frá 2006 

um heftingu á útbreiðslu lúpínu í þjóðgarðinum í Skaftafelli með sauðfjárbeit (Ármann ofl., 2006). 
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Mynd 12. Vatn í gömlum árfarvegi í Morsárdal. Á hverju ári í leysingum rennur mikið vatn í gegnum það 

svæði þar sem lúpína er og ber með sé lúpínufræ og sinu langt niður eftir Skeiðarárfarveginum. Þessi mynd 

sýnir  vatn sem tekið hefur að renna í leysingum. Það hefur borið með sér lúpínusinu sem fest hefur í 

girðingunni á aurnum (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu Morsárdals og mynd 10 til að sjá 

staðsetningu umræddrar girðingar í honum). Ljósm: Hólmfríður Guðlaugsdóttir 2007. 

Að sögn Hólmfríðar eru um 200 kindur á sandinum. Þær halda sig flestar út í melum langt 

fyrir neðan veg en þar er meira um gróður. Gróður á sandinum í kringum gamla 

Skeiðarárfarveginn hefur verið að sækja í sig veðrið síðastliðin ár en því má meðal annars 

þakka minni bleytu á sandinum eftir að Skeiðará hætti að dreifa sér um sandinn. Þannig 

hefur lúpínan dreift sér með tímanum niður eftir sandinum óáreitt nema rétt í kringum 

Morsánna þar sem hún rennur meðfram Skaftafellsfjalli (sjá mynd 10). 

7.3.2 Tilraun með sauðfjárbeit í Morsárdal (svæði 3) 

Árið 2005 var ráðist í tilraunaverkefni sem fól í sér að beita sauðfé í afmörkuðu 

girðingarhólfi á aurnum í Morsárdal (mynd 10). Landgræðsla Íslands kostaði 

girðingarefnið en bændur í Svínafelli og þjóðgarðurinn sáu um að setja upp girðinguna og 

viðhalda henni. Girðingarhólfið er um 20 fm
2
 og gróðurþekjan inn í henni um það bil 75%, 

mest lúpína en einnig hvönn, ýmis blóm og birki ásamt því grasi sem vex upp með 

lúpínunni. Þá voru um 40 ær í girðingunni með lömbum eða um 104 kindur í heild fyrsta 

árið. Síðan þá hafa verið 60- 65 kindur á hverju sumri, nema síðasta sumar en þá voru þær 

einungis 40. Í upphafi átu kindurnar helst hvönn og annan blómgróður en lúpínan var 

talsvert bitin líka, einkum á aurunum en þar er hún vel dreifð og seinni til að spretta 

(Ármann Guðmundsson o.fl., 2006).  

Þegar svæðið er skoðað innan girðingarinnar og borið saman við svæðið utan girðingar má 

sjá talsverðan mun. Beitarálagið er mjög mikið sem sést best á því hvað grasið er 

snöggbitið en einnig má greina álagið á birkinu því laufin eru hreinsuð af alveg jafn hátt og 

féð nær. Helst má sjá mun á lúpínunni þar sem breiðurnar eru ekki mjög stórar. Þar er 

lengra á milli plantna því kindurnar bæði troða þær niður og borða ungu plönturnar strax 

og þær vaxa upp (mynd 13). Þá er bersýnilegt að kindurnar hægja á útbreiðslu sumra 

breiðanna þar sem þær stoppa oft snarlega þegar þær koma að girðingunni (mynd 14). 
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Mynd 13. Helst er munur á lúpínunni þar sem breiðurnar eru ekki mjög stórar. Þar er lengra á milli plantna 

og meira um sauðfé (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu Morsárdals og mynd 10 til að sjá 

staðsetningu umræddrar girðingar í honum). Ljósm: Hólmfríður Guðlaugsdóttir, 2007. 

 
Mynd 14. Sumar breiður enda þegar þær koma að tilraunagirðingunni inn í Morsárdal. Á þessari mynd sést 

greinilega hvernig lúpínan hættir að dreifa sér inn á svæði þar sem beit er til staðar. Vinstra megin er beit en 

hægra megin ekki (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu Morsárdals og mynd 10 til að sjá staðsetningu 

umræddrar girðingar í honum). Ljósm: Hólmfríður Guðlaugsdóttir 2007. 



40 

Þegar á heildina er litið sést lítið á lúpínunni innan girðingarinnar þrátt fyrir mikla beit. Að 

sögn Hólmfríðar eru stærstu breiðurnar enn að stækka. Það er reyndar erfitt að meta 

árangurinn af beitinni almennilega þar sem kindurnar borða helst ungu plönturnar inn í 

minni breiðunum og við jaðarinn en þegar hinar eldri eru látnar óáreittar geta þær lifað í 

allt að 30 ár. 

Í tilraunagirðingunni má glögglega sjá að þótt kindunum þyki lúpína góð stökum sinnum 

þá fái þær fljótt leið á henni þegar hún er orðin aðaluppistaða fæðunnar. 

