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Útdráttur 
Náttúra Íslands er rómuð fyrir fegurð. Oft verður þó fátt um svör þegar spurt er í hverju 
þessi náttúrufegurð er fólgin eða hvað það er  sem gerir landið okkar svo einstakt. Sérkenni 
og fegurð lands er einvörðungu hægt að varðveita með hnitmiðaðri skipulagsvinnu sem 
byggist á vitund um hver mikilvægustu einkenni landsins eru. Vegna sérstöðu landslags hér 
á landi þurfum við, umfram aðrar þjóðir, að vanda sérstaklega til verka þegar við 
hyggjumst breyta ásjónu landsins með skógrækt sem og öðrum nýframkvæmdum. Aðferðir 
í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda, hafa verið notaðar um tíma á Íslandi t.d. til að 
varðveita landslagsgildi. Viðfangsefni þessa verkefnis er að setja fram aðferðir sem henta 
því verkefni að láta nýrækt skóga laga sig sem best að landi, aðferðir sem jafnframt geta 
nýst við aðrar nýframkvæmdir sem eru matsskyldar samkvæmt lögum um mat á 
umhverfisáhrifum. Þær aðferðir sem nú eru notaðar við slíkt mat, taka ekki nægilegt tillit 
til sjónrænna þátta. Þegar unnið er að úrbótum er vert að skoða hvaða aðferðir hafa reynst 
nágrannaþjóðum okkar vel. Í þessari ritgerð er einkum stuðst við skoska aðferð. Í 
ritgerðinni er komið með tillögur um hvernig unnt er að aðlaga þær aðferðir að náttúru 
okkar eða menningarlandslagi. Kjarni viðfangsefnisins er mat á sjónrænum áhrifum skóga 
á landslag, en reynsla okkar af því að meta nýræktun skóga er takmörkuð. Þessar aðferðir 
geta einnig nýst til að meta sjónræn áhrif annarra framkvæmda í viðkvæmu umhverfi.   

Abstract 
The nature of Iceland is unique. It can be difficult to describe and define with words the 
essence of a landscape's most distinctive features. Only by defining the character of a 
landscape, can we, with the help of planning, preserve the natural beauty of a terrain. 
Because of the uniqueness of Iceland´s landscapes we need to go to greater depths than 
usual as we register and analyze a landscape structure, especially when we are suggesting 
changes that have visual impact as reforestation and other physical constructs according to 
the law on environmental impact assessment (EIA). The methodological practices mostly 
employed in Iceland in EIA have until recently not given sufficient justice to the 
importance of the visual aspects of such studies. A study into the methodologies employed 
in Scotland is carried out. The focus is on how those professionals have developed their 
approach to visual questions. The thesis adapts these methods to the characteristics of 
Icelandic landscapes in the countryside. The core issue of this research project is to 
investigate how new woodlands can be designed into Iceland’s unique landscapes, in such 
a way that it strengthens the character of the landscape in a given area. This methodology 
can also be used for other projects which are to be located in a sensitive landscape.  
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Inngangur 
 

Skoða þarf marga þætti áður en tekin er ákvörðun um að leggja stærri landsvæði undir 
skóg.   Skógrækt breytir ásýnd lands og landnotkun – auk þess sem val á trjátegundum 
hefur einnig mikil áhrif og breytir áferð lands.  Greinilegur munur er á beitarlandi og 
ræktuðum, sléttum, iðagrænum túnum en enn meiri munur er á beitarlandi og 
skógræktarsvæðum.  Trjáhæðin er rýmis- og skjólmyndandi og heftir útsýni.  Skógrækt 
breytir ásýnd lands og þær breytingar geta varað í áratugi eða árhundruð.   

Eitt sem verður að hafa í huga er að íbúar eða sveitungar eru gagnrýnir á breytingar í 
nánasta umhverfi.  Þetta verður að muna þegar verið er að breyta landnoktun til sveita.  
Því verður að mæta þörfum samfélagsins hverju sinni. Nú er það gert með því að auka 
útivistargildi í skógum. Erlendis skiptir lífbreytileikinn meira máli, íbúar í Norður Evrópu 
óska eftir laufskógum.  Í þessari ritgerð er stuðst við skoska aðferðafræði og leiðbeiningar 
um hönnun og skoðað hvernig nýta má leiðbeiningarnar við okkar aðstæður.  

Eitt helsta atriðið er að nema fegurð landsins.  Átta sig á þeim skynrænu áhrifum sem 
menn verða fyrir með því að greina uppbyggingu landsins.  Skoða samspil sjónrænna 
þátta, svæði, rými, línur og kennileiti.  Með öðrum orðum að lesa landið og skynja 
samsetningu og ríkjandi mynstur.  Sé samsetning landslagsins skýr þ.e.a.s. auðlesin og 
einföld  því áhrifameiri eru sérkenni lands og uppbygging.  Eitt sérkenna staðaranda er að 
við finnum hann, en eigum samt erfitt með að skilgreina hann. Það er ein af ástæðum þess 
að landið er svo berskjaldað fyrir þeim breytingum sem dynja yfir.   Þetta verðum við að 
hafa í huga þegar að við lögum skóg að landi. 

Skógrækt er ung og vaxandi atvinnugrein hér á landi og áhugamál fjölda fólks. Líklegt er 
að uppvaxandi skógar muni á næstu áratugum hafa áhrif á lífríki og ásýnd 
láglendissvæða. Talsverðar umræður og deilur hafa orðið á undanförnum árum um 
skógrækt í landinu og áhrif hennar. Listamaðurinn Roni Horn telur að „nýræktun skóga sé 
smekklaus eftirlíking af samskonar svæðum erlendis frá.“  Þessu svarar Þröstur 
Eysteinsson svo að „ …hin opna og skóglausa ásýnd landsins, a.m.k. á láglendi, og 
ræktaðir skógar eru hvort tveggja mannanna verk.“ (Þröstur Eysteinsson, 2002). Við 
þurfum að takast á við gagnrýni Roni Horn og laga skóg að okkar trjálausa landi. Lögin 
um mat á umhverfisáhrifum henta vel til þverfræðilegrar samvinnu, hún tryggir samvinnu 
við hagsmunaaðila og samræðu við nágranna og almenning.  
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1 Mat á umhverfisáhrifum (MÁU) og 
sjónrænt mat 

 

1994 tóku fyrstu lög um mat á umhverfisáhrifum gildi á Íslandi og byggja þau á tilskipun 
Evrópusambandsins. Í þeim er framkvæmd  metin með hliðsjón af þeim áhrifum sem hún 
hefur á efnahagslífið, samfélagið og umhverfið.  Helsti tilgangur laganna er tryggja að 
fram fari heildstætt mat á umhverfisáhrifum nýframkvæmda áður en til breytinga komi.  
Með þeim hætti megi koma í veg fyrir að mannvirki rísi eða einhver framkvæmd  sé gerð 
án þess að vitað sé fyrirfram  hvort mannvirki eða  framkvæmd  hafi umtalsverð 
umhverfisáhrif.   

 

1.1 Tilgangur og aðferðir laga um mat á 
umhverfisáhrifum 

Lög um mat á umhverfisáhrifum (MÁU) eru notuð til að meta framkvæmdir eða aðgerðir 
hvort sem er í lofti, á landi, vatni eða sjó. Á landi eru t.d. vistgerðir skoðaðar með 
hliðsjón af tegundasamsetningu og hvort einhverjar þeirra eru friðaðar eða á válista. 
Löggjöfin og regluverkið lúta að sjálfbærni og skoðað er  hvort verið sé  að ganga á 
auðlindir okkar enn frekar og hver umhverfisáhrifin eru eða munu verða. 

1.1.1 Megintilgangur laga um mat á umhverfisáhrifum varðandi 
skógrækt 

Löggjöf um mat á umhverfisáhrifum fjallar um að beitt sé kerfisbundnum, 
þverfræðilegum aðferðum sem eiga að tryggja samræmda notkun raunvísinda, 
félagsfræði, hagfræði og landslagsarkitektúrs í skipulagningu og ákvarðanaferli sem getur 
haft áhrif á umhverfið.  Stofnanir og hagsmunaaðilar eiga að þróa ferla og aðferðir sem 
tryggja að umhverfisþáttum, sem ekki hafa verið stærðarmetnir, sé gaumur gefinn í 
ákvarðanatöku til jafns við hagfræðileg og tæknileg atriði. Ofangreind markmið voru 
mjög framsækin og eru góður grunnur að frekari þróun aðferðafræði við mat á 
umhverfisáhrifum á sviði skógræktar. 

Hvorki í lögum um mat á umhverfisáhrifum né leiðbeiningum sem þeim fylgja kemur 
fram hverju lögin eigi að áorka í umhverfismálum varðandi skógrækt. Þær upplýsingar 
má hins vegar nálgast í stefnumörkun ríkisins um sjálfbæra þróun „Velferð til framtíðar, 
sjálfbær þróun í íslensku samfélagi til 2020“ (Umhverfisráðuneytið, 2002). Þar segir um 
skógrækt að markmiðið sé að forðast eins og kostur er að skerða frekar birkiskóga 
landsins og að unnið skuli að því að viðhalda fjölbreytileika tegunda og vistgerða. Um 
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endurheimt spilltra vistkerfa segir: „Markvissar tilraunir og aðgerðir við endurheimt 
birkiskóga verði hafnar á næstu árum. Mótuð verði stefna um endurheimt upprunalegra 
vistkerfa, s.s. birkiskóga, sem verði hluti af almennri stefnu um endurheimt landgæða þar 
sem tekið verður á aðferðafræði, tegundavali og öðrum atriðum. Þar sem mikilvægum 
vistkerfum er raskað með framkvæmdum skal vera almenn regla að framkvæmdaraðili 
reyni að endurheimta sambærileg landsvæði. “  

 

 

Mynd 1. Verndaður birkiskógur í Básum Þórsmörk. Ljósmynd Lauri Dammert. 

Erfitt reynist að vernda birkiskóga t.d. er tekist á um verndun Teigsskógar við Þorskafjörð 
í umhverfismati Vestfjarðavegar nr 60.  Nokkrir valkostir voru skoðaðir með hliðsjón af 
legu vegarins og metin þau áhrif sem framkvæmdin hafði á birkiskóginn.  Arðsemi 
vegaframkvæmdarinnar var skoðuð í ljósi þess hve mikill fórnarkostnaðurinn verði fyrir 
lífríkið eða birkiskóginn. Nauðsynlegt er að skoða umhverfislega og hagræna þætti 
framkvæmdar og setja í heildarsamhengi. Í sérfræðiáliti Ásu L. Aradóttur vistfræðings 
segir: „Birkiskógurinn við utanverðan Þorskafjörð er eitt af örfáum skóglendum á 
Vestfjörðum sem nær nánast frá fjöru til fjalls og er ekki skorið af þjóðvegi eða 
sambærilegum mannvirkjum. Önnur skóglendi á Vestfjörðum sem svo háttar um eru 
minni að umfangi. Skógurinn og fjaran mynda því landslagsheild er hefur lítt snortið 
yfirbragð og er sjaldgæf á Vestfjörðum og landsvísu. Fyrirhuguð vegagerð myndi raska 
þeirri landslagsheild (Umhverfisráðuneytið, 2006). Niðurstaða ráðuneytisins var að 
heimila veg um Teigsskóg í Þorskafirði. Bæta átti þann skóg sem undir veginn færi með  
mótvægisaðgerðum, þ.e. að rækta birkiskóg á Vestfjörðum við sambærilegar aðstæður 
jafnan að flatarmáli við þann birkiskóg sem raskast, segir í úrskurði umhverfisráðuneytis 
frá 5. janúar 2007. Ekki var farið fram á að bæta svæðið að fullu en birkiskógurinn nær 
frá fjöru til fjalls og er skógsvæði sem hefur útivistargildi sem nýtist t.d. ferðamönnum. 
Úrskurður ráðuneytisins var síðan kærður til dómstólanna. Niðurstaða Hæstaréttar nr. 
671/2008 var fella úr gildi úrskurð ráðuneytisins. Enn er deilt um það hvort vernda eigi 
Teigsskóg eða leggja veg gegnum svæðið. Nú   vinnur samgöngunefnd Alþingis að 
frumvarpi til laga um uppbygginu á Vestfjarðavegi, veglagning út með Þorskafirði um 
Teigsskóg, 439. mál (Alþingi,2011).  

Í MÁU er metið hver umhverfisáhrif nýframkvæmda eins og vegagerð eða nýræktun hafa 
t.d. á gróður og vistkerfi. Í öðrum lögunum um MÁU var nýskógrækt 200 hektara eða 
stærra, tilkynningaskyld framkvæmd til Skipulagsstofnunar skv. 6. gr. laga nr. 106/2000, 
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og tölulið 1 d í 2. viðauka við lögin. Skipulagsstofnun metur hvort framkvæmdin skulu 
háð mati á umhverfisáhrifum eða ekki. Engin nýskógrækt hefur farið í umhverfismat þau 
15 ár sem liðin eru frá fyrstu samþykkt laganna. Skipulagsstofnun hefur fengið tvær 
tilkynningar vegna nýskógræktar sem nær til stærra svæðis en 200 hektarar.  Í báðum 
tilvikum taldi Skipulagsstofnun ekki ástæðu til umhverfismats. Hvorki í skógrækt á 415 
hektara í landi Silfrastaða í Akrahreppi (Skipulagsstofnun, 2004) né Skógrækt á tæplega 
400 hektara svæði í landi Tungufells Borgarfjarðarsveit (Skipulagsstofnun, 2003).  

 

 

Mynd 2. Asparskógur á Suðurlandi. Ljósmynd Suðurlandsskógar. 