Tegundarfjölbreytni gróðursins þarna er mun minni en á öðrum beitarsvæðum og mikill 

munur er á kindunum sem þarna eru og annarstaðar. Samkvæmt Hólmfríði eru þær bæði 

rýrri og kraftminni en eðlilegt þykir. 

7.3.3 Sauðfjárbeit í Svínafellslandi vestan Svínafellsár (svæði 6) 

Byrjað var að opna girðinguna fyrir beit árið 2007. Það er ekki mikið um fé á þessu svæði 

þar sem Svínafellsá umlykur svæðið að austanverðu og að vestanverðu er land Freysness 

sem er friðað fyrir beit. Fyrir sunnan svæðið er svo þjóðvegurinn og að ofanverðu fjöll og 

jöklar. Svínfellingar keyra kindurnar ekki beint inn á svæðið og verða þær því að rata 

þangað af sjálfsdáðum.     

Þrátt fyrir það að kindur hafi ekki greiðan aðgang að svæðinu fjölgar þeim á ári hverju sem 

af svæðinu vita og síðastliðið haust voru að sögn Hólmfríðar um 60 kindur á beit inn í 

girðingunni og höfðu þá aldrei verið fleiri. Á næsta ári má gera ráð fyrir að þær verði enn 

fleiri og muni fjölga stöðugt þar til eitthvert jafnvægi næst.  

Lítið sést á svæðinu í heild þrátt fyrir aukna beit enda haginn stór og kindurnar mjög fáar. 

Þó má sjá að við innganginn, þar sem álagið er mest, er nokkuð farið að láta á sjá. Þar er 

um 30 fm
2
 svæði þar sem lúpínan hefur alveg hörfað. Þar er einnig ein birkihrísla sem er 

nokkuð nöguð. Lítið eða ekkert er farið að sjá á birkinu annarstaðar í girðingunni.  

Þrátt fyrir að lítill árangur sjáist enn sem komið er, þá er vitað að kindurnar sækja mest í 

unga lúpínu og geta því þannig hægt á eða hindrað lúpínuna alveg í því að koma upp 

nýjum kynslóðum. Þar sem hver lúpínuplanta getur náð allt að þrjátíu ára aldri getur þó 

liðið langur tími þar til hún hverfi, jafnvel þó hún nái ekki að koma upp neinum 

afkvæmum.  

7.3.4 Lúpínugirðing á eystri aurnum í Svínafelli (svæði 9) 

Að undirlagi Egils Jónssonar, þáverandi héraðsráðunautar, og Sveins Hallgrímssonar, 

ráðunauti frá Búnaðarfélagi Íslands, voru þrír hektarar af landi á eystri aurunum í Svínafelli 

og lúpínustiklingum girtir og plantað í þá með þéttu millibili árið 1972. Árið 1990 var 

girðingin svo stækkuð í um 16,7 hektara (mynd 15).  

Nokkuð mikil sauðfjárbeit er á landinu þar sem lúpínugirðingin var sett niður á eystri 

aurunum í Svínafelli. Þá eru að sögn Guðlaugs Gunnarsonar ekki margir áratugir síðan 

Virkisá rann þarna um, en eftir að jökullinn hopaði fyrir miðja síðustu öld, hætti hún að 

renna á þessu svæði. Við það lækkaði grunnvatnsyfirborðið og sandurinn varð þurr. 

Brugðu þá heimamenn að sögn Guðlaugs á það ráð að hleypa hluta af Virkisánni í gamla 

farvegi á svæðinu og gréri aurinn, þrátt fyrir beit, nokkuð hratt eftir það. Í dag hefur 

jökullinn hopað svo mikið og rennsli Virkisár færst það austarlega að ekki er hægt að veita 
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ánni á svæðið eins og áður var gert. Þá hafa bændur einnig verið iðnir við að dreifa heyi á 

aurinn á þessu svæði. Fuglalíf á svæðinu er nokkuð fjölbreytt en þarna verpa ýmsir 

mófuglar til dæmis mýrisnýpa, stelkur og spói. 

Eitthvað var um birkitré innan girðingarinnar áður en gróðursett var en þau döfnuðu, að 

sögn Hólmfríðar Guðlaugsdóttur, vel. Þá mátti finna mosa, einhver grös, lyng og loðvíði á 

svæðinu. Laufþak lúpínunnar var mjög þétt og leiddi það til þess að fjölbreytni gróðurs 

innan lúpínugirðingarinnar minnkaði verulega.   

Þegar girðingin var stækkuð, árið 1990, hafði lúpínan þegar dreift það miklu magni af 

fræjum í kringum girðinguna, að hún fyllti út í hana til suðurs strax á fyrsta sumri eftir 

stækkunina eða hátt að 70 m
2
. Þá má gera ráð fyrir því að lúpínan hafi vaxið þar á hverju 

sumri í nokkur ár en alltaf verið étin niður. Fólk hefur þó aldrei orðið þess vart að lúpínan 

hafi verið utan við girðinguna. Lúpínugirðingin hefur ekkert verið stækkuð til vesturs 

(mynd 15). 