 

Flest skógræktarsvæði eru undir viðmiðunarmörkum Skipulagsstofnunar. Skoða þyrfti 
hvort kostnaður við umhverfismat sé ekki of íþyngjandi fyrir skógarbændur og hvort 
skógarbændur eigi fjárhagslega möguleika á því að fara í umhverfismat þar sem ræktunin 
er ríkisstyrkt. Bændur gera samning við ríkið um skógrækt og leggja jarðirnar undir og 
hafa þá ekki aðrar tekjur af þeim eftir það.  Framkvæmdir á landbúnaðarsvæðum  koma 
sjaldan til mats á umhverfisáhrifum. Þá geta bændur grafið skurði og annað án þess að 
mat fari fram.  Hins vegar má leiða líkum að því að lög um mat á umhverfisáhrifum 
nýskógræktar geti verið gagnleg til að skapa sátt um framkvæmdir og skilað betri árangri. 

Í nytjaskógrækt, fjölnytjaskógrækt og landbótaskógrækt skal skilgreininga hvaða 
umhverfisáhrif framkvæmdin gæti haft á vistgerðir, gróður og dýralíf. Safna þarf 
upplýsingum eða gera rannsóknir  á umhverfisáhrifum á vistgerðir, gróður og dýralíf sem 
er á áhrifasvæðinu. Á svæðinu geta verið friðlýstar tegundir eða tegundir á válista. Huga 
þarf að tegundasamsetningu svæðis og því hvort þar vaxi ábyrgðar- eða lykiltegundir. 
Einnig þarf að skoða atriði sem þarf að framfylgja vegna 37. gr. laga nr 44 1999 um 
náttúruvernd um „jarðmyndanir og vistkerfi sem  njóta sérstakrar verndar og skal forðast 
röskun þeirra eins og kostur er“. Þá eru mörg svæði friðuð og á náttúruminjaskrá. Gera 
þarf grein fyrir því hvort áhrif framkvæmdar séu jákvæð, neikvæð, bein eða óbein. Meta 
þarf vægi áhrifanna hvort þau séu veruleg jákvæð, talsvert jákvæð, óveruleg, talsvert 
neikvæð, verulega neikvæð eða hvort þarna ríki óvissa (Skipulagsstofnun, 2005). 
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1.1.2    Aðferðafræði MÁU notuð við sjónrænt mat                         

Í upphafsköflum matsskýrslu skal gera grein fyrir öllum lögum og reglugerðum er varða 
viðkomandi framkvæmd. Taka þarf tillit til þeirra krafna sem hið opinbera hefur 
samþykkt í lögum/reglugerðum varðandi ásýnd.  (Sjá leiðbeiningarit MÁU í Viðauka 3).  
Í matinu skal stefna að því að vernda landslagsheildir. Ef Ísland hefði staðfest evrópska  
landslagssáttmálann væri unnið að aukinni verndun landslags vegna einkennandi þátta 
sem hafa arfleifðargildi sem  er nauðsynlegur þáttur í umhverfi fólks (Félag íslenskra 
landslagsarkitekta, 2011).  

Hér að neðan er sagt frá hvernig að Larry W. Canter leggur til að tekið sé á sjónrænum 
þáttum í bókinni  „Environmental impact assessment“ (Canter, 1996):  „Lýsa skal megin 
sérkennum svæðis, kostum þess eða fegurð. Greina skal frá því hvort framkvæmdin geti 
valdið röskun á nærliggjandi umhverfi. Hvetja skal íbúa eða almenning til að koma með 
skoðanir um hvað í næsta nágrenni skipti máli og hvað skiptir minna máli.“ Hér skulu 
nefnd dæmi um  viðkvæm svæði sem þarf að taka tillit til: Náttúrulandslag, þjóðgarður, 
náttúruvætti, útivistarsvæði (golfvellir, skógræktarsvæði), fornminjar, sögufrægir staðir,  
menningarlandslag, fornfrægar byggingar,  þéttbýli og  sumarhús. 

Kanna þarf viðhorf íbúa t.d. með viðtölum eða könnunum með mörgum spurningum t.d.: 
Hvort fer betur á því að taka stór eða minni landsvæði undir skógrækt? Hvort fer betur á 
því að rækta skóg í fjallshlíðum eða láglendi? Þegar þið metið hversu mikil sjónrænu 
áhrifin eru, kallið þá til sérfræðinga t.d. landslagsarkitekt til að meta hversu stór sjónrænu 
áhrifin verða (Canter, 1996). Hér má spyrja margra spurninga t.d.: Er tillagan í samræmi 
við fyrirliggjandi skipulag?  Er tillagan í samræmi við lög og reglugerðir?  Er 
framkvæmdin staðsett í jaðri viðkvæmra svæða  s.s. ósnortinnar víðáttu?  Er túlkun á 
sérkennum lands og byggðar huglæg eða hlutlæg?  Hvaða aðferðafræði var notuð?  Ræða 
þarf túlkun á sjónrænum þáttum við sérfræðinga sveitarfélagsins? Móta þarf vinnuferli og 
viðmið og auka á samvinnu stofnana í samræmi við þetta. 

Í sérhverju matsferli eru settir fram nokkrir valkostir sem meta á sjónrænt. Vanda þarf 
framsetningu á valkostum þannig að þeir, sem taka afstöðu, geti auðveldlega séð fyrir 
hver áhrif framkvæmdar verði. Þessar upplýsingar eru skráðar á uppdrætti/kort. 
Þrívíddarmyndir sýna með gleggstum hætti allar breytingar sem verða á landi. Þær geta 
skapað sátt um nýframkvæmdir og framtíðarsýn fyrir byggðarlagið. Mjög hagkvæmt er að 
búa til líkan af framkvæmdinni og landinu umhverfis.  Tölvulíkön sýna einnig vel áhrif 
framkvæmda. Líkan af nýframkvæmdum getur veitt betri skilning á framkvæmd en löng 
skýrsla, sérstaklega þegar almenningur eða nágrannar telja að verið sé að breyta 
menningararfinum og ásýnd landsins.  

Markmið MÁU er að leita að sem bestri niðurstöðu á sem flestum sviðum. Hefja þarf 
umræðu um hvar heppilegast sé að hefja þessa skógrækt. Á hvaða landssvæðum og í 
hvernig landslagi. Ákveða þarf hvort akuryrkjuland eigi að fara undir skógrækt.  
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1.2 Sjónrænt mat sem þáttur í MÁU  

Framkvæmd getur haft áhrif á landnotkun og yfirborðsþekju. Sjónrænt mat lýsir ásýnd 
lands og metur breytingarnar. Mörgum hefur reynst erfitt að takast á við fagurfræðileg 
sjónarmið, sem eru að einhverju leyti háð skoðunum einstaklinga. Við þurfum þó að geta 
tjáð okkur um tilfinningar okkar og upplifun. Það gerum við með því að orða skynjanir 
okkar.  

1.2.1 Sjónrænt mat er þróað á sviði skógræktar  

Við getum nýtt okkur reynslu annarra þjóða t.d. Skota, Íra eða Norðurlandabúa. Skotar 
hafa séð að sér og undanfarin ár hafa þeir fellt greniskóga á stórum landssvæðum til fjalla 
þar sem sjónræn áhrif hafa þótt neikvæð. Danir vinna meðvitað að breytingum í 
landbúnaði t.d.  með því að skoða nýframkvæmdir eins og súrheysturna frá mismunandi 
sjónarhornum og þeir voru lagaðir að ásýnd bæja og umhverfis. Þá hafa sum dönsk 
sveitarfélög tekið afstöðu til þess hvaða svæði þau telja að séu kjörin til nýræktunar 
skóga, samanber aðalskipulag Hróarskeldu (Auður, Anna María og Stabbetorp, 2008).  

Ferhyrndir skógarreitir ofan við bæi eru að mati margra taldir falla illa að íslensku 
landslagi og hafa neikvæð sjónræn áhrif. Trjágróðurinn afmarkast af legu girðingar sem er 
andstæð mjúkum útlínum fjallshlíðarinnar. Þessir skógarreitir eru algengir um allt land. 
Því má álykta að mikilvægt sé að vanda til verka þegar velja á stað fyrir nýræktun skóga 
og afmarka þá. Áfram viljum við njóta og vera stolt af okkar sérstæða landslagi og því 
útsýni sem við höfum enda fátt sem hindrar sýn og innlendi trjágróðurinn er lágvaxinn.  
Hér á landi hafa verið unnar leiðbeiningar, Skógrækt í sátt við umhverfið, um það hvernig 
hægt væri að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum þannig að nýskógrækt komi síður til 
með að raska líffræðilegri fjölbreytni eða öðrum náttúru- og menningarminjum. Þá er 
markmiðið einnig að laga skóginn sem best að heildarsvipmóti lands. Að þessum 
leiðbeiningum vann Skógræktarfélag Íslands 2002 í samstarfi við Umhverfisstofnun, 
Náttúrufræðistofnun Íslands, Skógrækt ríkisins og fl.  (Skógræktarfélag Íslands, 2011) 

Það eru þó margir sem að telja að „Áhrif skógræktar á ásýnd lands og útsýni eru í raun 
sálræn áhrif, ekki spurningin um hvort skógrækt hafi áhrif, heldur hvort þau séu álitin 
jákvæð eða neikvæð. Hægt er að lýsa breytingum sem verða, en ógjörningur er að ræða 
þýðingu þeirra á rökrænan hátt þar sem mat fólks er háð smekk hvers og eins.“ (Þröstur 
Eysteinsson, 2001). Vegna þess hve erfitt er að rökræða fegurð framkvæmda og 
mannvirkjagerð verður smekkurinn útundan og lendir milli laga. Ekki eru til leiðbeiningar 
um hvernig skuli staðið að því að meta sjónræna þáttinn, ferlar eru því ekki skilgreindir. 
Við þurfum að geta lýst ásýnd þessa lands  með orðum og uppdráttum og komist að 
einhverju samkomulagi um hvað það er sem við viljum varðveita með framkvæmdum og 
styrkja þegar við breytum landinu.  Í skipulagslögum eru gerðar kröfur um að mannvirki 
falli að ásýnd lands. (Skipulagsstofnun, 2008) 

Í Danmörku hefur verið gerð úttekt á því hvort ávinningur hafi orðið af sjónrænu mati 
framkvæmda allt frá 1990 í samræmi við umhverfislög. Voru niðurstöðurnar þær 
(Bramsnæs, 1997) að umfjöllun um menningarlandslag og fagurfræði lands væru 
yfirborðskenndar, sérstaklega þegar kæmi að því að upplýsa það opinbera um 
framkvæmdir.  Í skýrslu Bramsnæs kom fram að til að geta betur gert grein fyrir 
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sjónrænum áhrifum framkvæmda þyrfti að vera með loftmyndir af framkvæmdasvæðinu, 
jafnvel myndir sem lýsa aðstæðum eins og þær voru fyrir og eftir breytingu. Auk þess 
væru perspektiv ljósmyndir, módelmyndir o.s.frv.  mikilvægar.  

Það er hægt að meta framkvæmdir á mismunandi hátt og það er misjafnt hvaða greining á 
við hverju sinni. Myndaseríur Emmelins sýna t.d. hvernig áferð lands og rými breytist 
með breyttum háttum í landbúnaði  (Emmelin, 1996).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Á efri teikningu er landnotkun óbreytt en á neðri myndinni hefur greni verið 
plantað ofan við bæinn. (Emmelin,1996) 
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Aðferðafræði Emmelins við mat á landi og náttúru er útlistun á því sem fyrir augu ber og 
hvaða áhrif það hefur.  Aðferðin er skráning landslagsbreytinga með myndunum, röð 
hugsaðra breytinga. Þetta er gert til að lýsa þróun eða framtíðinni. Á þennan hátt er hægt 
að sýna mismunandi áhrif áætlana á landbúnaðarhéruð og landslag. Myndaseríurnar eru 
lýsandi og gera íbúum auðveldara að taka þátt í skipulagsferlinu.  Þetta eru teikningar sem 
auðvelt er að skilja og skynja og eru lýsandi fyrir umhverfið. Myndirnar lýsa 
veruleikanum – eru ekki abstrakt línur á skipulagsuppdrætti. Á þennan hátt er hægt að 
gera samanburð á fleiri valkostum (Stahlschmidt, 2001). 

Með myndaseríum er hægt að svara spurningum eins og: Hvernig leit landslagið út áður? 
og hvernig kemur það til með að líta út? Þannig getum við tekið afstöðu til þess hvort við 
viljum styðja við stefnu um náttúruvernd eða vinna að breytingum á landbúnaðarháttum.  
(Strange,Nathan, Boon, Sehested, Primdahl og Kristensen) 
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2. Aðferðir við að laga skóga að landi  
 

Lítill hluti Íslands er vaxinn náttúrulegum birkiskógi eða um 1 prósent undir 400 m hæð. 
Ræktað land er um 2 prósent og hægt að auka það rúmlega þrisvar sinnum (Arnór, Drífa, 
Eiríkur, Jón, Ólafur og Þórólfur, 2010). Markmið landshlutaverkefna í skógrækt er að 
auka skóginn og er langtímamarkmið að hann þeki 5% láglendis (Lög nr. 95/2006).  
Ræktunaráform sem þessi koma smám saman til með að breyta ásýnd landsins í 
skógarsvæði eða eins konar landbúnaðarlandslag, þar sem margs konar ræktun er 
stunduð. Nú á dögum er túnrækt algengust, kornrækt fer vaxandi og þar skipta skjólbelti 
miklu máli sem vörn gegn jarðvegsfoki. Skjólbelti skipta reyndar miklu máli í allri 
landbúnaðarræktun sem skjól fyrir dýr og akra og til að afmarka og undirstrika akra, 
garða, tún o.fl. (Olsen, 1998). Notkun þeirra fer jafnt og þétt vaxandi en er engu að síður 
umfangslítil enn sem komið er. Skjólbelti geta fallið vel að öðrum skógum, þar sem hluti 
landsins væri notaður fyrir skógarlundi eða skógrækt. Þetta gæti litið svipað út og við 
sjáum í dönsku landslagi. Í ræktun okkar er oft litið til erlendra fyrirmynda og nærtækast 
er að líta til Skotlands. Landslagið er mishæðótt: fjöll, heiðar og dalir og margt því 
keimlíkt með skosku og íslensku landslagi.  