 

 
Mynd 15. Lúpínugirðing á eystri aurnum í Svínafelli. Þegar girðingin var stækkuð árið 1990 hafði lúpínan 

þegar dreift það miklu magni af fræjum í kringum girðinguna, að hún fyllti út í girðinguna til suðurs strax á 

fyrsta sumri eftir stækkunina eða hátt að 70 fm
2
 (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). 

Að sögn Guðlaugs Gunnarsonar var dálítið um það að kindur slyppu inn í girðinguna en 

hún var fjögurra strengja rafmagnsgirðing sem þurfti árlegt viðhald. Þegar ný kynslóð tók 

við búi í Svínafelli var áhuginn að sögn Guðjóns Þorsteinsonar ekki sá sami og áður. Árið 



42 

1999 þegar girðingin var tekin niður komst fé óhindrað í lúpínuna. Á þessum tímapunkti 

þakti lúpínan um það bil helming girðingarinnar eða um 8 hektara. Vekur það þá nokkra 

athygli að lúpínan hafi ekki náð að fylla út í girðinguna í vesturátt. 

Mjög mikil aðsókn var þá inn á svæðið og beitarálagið á svæðinu mjög mikið á meðan á 

þessu stóð. Stærstur hluti fjárs í Víðihlíð, sem er austasti bærinn á Svínafelli, er að sögn 

Hólmfríðar, á þessu svæði frá því á vorin og fram á haust. Í Víðihlíð eru um 600 kindur 

þannig að umgangur fjárs um svæðið er þó nokkur. Það má meðal annars sjá á því að þær 

átu allar birkiplönturnar innan lúpínugirðingarinnar en því er sjaldan að skipta, að sögn 

Guðlaugs og Hólmfríðar, að kindur í Svínafelli fari í birkið nema þar sem mikið álag er og 

það er þá helst innan girðingar.  

Kindurnar átu helst ungar plöntur að sögn Guðjóns Þorsteinssonar. Einnig sóttust þær 

mikið í þann undirgróður sem óx undir lúpínunni. Fjöldinn og ásóknin voru svo mikil að 

kindurnar beinlínis tróðu niður þær fullvöxnu lúpínur sem ekki voru étnar. Á fjórum árum 

hafði tekist að útrýma henni á þann hátt að ekki hefur nein lúpína náð að blómgast síðan. 

Vorið 2010, um 13 árum eftir að síðustu lúpínurnar á þessu svæði náðu að skjóta fræjum 

mátti enn sjá lúpínur koma upp áður en kindunum var sleppt út á vorin. Gróðurþekjan er 

það þétt þar sem lúpína var lengst að reikna má með að hún varni þeim fræjum, sem þar 

fyrir neðan eru, uppkomu. Það verður að vísu aldrei fullreynt nema með því að prófa að 

girða svæðið að hluta til aftur. 

Í dag sækja kindur ennþá nokkuð inn á svæðið þar sem lúpínan óx og tína upp þær fáu 

plöntur sem reyna að vaxa (mynd 16). Þar er gróðurhulan að því er virðist nokkuð sterk og 

þolir töluverða beit. Þar sem lúpínan var lengi er nokkuð einsleitari gróður en þar sem hún 

hafði verið styttri tíma. Þar sem lúpína hefur aldrei náð að breiða úr sér er gróður enn mjög 

frumstæður en tegundafjölbreytnin þó meiri en þar sem hún hefur náð fótfestu. Skörp skil 

eru á milli þess svæðis sem lúpínan spratt og þar fyrir utan (mynd 17). Ýmsan blómgróður 

má finna þar sem lúpínan var en þó mest af mosa og berjalyngi. Nokkuð er um grávíði 

bæði þar sem lúpínan óx og þar fyrir utan. Þó er áberandi minnst af honum þar sem lúpínan 

var sem lengst. Líkastur er gróðurinn utan þess svæðis sem lúpínan var sem lengst við 

lækjarbakka eða í gömlum árfarvegum, þar sem rakinn er mestur, og því má ætla að gróður 

hafi fyrst farið að sækja í sig veðrið eftir að aurinn fór að gróa upp. Þá er tegundaauðgin oft 

mest í hæðum þar sem gróðurhulan er sem minnst . Í lægðum þar sem meiri raki er, vex oft 

þykkur mosi eða gras og minna er um fjölbreytni. 
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Mynd 16. Kindur á eystri aurnum í Svínafelli. Í dag sækja kindur mikið á svæðið þar sem lúpínan var á eystri 

aurnum í Svínafelli (svæði 9). Þær týna upp þær fáu plöntur sem reyna að vaxa. Gróðurhulan að er því virðist 

nokkuð sterk og þolir töluverða beit (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Ljósm. Ívar 

G. Ingvarsson, 2010. 

 
Mynd 17. Munur er á gróðri milli svæða þar sem lúpínan var og þar fyrir utan. Þar sem lúpína náði aldrei 

fótfestu er gróður enn mjög frumstæður en tegundafjölbreytnin meiri. Bláa línan á myndinni sýnir hvar 

lúpínugirðingin var (sjá mynd 1 til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Ljósm., Ívar G. Ingvarsson, 

2010. 
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7.3.5 Skerið frá Hofi og austur fyrir Hnappafell (svæði 10) 

Að sögn Sigurðar Bjarnasonar, þá setti Guðjón Jónson einnig niður nokkrar plöntur í 

Rauðhólinn fyrir ofan Fagurholtsmýri þegar hann fór með lúpínu inn í Bæjarstað 1954, 

(mynd 18). Nú, rúmum 50 árum síðar vex grasið hátt og þétt í kringum lúpínuna sem hefur 

hörfað, en þéttleiki hennar er mjög lítill á svæðinu en allt bendir til þess að grasið hindri 

lúpínuna að koma upp nýjum afkomendum. Þetta er fyrsti staðurinn í Öræfunum þar sem 

lúpínan hefur hörfað með svo áberandi hætti af sjálfsdáðum, (sjá mynd 2 til að fá yfirlit 

yfir þetta). 

 
Mynd 18. Rauðhóllinn fyrir ofan Fagurhólsmýri. Árið 1954 voru nokkrar plöntur settar niður í Rauðhólinn 

fyrir ofan Fagurhólsmýri. Í dag, rúmum 50 árum síðar, er lúpínan byrjuð að hörfa og vex mikið gras í stað 

hennar. Þetta er fyrsti staðurinn í Öræfunum þar sem lúpínan hefur byrjað að hörfa með svona áberandi hætti 

af sjálfsdáðum (sjá mynd 2 fyrir ofan Fagurhólsmýri til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Ljósm., 

Ívar G. Ingvarsson, 2010. 

Árið 1968 var, að sögn Sigurðar Bjarnasonar, lögð lítil girðing innan þess svæðis þar sem 

landgræðslugirðingin stendur núna. Innan hennar var bæði plantað og sáð. Fáar plöntur 

náðu að dreifa sér næstu 10 árin. Árið 1978 var þessi girðing tekin niður og vegna ágangs 

sauðfjár náðu plönturnar þarna hvorki að dafna né mynda blóm eftir það. Árið 1993 þegar 

þetta svæði var svo aftur girt af tók lúpínan að sögn Sigurðar strax aftur við sér þrátt fyrir 

að engin planta hafi náð að mynda fræ á þessu svæði í um 15 ár.   

Þar sem landgræðslugirðingin milli Hofs og eystri enda Hnappafells (svæði 10) liggur ofan 

á skerinu beint fyrir ofan Hofsbæina eru á köflum aðeins fáir metrar frá enda hennar og 

fram að fjallsbrúninni. Þar er lúpínan mjög þétt innan girðingarinnar og farin að teygja sig 

út fyrir hana  Ein og ein planta er farin að detta niður Hofsfjall (mynd 2). Sauðfjárbeit er á 
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þessu svæði líkt og annarstaðar í kringum landgræðslugirðinguna. Haginn er ekki stór þar 

sem stutt er á milli girðingarinnar og brúna Hofsfjalls, og því er ekki mikið um kindur á 

svæðinu. Lúpínan vex einnig utan girðinga, austarlega fyrir ofan Hnappavallarbæina. Þar 

er það einnig takmörkuð beit sem veldur þessu sem og girðingin við fjallsbrúnina. Beit 

heldur frekari útbreiðslu lúpínunnar niðri allstaðar annarstaðar en samkvæmt Hálfdáni 

Björnsyni þá sækja kindur frekar í hagann sem er innan girðingar. Þetta gæti skýrt ástæðu 

þess að lúpínan hafi átt þetta erfitt með að dreifa sér utan girðingarinnar. Þetta gæti einnig 

að hluta til skýrt ástæðu þess að lúpínan hafi náð að dreifa sér utan girðinga á fyrrnefndum 

stöðum, en eins og áður sagði þá liggja þeir við brún fjallsins að ofanverðu og því erfitt 

fyrir kindurnar að koma auga á hana. 

7.3.6 Kvísker (svæði 11) 

Að sögn Hálfdáns Björnssonar byrjuðu Kvískerjabændur árið 1954 að nota lúpínu við 

uppgræðslu aursins í kringum bæinn. Þeir girtu einnig lítið svæði í skriðu á hólnum fyrir 

ofan hann (mynd 19). Á áttunda áratug síðustu aldar var lúpínu síðan sáð þétt á aurnum. 

Bláu svæðin á mynd 19 sýna hvar lúpínugirðingarnar í Kvískerjum voru. Svæðið í 

miðjunni sýnir hólinn fyrir ofan bæinn en hin tvö hvar lúpínunni var plantað á aurnum. 