Skotar gróðursettu mikinn skóg eftir seinni heimstyrjöldina. Þegar skógurinn óx og 
dafnaði fóru barrtrén að verða meira áberandi en menn gerðu ráð fyrir. Í framhaldi af 
þessu fóru Skotar að vinna í því að fella skóginn betur að landinu. Sérfræðingar mátu 
aðstæður og komu með ýmsar lausnir sem síðar voru notaðar sem viðmið til nýræktunar. 
Þeir sem vildu ekki sætta við þau viðmið, sem sett voru, fengu ekki greidda 
skógræktarstyrki. Í þessi leiðbeinandi viðmið Skota verður vísað þar sem það á við 
(Patterson, 1992).  Skotar eru mörgum áratugum á undan Íslendingum í skógrækt, bæði 
vegna náttúrulegra aðstæðna og eins vegna þess hversu snemma þeir fóru í umtalsverða 
skógrækt af miklum krafti. 

Íslendingar geta lært margt af öðrum þjóðum. Við getum fellt erlendar leiðbeiningar  að 
náttúru okkar og aðstæðum. Vanda þarf undirbúninginn áður en farið er í framkvæmdir 
og ná samstöðu um það hvernig við viljum að ásýnd landsins sé. Líklegt er að mörg 
sjónarmið séu uppi og talsvert skiptar skoðanir en takist að samræma hugmyndir áður en 
umtalsverð skógrækt hefst getur það skipt sköpum.  Mistök í þessu eru alltof dýr, þótt 
hægt sé að fella alla skóga, sem kalla mætti mistök í landslaginu, þá eru slíkar aðgerðir 
allt of kostnaðarsamar og jafnvel ekki gerðar enda ólíklegt að samstaða náist um slíkt.   
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2.1 Mat á hönnunarferli fyrir nýplöntun                                

Skotar greina frá hönnunarferli sem er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða að laga 
nýræktun skóga sem best að þeim aðstæðum sem fyrir eru, hins vegar er metið hvort 
staðsetning skóga falli að heildarásýnd landslags, ef ekki þarf að breyta hönnuninni eða 
taka afstöðu til þess hvort æskilegt sé að hætta við verkefnið (Patterson,1992). 

Gagnasöfnun fer fram áður en lagt er af stað í vettfangsferð, þ.e. safna saman skráðum og 
óskráðum heimildum, loftmyndum og kortum . Gögnin eru síðan metin og reynt að átta 
sig á því hvaða sjónarhorn þurfi að skoða sérstaklega og hvað sé mest áríðandi.  Meta þarf 
það sem er einkennandi í landslaginu og taka skal tillit til í hönnun skógarins. Þegar 
skilgreindir eru einkennandi þættir í landslagi er heppilegast að gera skissur og skrá 
lýsingar af svæðinu, vanda þarf til verka og nákvæmni er nauðsynleg. Mikilvægt er að 
nota ljósmyndir frá útsýnisstöðum, meta hvaða sjónarhorn eru mest áríðandi og gera 
ráðstafanir í samræmi við það. 

Oftast er byrjað að skrá niður landformin. Þau eru samsett úr mörgum einingum eins og 
flatlendi, aflíðandi eða bröttum hlíðum, klettum, hömrum, tindum eða hæðóttu landslagi.  
Yfirleitt má greina einhver áberandi sérkenni í landslagi. Til dæmis má nefna að á 
sléttlendinu í Landeyjum eru árfarvegir og hólmar einkennandi fyrir landsvæðið  
(Magnús,1943). Áður en Markarfljótinu var veitt í einn árfarveg voru þessi einkenni mjög 
sterk. Nú eru þau svolítið að hverfa þar sem árfarvegir gróa upp og svæðið verður 
einsleitara. Mesti hæðamismunur er 2−3 metrar að undanskildum einstaka hæðum og 
hólum. Við Markarfljót er víðáttan mikil, fjallasýnin sterk og ekki svo fjarlæg. Þegar horft 
er til sjávar er sjóndeildarhringurinn þannig að landið er minnsti hlutinn af útsýninu. 
Vestmannaeyjar standa upp úr haffletinum og setja sterkan svip á útsýnið til sjávar en 
himinhvolfið er langmest áberandi af sjóndeildarhringnum þegar horft er til hafs. Íbúar sjá 
fjölbreytni og kunna að meta hana en gestum finnst þetta ef til vill aðeins flatneskja.  Á 
svona svæði yrði talsverð skógrækt eitthvað sem hyrfi vegna heildarstærðar svæðisins. Á 
hinn bóginn, ef heilu jarðirnar yrðu teknar undir skógrækt  mundu  næstu  nágrannar tapa 
talsverðu útsýni og mörgum þætti skarð fyrir skildi ef skógurinn skyggði á 
Vestmannaeyjar.  

Gróðursvæði  eru ýmist náttúruleg eða manngerð.  Skrá þarf lögun gróðursvæða  og  
árstíðalitina. Náttúruleg svæði hjá okkur eru lyngmóar, mýrlendi, úthagi, kjarr og 
uppblásin, gróðursnauð svæði, sandar, aurar, fjörur o.s.frv (Steindór, 1964). Skrá þarf 
lögun og lit á ökrum, túnum og annarri ræktun.  Skotar leggja mikla áherslu á að skrá þau 
tré á svæðunum sem geta nýst til rýmismyndunar og innrammað landið (Patterson, 1992).  

Náttúruleg sérkenni  eru oft steinar, klettabelti, ár og vötn sem auka á fjölbreytni 
landslags.  Meta þarf hversu miklu máli þessi einkenni skipta og hvort þau eru stök eða 
dreifð um allt svæðið. Skoða þarf afstöðu þessara sérkenna í landi og stærðarhlutföll 
þeirra.  

Manngerð einkenni eru mikilvæg og taka þarf tillit til þeirra í allri hönnun. Þetta eru oftast 
þráðbeinar línur t.d. vegir, skurðir og girðingar en þó eru undantekningar á því. Skrá þarf 
staðsetningu bygginga og skoða samhengi þeirra við landslagið og önnur mannvirki eins 
og vegi. Meta þarf mikilvægi bygginga sem geta verið menningarleg kennileiti. Byggingar 
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þurfa sitt rými og það er misjafnlega stórt eftir aðstæðum og notkun mannvirkjanna. 
Byggingar geta valdið togstreitu, trjágróður getur mildað ásýndina (Rasmussen, 1975).  

 

 

SKOÐUNAR- 
LEIÐANGUR 

SKRÁNING 

SÉRKENNI LANDSLAGS 
 
Hver eru einkenni staðarins? 
(Landform, gróður, náttúru-
leg einkenni, manngert 
umhverfi, söguleg eða 
menningarleg einkenni). 

MEGIN  
HÖNNUNAR-
FORSENDUR 
 
Kostnaður 
metinn við 
útfærslu 
hugmynda 

VERÐA BREYTINGAR Á 
LANDI TIL HINS BETRA? 
 
Hvaða landslagsþættir 
einkenna svæðið? 
Mun aukin gróðursetning: 

Auka gildi svæðisins? 
Gera svæðið líflegra? 
Eyðileggja ásýnd 
svæðis? 

PLÖNTUR 

Fellur hönnun 
skógarsvæðis 
að heildinni, 
ef ekki þá þarf  
að 
endurhanna. 