Samtals ná svæðin yfir 7,4 hektara. Um miðjan tíunda áratuginn hættu Kvískerjabændur að 

halda fé en lúpína virtist þá ætla að vaða yfir allt. Tóku þeir þá ákvörðun um að reyna að 

útrýma henni fyrir fullt og allt af landareigninni. Lítið mál var að eyða lúpínunni þar sem 

hún var á jafnsléttu en þar gátu þeir einfaldlega keyrt hana niður. Það kostaði hinsvegar 

mun meiri fyrirhöfn að stöðva framgang hennar á hólnum fyrir ofan bæinn en þar þurfti að 

slá.  
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Mynd 19. Kvískerjabændur voru með þrjá lúpínureiti. Bláu svæðin á myndinni sýna hvar lúpínugirðingarnar 

í Kvískerjum voru. Svæðið í miðjunni sýnir hólinn fyrir ofan bæinn en hin hvar lúpínunni var plantað á 

aurnum. Arnarklettur er við svæðið norðan við bæinn. 

Það var sama hvað þeir gerðu, alltaf kom lúpínan upp aftur. Fyrir utan að sprauta eitri á 

hana þá hófu þeir bræður allskyns tilraunastarfsemi til að koma í veg fyrir frekari uppvöxt. 

Sumstaðar grófu þeir jarðveginn sem lúpínan var í burtu úr aurunum bæði norðan- og 

sunnanmegin við Kvískerjabæina (mynd 19) og keyrðu í landgræðslugirðinguna í skerinu 

milli Hofs og eystri enda Hnappafells (mynd 2). Einnig prófuðu þeir að ýta jarðveginum 
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sem lúpínubreiðurnar höfðu verið í saman, þannig að jarðvegurinn myndi þykkna. Á 

báðum þessum stöðum hætti lúpínan að koma upp.  

Ómögulegt væri að moka öllum jarðveginum í burt eða búa til múga úr honum til að hindra 

spírun. Í stað þess er eitrað fyrir lúpínu þar sem hún kemur upp og í dag hefur að sögn 

Hálfdáns engin lúpínuplanta á Kvískerjum náð að bera fræ svo vitað sé í 17 ár. Þrátt fyrir 

það er enn ekkert lát á því að nýjar plöntur stingi upp kollinum, sprottnar af gömlum 

fræjum í jarðvegnum. Af því má draga þá ályktun að ef hætt verði að eitra eða stoppa 

lúpínuna sé nokkuð ljóst að hún muni fljótt komast vel upp á nýjan leik. 

Það er margt sem bendir til þess að skógarþrösturinn hjálpi til við að dreifa lúpínunni í 

Kvískerjum. Hálfdán fræðimaður þar fer reglulega um landið í kringum bæinn til að 

fylgjast með hvort lúpína sé einhversstaðar að spretta. Hún hefur verið að skjóta upp 

kollinum á hinum undarlegustu stöðum, að sögn Hálfdáns, langt frá þeim svæðum sem hún 

hefur áður sést. Til dæmis hefur hún komið upp hátt uppi í fjallshlíðinni vestan við 

Kvískerjabæinn og eitt sinn fannst lúpínuplanta alveg upp undir Kvíárjökli. Sá staður er 

ofar öllum vötnum og því vonlaust að fræ geti hafa borist með vatni. Hálfdán telur einnig 

ólíklegt að hún hafi borist þangað með mönnum. Það styður þessa kenningu að á 

Arnarkletti, norðan við tún Kvískerjabæjar, hefur lúpína sprottið. Ofan á klettinum sem er 

nokkurra mannhæða hár stinga þó nokkrar lúpínur upp kollinum á hverju sumri. Á þessu 

svæði segir Hálfdán aldrei það sterkan sunnanvind að lúpínufræ geti borist með vindi upp 

hamarinn. Enginn hefur plantað henni þarna, ekki berst hún með sauðfé og því má ætla að 

skógarþrösturinn sem oft vappar um túnið fyrir neðan gleypi eitt og eitt lúpínufræ, beri það 

upp á hamarinn og skíti þeim þar. Þá telur Hálfdán mögulegt að þrösturinn telji fræið ætt 

en þar sem það sé of harðgert til meltingar, skili hann því í heilu lagi. Á tilteknum stað þar 

sem lúpínan spratt upp í brekku, óx einnig reynir. Þetta styrkir tilgátuna því vitað er að  

þrestir éta reyniber. Reyndar er erfitt færa sönnur á þetta þar sem helst þyrfti að skjóta 

fuglinn til að skoða hvort hann bæri fræ í maganum  

Að sögn Hálfdáns þá bendir einnig margt til þess að skógarþrösturinn opni gróðurhuluna í 

móanum þegar hann rótar eftir æti með þeim afleiðingum að skilyrði myndist til spírunar 

fyrir lúpínufræ. 
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Mynd 20. Skógarþröstur ber lúpínufræ upp á Arnarklett í Kvískerjum. Rauða pílan bendir á eina lúpínu. Við 

skoðun fannst lúpína vítt og breitt ofan á klettinum. Hálfdán sagðist fara reglulega að eyða henni en án 

varanlegs árangurs (sjá mynd 19 til að fá yfirlit yfir staðsetningu þessa svæðis). Ljósm. Ívar G. Ingvarsson, 

2010. 

Mikill munur er á fjölbreytileika tegunda þar sem lúpínan hefur verið. Enn þann dag í dag, 

um 17 árum eftir að svæðið varð fjárlaust og byrjað var að eyða henni, má greina skörp skil 

þar sem endar lúpínugirðinganna náðu. Á aurnum austann við bæinn hefur framrás gróðurs 

utan þess svæðis sem lúpínan var á verið mjög hröð. Þar er stöðulón rétt hjá og jarðvegur 

því rakur. Á Kvískerjum er einnig rigningasamt. Þar vex mjög fjölbreyttur og samfelldur 

lággróður en eftir að beit lagðist af hefur ýmsum tegundum fjölgað sem kindurnar halda 

niðri annarstaðar í sveitinni. Þá skal tekið fram að þegar lúpínunni var komið fyrir í 

aurnum, var að sögn Hálfdáns lítill sem enginn gróður á honum. Tegundafjölbreytnin þar 

sem lúpínugirðingin stóð áður er mun fábreyttari. Inn á miðju svæðinu, þar sem gamla 

lúpínugirðing var, má svo sjá hólinn sem myndaðist þegar jarðvegi var ýtt saman. Á 

þessum hól er tegundafjölbreytnin svo ennþá minni en í breiðunni sjálfri enda jarðvegurinn 

þar þykkari og skilyrðin allt önnur. Allt annað er upp á teningnum þegar svæðið þar sem 

lúpínan var á hólnum fyrir ofan Kvískerjabæinn er borið saman við svæðið utan 

girðingarinnar. Þangað sem lúpínan náði er núna nokkurra sentimetra þykkur og frekar 

gróskumikill jarðvegur, en fyrir utan það er enn skriða og ekkert byrjað að bera á neinum 

gróðri svo mark sé á takandi (mynd 21). 
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Mynd 21. Lúpína breytti landinu fyrir ofan Kvískerjabæinn. Fyrir ofan Kvískerjabæinn er mikill munur á 

gróðri þar sem lúpínan var áður. Þar er núna nokkra sentimetra þykkur og frekar gróskumikill jarðvegur, en 

fyrir utan það svæði eins og sjá má á mynd 21 er enn skriða og varla farið að móta fyrir gróðri. Ljósm. Ívar 

G. Ingvarsson 2010. 
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8 Umræða 

Um 60 ár eru síðan byrjað var að nota lúpínuna til uppgræðslu í Öræfunum (Guðjón 

Jónson, 1996). Landið er að mestu rýrt næring arefnum og fátt um háar plöntur. Þetta gerir 

stórum niturbindandi plöntum eins og lúpínunni auðvelt fyrir (Umhverfisráðuneytið og 

Náttúrufræðistofnun Íslands 2001).  

Þar sem lúpína hefur myndað breiður fellur meira af næringarefnum til jarðarinnar. Þetta 

leiðir til þess að frumuframleiðsla eykst og jarðvegslífverum fjölgar (Guðmundur o.fl., 

2001) Þetta leiðir svo oft til þess að fugla- og dýralíf eykst í kjölfarið (Tómas G. 

Gunnarsson og Guðný H Þórhallsdóttir, 2001; Gunnar Þór Hallgrímsson o.fl., 2005). Í 

rannsókninni var komist að því að á flestum stöðum þar sem lúpínan hefur myndað breiður 

var meira af fugli. Hálfdán á Kvískerjum benti á að sumstaðar nyti tófan einnig skjólsins.  

Lúpínan skilar köfnunarefnum í jarðveginn og eykur hæfileika hans til að halda meira 

magni af vatni (Klaus-Ulrich Heyland, 1996). Þá er hún svepprótlaus, en svepprótlausar 

plöntur eru ávallt líklegastar til að verða fyrstu landnemarnir þar sem þær eru ekki háðar 

samlífi við sveppi. Svepprætur bæta hæfni plantna til upptöku vatns ásamt því að geta 

varið plöntur gegn sjúkdómum og ágangi skordýra. Þar sem lúpínan er svepprótlaus alla 

ævi á hún erfitt með að halda sér á landinu þegar það er orðið fullt af öðrum 

svepprótarplötum og byrjar að hörfa (Úlfur Óskarsson, 2006).  

Allt þetta gerir lúpínuna mjög hæfa landgræðslujurt: Hún eykur köfnunarefni í 

jarðveginum, eykur frumuframleiðslu þar og bætir vatnsupptöku. Með þessu býr hún 

jarðveginn undir komu svepprótarplantna og víkur svo af landinu þegar þær komast á legg. 

Vegna þess hversu lítið er af háum plöntum í Öræfunum og kjöraðstæðurnar víða fyrir 

lúpínuna, vex hún þar í þéttum breiðum og lifir lengi (Borgþór Magnússon o.fl., 2003). 

Þéttar breiðurnar gera smávöxnum gróðri erfitt að fá sólarljós, en líklegt er að þegar 

plöntur búa við erfið skilyrði sem þessi, þá kosti samlífið við sveppi meiri orku en fæst 

vegna aukins næringarnáms með hjálp þeirra (Úlfur Óskarsson, 2006). Þetta veldur því 

meðal annars að þar sem lúpína myndar þéttar breiður, þá hörfar annar gróður en ýmsir 

fuglar leita sér þar skjóls. 