LÖGUN 
 
Jaðaráhrif skóga, lögun 
þeirra, vegir, stígar, opin 
svæði o.fl. fylgja landformi 
eða landnotkun og/eða 
gróðursvæðum. STÆRÐARKVARÐI 
 
Hver eru hlutföllin milli 
skógar og annarrar land- 
notkunar, landforma og 
gróðursvæða. 

FJÖLBREYTILEIKI 
 
Plöntuval skógartegunda 
háð umhverfinu. 

ER  MEIRI  
NÝRÆKTUN 
ÁKJÓSANLEG? 

RÆÐUR 
LANDFORM,  
LAND-
NOTKUN 
EÐA 
LÁGGRÓÐ-
UR ÁSÝND 
SVÆÐIS? 

MISMUNANDI 
HÖNNUNAR-
TILLÖGUR. 

ÚTPLÖNTUN 

Mynd 4.  Mat á hönnunarferli fyrir nýplöntun (Patterson, 1992) 
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 2.2  Skilgreining breyta í greiningu vegna    
mats á skógræktarverkefnum        

 

Með aðferðinni, sem mótuð er í þessari ritgerð, er leitað leiða til að ná aukinni sátt um 
skógrækt og finna leiðir til að aðlaga skóg betur að landi. Þær breytur sem við skoðum 
nánar eru: fjöldi eininga, staðsetning, stefna, stefna við áttum, stærð, lögun, millibil, 
áferð, þéttleiki, litur, tími, birta, atriði sem leiða augað og atriði sem kyrra augað. 
Breyturnar eru skilgreindar og eiginleikum þeirra lýst svipað og Simon Bell 
skógfræðingur og landslagsarkitekt gerir í bók sinni „Elements of visual design in the 
landscape“. Sumar breyturnar skoðaðar með hliðsjón af því hvaða áhrif þær hafa og gætu 
haft á ásýnd skóga.  

 

2.2.1 Fjöldi eininga (Number of units) 

Eining er, eins og orðið segir: eitt stak en þegar þeim fjölgar, mynda einingarnar heildir. 
Hægt er að telja einingarnar og skoða hvort þær raðist saman t.d. eftir jöfnum tölum eða 
oddatölum (Bell, 1993).  

 

 

Mynd 5.  Einingum  afmarkaðra skógsvæða fjölgar.  Ljósmynd Suðurlandsskógar. 

Skógarreitir eru yfirleitt afgirtir og má því oft líta á þá sem sérstæða, afmarkaða einingu í 
landi. Auðveldara er að laga einn skóg að landi, mun erfiðara er að laga marga skógarreiti 
að sama umhverfi því að þá þarf að taka mið af samlegðaráhrifum þeirra og öll hönnun 
verður flóknari. 

Hér á landi er á mörgum stöðum víðsýnt og yfirleitt fátt sem skyggir á útsýnið annað en 
umlykjandi fjöll. Víðast er langt er á milli bæja. Gróður er lágvaxinn og lóðréttir 
girðingastaurar því áberandi og skilja að ræktuð tún frá beitarlöndum. Taka verður tillit til 
þess hve landið er berskjaldað og að hávaxnar trjátegundir skógarsvæða, sem eru 
rýmismyndandi, geta skyggt á útsýni og breytt ásýnd umhverfisins. Vegna ofangreindra 
atriða þarf að vanda til staðsetningar þegar þessari landslagseiningu, skógræktarsvæðinu, 
er valinn staður.  
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2.2.2  Staðsetning (Placement) 

Beinar línur geta dregið að sér athygli okkar, hvort sem þær eru lóðréttar, láréttar eða 
hallandi. Hávaxinn lóðréttur stofn trés, sem ber við sjóndeildarhringinn, er tignarlegur og 
dregur að sér athygli (Bell, 1993). Lóðrétt stefna mannvirkis er sérstaklega áhrifamikil 
þegar það ber við himininn. Við staðsetningu nýrra mannvirkja á landi skal taka mið af 
nálægum mannvirkjum sem og áberandi landslagseiningum. Byggingar í landbúnaði 
tengjast oft innbyrðis og taka mið af  láréttum og lóðréttum línum húsanna. Milli húsa 
skapast svæði, sem eru ýmist opin eða lokuð rými, sem geta jafnvel afmarkast af gróðri. 
Vel fer á því að tengja rétthyrnda skógarreiti ofan við bæi  við húsaþyrpinguna á einhvern  
hátt.   

 

                                    

Mynd 6 . Einingum eins og byggingum eða limgerði má raða saman á óteljandi vegu. 
(Lucas,1991) 

Þegar Skotar staðsetja skjólbelti á mishæðóttu landi er hefð fyrir því að vera með 
skástæða línu eftir hæðinni. Þeir telja líka að vanda þurfi til verka þegar skálínan er á 
hallandi ökrum og gæta beri að hagkvæmni í stærð akurlandanna. Hallandi lína fer vel í 
landi þar sem hefð er fyrir skjólbeltum í landbúnaðarhéruðum.  

       

Mynd 7. Þegar finna á mörgum skógarlundum stað má þétta þann gróður sem fyrir er 
á marga vegu. (Lucas,1991) 
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2.2.3  Stefna (Direction) 

Sjón okkar fylgir hlykkjóttum línum í landi þar til þær hverfa úr augsýn. Áberandi útlínur 
forma hafa einnig áhrif á okkur eins og t.d. ytri mörk skóga eða útlínur hæða og fjalla 
(Bell,1993). Athygli okkar er leidd áfram frá einum stað til annars á landslagseiningunni 
sem við erum að skoða meðvitað eða ómeðvitað á forritaðan hátt. 

     

Mynd 8. Vegir eru stefnugefandi. Í leiðbeiningunum er mælt með því að planta 
lauftrjám í jaðri  barrskóga við vegi, vötn og læki.  (Patterson,1992) 

Skriðjöklar hafa mótað landið, sorfið dali og ýtt á undan sér jarðvegsefnum. Jökulskrið 
slípar klappir og rispar rennslisstefnuna í þær.  Mikið efni getur borist með vatnsflaumi í 
lækjum, ám og fljótum.  Vatnsflaumurinn og lausu efnin grafa sig niður í bergið sem 
molnar smám saman og berst í átt til sjávar. Vatnsflaumurinn á auðveldara með að flytja 
sum efnin en önnur. Það er ein af ástæðunum fyrir því að árfarvegir hlykkjast um landið. 
Þessar mismunandi stefnur eru aðdráttarafl fyrir augað.   

Við nákvæma skoðun á rofabörðum er  á líkan hátt  hægt að greina stefnu ríkjandi 
vindátta meðan horft er yfir landið. Vindurinn nær að feykja meiri jarðvegi þeim megin 
sem vindurinn er oftast og þá verður uppblásturinn meiri. Vindur hefur líka mikil áhrif á 
trjávöxt því að ef ekki er nægilegt skjól fyrir plöntur til að vaxa uppréttar, leggjast þær 
undan ríkjandi vindáttum (Haukur, 1990). 