Í dag hefur skipulagt landgræðslustarf með lúpínu í Öræfum verið lagt af á öllum svæðum, 

nema í Skerinu milli Hofs og eystri enda Hnappafells (svæði 10). Það svæði er jafnframt 

hið stærsta sem lagt hefur verið undir lúpínu í sveitinni.  

Fyrstir til að hefja eyðslu á lúpínu í Öræfunum voru Kvískerjamenn árið 1995, að sögn 

Hálfdáns Björnssonar. Fljótlega eftir það hófust tilraunir þess að stöðva lúpínuna í 

Morsárdal (Ármann Guðmundsson o.fl., 2006). Næstir voru Svínfellingar, að sögn 

Guðjóns Þorsteinsonar, en árið 1999 tóku þeir niður girðinguna á eystri aurnum í 

Svínafelli. Árið 2007 var að sögn Hólmfríðar friðun lands hætt vestan Svínafellsár og hófst 

þá beit þar. Hafist var handa við eyðingu lúpínu í öldunni á Skeiðarársandi, sumarið 2007. 

Þá var lúpínan fjarlægð úr flestum breiðum í svæðinu fyrir framan Skaftafellsjökul sumarið 

2009. Þrátt fyrir þessar miklu aðgerðir gegn lúpínunni síðustu ár virðast breiður hennar á 

flestum stöðum fara stækkandi. 
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Sé loftmyndin af lúpínunni á aurnum fyrir framan Skaftafellsjökul skoðuð (mynd 6 bls. 32) 

má koma auga á ýmislegt sambærilegt við útbreiðslumynstrið á lúpínu á henni og dreifingu 

hennar í Morsárdal. Þar breiddi hún sér með þeim hætti að hún myndaði fleiri, minni 

breiður utan við þá breiðu er hún spratt upphaflega frá. Nýju breiðurnar uxu síðan saman 

og mynduðu fljótlega eina stóra breiðu (Kristín Svavarsdóttir o.fl., 2004).   

Segja má að magn lúpínu sem sáð er, sauðfjárbeit og landfræðilegar aðstæður hafi ráðið 

mestu um það hvar lúpína hefur náð að mynda breiður og nema ný landsvæði í Öræfunum. 

Sauðfjárbeit og hvað fræ lúpínunnar eru þung og lenda ekki langt frá móðurplöntunni setja 

henni helst skorður (Davíð Björnsson, 1997; Landgræðsla Ríkisins, 1996). Áhrif beitar 

sjást vel þegar þau svæði eru borin saman þar sem beitt er annars vegar og þar sem engin 

beit er hinsvegar. Til dæmis má bera saman svæðin þar sem lúpínubreiðan dreifir sér af 

Svínafellslandi vestan Svínafellsár (svæði 6) inn á land Freysness þar sem engin beit er 

(mynd 3 bls. 29) og þar sem lúpínubreiðurnar vaxa að girðingunni sem lögð var á milli 

Hofs og Hnappafells (svæði 10). Breiðurnar snarstoppa um leið og þær koma að 

girðingunni. Á báðum þessum stöðum hefur miklu magni af lúpínu verið sáð. Lúpínan tók 

hratt við sér og var fljót að mynda stórar breiður.  

Þegar lúpínugirðingin á eystri aurnum í Svínafelli var stækkuð úr 3 hektörum í 16 hektara 

óx lúpína strax upp og stækkaði lúpínureiðan um allt að 70 m í þær áttir sem girðingin var 

stækkuð. Ekki var einungis um ungar plöntur að ræða heldur einnig mikið um sverar 

plöntur sem báru blóm þetta sama sumar. Þetta segir að sumar plönturnar hafi náð að eldast 

og þroska rót þótt að alltaf hafi verið bitið ofanaf. Þetta getur einnig verið vísbending um 

það hversu stórt svæði utan girðingunnar þurfi að verja fyrir útbreiðslu lúpínunnar þegar 

aðferðir aðrar en beit eru notaðar.  

Ef landfræðilegar aðstæður á svæðunum „Sandaldan á Skeiðarársandi“ (svæði 1), 

„Morsárdalur“ (svæði 2), „Framan Skaftafellsjökuls“ (svæði 3) og „Svæðið fyrir framan 

Hafrafell“ (svæði 4) eru borin saman kemur í ljós að á svæðum 1 og 2, sem bæði eru í 

fremur gróðurlitlum öldum, hefur lúpínan átt mjög erfitt uppdráttar en á svæðum 2 og 3 

virðist lúpínan hafa geta breiðst út um allt. Þá má reikna með því að þar sem öldurnar séu 

mun hærri en svæðið í kring, að þar sé minni jarðraki og lengri vegalengd niður á 

grunnvatnsyfirborðið en í Morsárdal og á svæðinu fyrir framan Skaftafellsjökul og að það 

geri lúpínunni erfiðara fyrir að mynda breiður en ella (Borgþór o.fl., 2003). Einnig getur 

verið að lúpínan á þessum svæðum sé í einhverskonar lagfasa, en þekkt er að ágengar 

plöntur í nýjum heimkynnum leggist í dvala við rask eins og það er átti sér stað inn í 