 

Mynd 9. Í landbótaskógrækt getur birkið náð að dafna í skjóli við  melgresið. 
Ljósmynd  Kolbrún Oddsdóttir
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2.2.4  Stefna við áttum (Orientation) 

Stefna við áttum miðast við ákveðna staðsetningu. Með hjálp áttavita er hægt að ná áttum 
en GPS-mælingar gefa okkur nákvæmari upplýsingar um staðsetninguna með því að gefa 
upp hnit.  Margir nota einnig kennileiti í borgum til að miða út staðsetningu, t.d. til að 
tapa ekki áttum á göngu. Fjöllin segja til um hvar ferðalangurinn er staddur (Svavar, 
2009) úti á landi því að þar skyggir byggð ekki á fjallasýn né heldur skógar fram að þessu.   

 

2.2.5  Stærð (Size) 

Stærð er mælikvarði á hæð, breidd eða lengd.  Með samanburði milli þessa eða við 
eitthvað annað, er hægt að meta og skoða stærðarhlutföll (Forestry Commission,1994 ). 
Viðmið stærðar eru mismunandi. Þannig notast sumar þjóðir í sumum tilfellum við 
kvarða, sem tengjast líkamanum, eins og þumlunga og fet (Bell, 1993).  Stundum eru 
ýmis huglæg gildi tengd stærðum. Þannig er það sem er smærra í sniðum, og hefur minni 
áhrif á umhverfið, stundum talið kvenlegt en það sem er stórt og mikilfenglegt er talið 
karlmannlegt.  

    

Mynd 10. Vinstra megin er búið að planta í um þriðjungi lands og hægra megin hefur 
verið plantað í tvo þriðjunga. Margir telja að stærð skógarreits þurfi mjög að taka mið 
af staðsetningu og rými í því landi þar sem skógurinn vex.  (Patterson,1992) 

 

Oft gerist það að sitkagreni eða skógarfura eru gróðursett neðan við kletta og klappir. 
Þegar trén vaxa upp hverfa oft þessi einkenni í landi.  Í upphafi skyldi endinn skoða og 
hyggja að því við útplöntun að gróðursetja ekki trjátegundir sem fullvaxnar skyggja á það 
sem hefur verið augnayndi - kletta og klappir - og þykir einkennandi fyrir byggð og 
landslag (Lucas,1991).  Á þetta er bent í skotsku hönnunarleiðbeiningunum. Velja þarf 
trjátegundir í samræmi við stærðarkvarðann í landslaginu.  

Fjarlægð áhorfandans breytir miklu um hvernig fólk upplifir skógarjaðarinn. Í skosku 
hönnunarleiðbeiningunum eru athyglisverðar tillögur um mismunandi útfærslur á 
mjúkum útlínum skógarjaðars miðað við mismunandi fjarlægðir.  Stærð landslagsins 
eykst því fjær sem áhorfandinn er og því hærra sem hann stendur, sjónarhornið verður 
víðara.  
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Mynd 11.  Á teikningunni t.v. virðist jaðarinn ekki vera beinn en ef horft er úr meiri 
fjarlægð, verða áhrif jaðarins eins og á miðmyndinni. Huga þarf að þvi að gera 
skörðin í jaðrinum dýpri, eins og sjá má á teikningunni lengst t.h. (Forestry 
commision,1994) 

               

2.2.6  Lögun (Shape)  

Lögun í landslagi er eiginleiki  sem kemur fram í útlínum forma (Bell,1993). Lögun getur 
verið regluleg eða óregluleg.  Mikilvægt er að skoða form sem eru í náttúrunni og 
samræma þau þeirri uppbyggingu sem á að eiga sér stað, eins og t.d. nýræktun skóga. Ef 
heildarsvipur lands er sterkur getur það orsakast af því að formin í náttúrunni eru 
síendurtekin.  Mikilvægt er að skógarsvæðið endurspegli lögun þeirra forma sem sjá má í 
umhverfinu, samanber skosku leiðbeiningarnar  (Forestry commission, 1994). 

     

Mynd 12. T.v. er dæmi um hvernig lega girðingar getur tekið mið af landlínum og t.h. 
má sjá lögun skógar sem tekur mið af náttúrulegum formum (Forestry 
commission,1994). 

 

Við erum oft ekki meðvituð um það þegar við horfum á landslag að sjón okkar leitar uppi 
lögun svæða.  Ef lögunin er röng – þá les hugurinn það sem gerviaðlögun að landi rétt 
eins og skógarreitir í fjallshlíðum á Íslandi.   Náttúruleg og óregluleg lögun skóga fellur 
betur að landi en þeir skógarreitir sem eru afgirtir og með rétthyrnda lögun.  Mikilvægt er 
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að taka tillit til þessarar sjónrænu breytu þar eð hún kallar fram tilfinningaleg viðbrögð 
hjá fólki (Bell,1993). 

 

 

Mynd 13. Efri jaðar á skógrækt í Biskupstungum. Ljósmynd  Oddur Benediktsson. 

 

2.2.7  Millibil (Interval)  

Millibil er það bil sem myndast milli eininga og skilur þær að. Bilið getur verið jafnt milli 
eininga, eða mismunandi eftir aðstæðum, og geta millibilin verið ómissandi hluti af 
mynstrinu (Bell, 1993).  

Í skógrækt er millibil mikið notað sem viðmið í útplöntun.  Sé markmiðið að rækta bolvið 
er haft sem minnst bil milli plantna og raða. Sé millibil milli plantna aukið eykst birtan og 
trjákrónan breikkar. Ákvörðun um bil milli plantna hefur áhrif á útlit skógarins og notkun. 
Góð birta breytir samsetningu jurta í skógarbotninum, tegundafjöldinn eykst og skógurinn 
verður ákjósanlegri til útivistar. Í náttúrunni getur bil milli plantna verið nokkuð jafnt þótt 
útkoman verði óregluleg vegna samkeppni þeirra um birtu, raka og næringu (Molles, 
2010).   

 

Mynd 14. Millibil milli plantna eru ýmist regluleg eða óregluleg. Sums staðar er 
plantað í plógför, eins og í þessu tilfelli. Landið jafnar sig á nokkrum árum. Ljósmynd 
Suðurlandsskógar. 
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2.2.8  Áferð  (Texture)  

Áferð byggist á síendurteknum einingum.  Stærð og bil milli eininga ákvarðast af því 
hversu gróf eða fínleg áferðin er og hún breytist með meiri fjarlægð.      

Mikill mismunur er á áferð gróðursvæða sem einkennast af birki, greni, lerki eða furu,  
tegundum sem hafa mismunandi lögun og greinabyggingu. Greinum birkitrjáa svipar t.d. 
ekki til þéttra greinakransa sitkagrenis. Trjástofnar eru ýmist sléttir eða hrjúfir og 
laufblöðin fjölbreytt að gerð. Áferðin verður til úr mismunandi efnisþáttum plöntunnar og 
afstöðu þeirra innbyrðis (Bell, 1993). Þetta í sameiningu er sú heild og sú áferð sem við 
skynjum.  Þegar ný skógræktarsvæði eru skipulögð getur verið áhrifaríkt að blanda saman 
mismunandi trjátegundum með hliðsjón af áferð trjátegunda.     