Morsárdal 1982. Raskið bar með sér lúpínu úr hlíðum Bæjarstaðarskógar niður á jafnsléttu 

en eftir það byrjaði lúpínan einmitt fyrst að dreifa sér í miklum mæli (Þórunn Pétursdóttir, 

2003). Margir rakir farvegir í Morsárdalnum gera lúpínunni auðvelt fyrir. Á mynd 11 bls. 

37 má sjá hvernig lúpínubreiða í Morsárdal teygir sig eftir árfarvegi en þessi mynd er mjög 

lýsandi fyrir breiðslumynstur lúpínubreiðanna í Morsárdal. Áberandi er hversu langt er á 

milli plantna í lúpínubreiðum þeim er vaxa í mikilli hæð. Það er athyglisvert að sjá hversu 

auðvelt blómgróður á uppdráttar í lúpínubreiðunni á Rauðakambi og margt bendir til þess 

að með tilkomu lúpínunnar hafi tegundum annara planta fjölgað á svæðinu. Fuglar sækja 

að er virðist meira inn á það og þeir bera með sér fræ (Steindór Steindórsson, 1964). Þetta 

samræmist sumum rannsóknum sem þeir Borgþór Magnússon og félagar gerðu á 

lúpínubreiðum fyrir norðan þar sem kaldar er. Þar var lengra á milli plantna, þær urðu ekki 

eins háar og meiri tegundauðgi var innan breiðanna en utan (Borgþór o.fl., 2001). 
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Af þeim sex stöðum sem reynt hefur verið að eyða lúpínunni í Öræfunum hefur það hvergi 

tekist. Þó hefur tekist að uppræta hana á eystri aurnum í Svínafelli og á Kvískerjum svo að 

hún sjáist ekki í landinu nema á stöku stað og þá aldrei í blóma. Í Svínafelli sést hún 

einungis áður en fé er sleppt, snemma á vorin. Á Kvískerjum sprettur lúpína þrátt fyrir 

nokkuð þykka gróðurhulu en að sögn Hálfdáns þá bendir margt til að skógarþrestir opni 

gróðurinn þegar þeir róta eftir æti með þeim afleiðingum að skilyrði myndast fyrir 

lúpínufræ til að spíra. Samkvæmt Bjarna Diðriki Sigurðsyni (1993) þá geta lúpínufræ legið 

lengi í jörðinni, tilbúin til spírunar. Mikið er af fugli á þeim svæðum sem gömlu 

lúpínubreiðurnar voru á Kvískerjum en samkvæmt Guðmundi Halldórssyni og Ásu L. 

Aradóttur (2001) þá eykst tegundaauðgi maðka innan lúpínubreiða. Þetta bendir til að þó 

lúpínan hafi hörfað af landinu sé enn meira um æti fyrir fugla innan þess svæðis þar sem 

hún áður spratt. Aukin fæða laðar að fleiri fugla en þeir róta í jarðveginum og margt bendir 

til þess að skógarþrösturinn, sem mest er að þarna á grasinu samkvæmt Hálfdáni, gleypi 

endrum og eins lúpínufræ og beri þau á ný svæði. Þetta hefur gert heftingu lúpínunnar á 

þessu svæði mun erfiðari. 

Lúpínubreiðurnar á Eystri aurnum í Svínafelli og Kvískerjum þöktu hvor fyrir sig um 8 ha. 

Um 10 ár eru síðan að lúpína í Svínafelli hefur náð að skjóta fræjum og samkvæmt  

Hálfdáni Björnssyni jafnvel 17 ár. Ávallt er eitrað fyrir henni á Kvískerjum svo öll blóm 

hljóta að koma upp af nýjum fræjum. Þrátt fyrir þetta mikla aðhald virðist ekkert lát á því 

að lúpínan vaxi en samkvæmt Bjarna Diðriki Sigurðsyni (1993) er eðlilegt að í 5-10 ára 

gömlum breiðum séu um 1.350 fræ á hverjum fermetra og þau geta lifað afar lengi. Nær 

ómögulegt hlýtur því að vera að reikna út hversu lengi enn lúpínan muni koma upp á þessu 

svæði. 

Erfitt er að ákvarða gagnsemi lúpínunnar, hin sama þrautseigja og gerði hana að fýsilegum 

kosti til uppgræðslu lands veldur því að nær ómögulegt hefur reynst að losna við hana. Hún 

hefur stuðlað að fjölbreyttu dýralífi og grónu landsvæði en á sama tíma kæft annan gróður 

og stuðlað að einsleitri ásýnd landslagsins. Hún virðist komin til að vera um ókomna tíð, 

óháð vilja okkar og skoðunum. 
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