        

Mynd 15. T.v. sést birki í fjallshlíð, fyrir miðju sést stafafura og lengst t.h. sést áferð 
á túnum, skógrækt og móar. Ljósmyndir Kolbrún Oddsdóttir nema sú lengst t.h. sem 
er birt með leyfi Suðurlandsskóga. 

 

2.2.9  Þéttleiki (Density) 

Þéttleiki trjáa breytist við það að millibilið eykst, þá sést hvert einstakt tré betur, útlínur 
þess verða greinilegri og samspil ljóss og skugga verður greinilegra.  

 

   

Mynd 16. Aspir í jaðri greniskógar í Skorradal. Þéttleiki aspanna er mismunandi.  
Ljósmynd Kolbrún Oddsdóttir. 
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2.2.10  Litur (Colour)  

Litur er notaður til að lýsa einkennum þess ljóss sem endurkastast frá yfirborði efnis 
meðan aðrir litir litrófsins hverfa inn í efniviðinn. Styrkleiki þess ljóss sem endurvarpast 
ræðst af eiginleikum efniviðarins. Mikilvægt er að skilja hvernig hægt er að lýsa litum og 
eiginleikum þeirra og því hvaða aðferðir má nota til að ná árangri í litasamsetningum. 
Mismunandi litakerfi eru notuð okkur til viðmiðunar, litur er breyta sem hefur mikil 
sjónræn áhrif (Bell, 1993).   

Mörgum finnst andstæðir litir eiga vel saman, eins og t.d.  rauðir haustlitir reynitrjánna 
við grænan lit sitkagrenisins.   Ekki má gleyma samspili skógarsvæða við það litaspil sem 
fyrir er í ræktuðu eða óræktuðu landi. Litur barrskóga breytist lítið en annar gróður breytir 
um lit eftir því hvort er vor, sumar, haust eða vetur. 

Þegar birtan er mikil verður liturinn sterkari en þegar birtuskilyrði eru verri verður liturinn 
mattari, dekkri eða jafnvel hverfandi.  Brúnn litur birkistofna er hverfandi á veturna þegar 
hann ber við ljósbrúnan lit túnanna. Litur barrtrjáa er dekkri; dökkgrænn litaflötur sem 
gæti farið vel, þar sem skuggi er hluta úr degi. Þetta gæfi t.d. landslaginu aukna dýpt þar 
sem dökkgrænn litur barrtjánna er ekki ólíkur skugganum sem annars varpast á 
viðkomandi landsvæði.   

Þegar kemur að því að velja liti á mannvirki á opnu landi er meðal annars hægt að velja 
um tvo kosti:  Annars vegar eru valdir jarðlitir eða  ljósir litir sem  renna saman við 
himininn; litir í grábláum tónum, fremur en gulbrúnum.  Margir telja að stærri mannvirki, 
eins og stóriðjuver, falli betur að umhverfinu ef valinn er litur sem rennur saman við 
himininn. Þannig beri minna á mannvirkinu en ef það er málað í jarðlitum (Bell, 1993). 

 

 

Mynd 17. Íslenskir litir sem listamaðurinn Birgir Andrésson skilgreindi í bók sinni 
Grænt.  
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2.2.11  Birta (Light)  

Litur er háður birtumagni og því meiri sem birtan er því sterkari er liturinn.  Það dregur úr 
gæðum ljóssins þegar mikill raki er í lofti og þá minnkar skyggnið. Margt af því sem 
venjulega ber fyrir augu, hverfur.   Birta er sýnilegur hluti þeirra geisla sem streyma frá 
sólu niður til jarðar þar sem birtan endurkastast til og frá og lýsir upp umhverfi okkar. 
Birtan gerir okkur kleift að greina lögun hluta, form þeirra, lit og áferð.  Ef ljósmagnið er 
mikið, varpar hluturinn skugga þeim megin sem sólin skín ekki (Bell, 1993). Þegar birtan 
dreifist, vegna þess að sólin hverfur á bak við ský, minnkar skugginn og áhrif þrívíddar 
hverfa. Þá ber meira á útlínum fjalla og þau verða, myndrænt séð, sem tvívíð.  

Mishæðótt land getur skyggt á sólargeisla úr austri, suðri eða vestri. Því getur mismikil 
birta skinið á landið.  Sum svæði njóta birtunnar aðeins hluta úr degi. Drættir í 
landslaginu skerpast vegna samspils birtu og skugga.  Í Skotlandi er varað við því að 
staðsetja byggingar þar sem lítillar birtu gætir norðan megin í hlíðinni (Bell, 1993).  
Svæði með góð ræktunarskilyrði teljast t.d. hlíðar, sem snúa vel við sólu, og eru í skjóli 
fyrir ríkjandi vindáttum.  Í norrænum löndum þykja hlíðar, sem snúa í norður, síðri 
ræktunarsvæði, enda ekki jafn sólríkt og hlýtt. Í heitum, suðrænum löndum eru oft betri 
ræktunarskilyrði í norðurhlíðum því að þar er minni sól og uppgufun og því rakara. Öðru 
máli gæti gegnt hérlendis um skógarsvæði, ef ræktunarskilyrði er nægilega góð, þar sem 
gróðurinn skapar enn meiri dýpt þar sem birta er aðeins hluta úr degi og skógarsvæðið 
verður dekkra en ella og þá sérstaklega á vetrum. 

 

Mynd 18. Skuggi og birta við Hreðavatn. Ljósmynd Ólafur Oddsson. 
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2.2.12  Atriði sem leiða augað (Visual force) 

Landform  eru samsett úr mörgum einingum  sem halla sitt á hvað. Sjónin leitast við að 
fylgja hallanum og fer eftir hreyfingarferli. Augað leitar niður eftir útlínum fjalla og 
hryggja og síðan upp eftir skorningum.  Þetta er oft ekki meðvitað heldur virðist  
undirmeðvitundin bregðast við einhvers konar sjónrænu áreitni, og augað heldur áfram að 
„leita“ (Bell, 1993).   

 

 

 

 

 

Mynd 19. Betra er að taka mið af landformum og greina t.d. með hliðsjón af 
aðdráttarafli augans og skoða hvaða línur í fjallinu draga augað niður að fjallsrótum 
og eftir hvaða línum  augað leitar upp eftir. Skógar, sem laga sig eftir þessu mynstri, 
virðast falla frekar að væntingum þeirra sem njóta þess að horfa til fjalla (Bell, 
1993). 
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Þegar byggingum eða háspennulínum er valinn staður efst á hæðarhryggnum truflar það 
okkur þegar sjónin  leitast við að horfa niður eftir hæðinni (Guðmundur, 1998).  
Gagnstætt þessu virðist aukið jafnvægi myndast þegar byggingu er valinn staður, annað 
hvort í jaðri rýmisins eða fyrir miðju þess.  Svona „lögmál“ um upplifanir okkar eiga að 
hafa áhrif á hönnun (Bell, 1993). Skoða þarf fjalllendi, sem umlykur framkvæmdar- eða 
ræktunarsvæðin, og skrásetja og skynja þær línur í landi sem leiða augað.  

 

2.2.13  Atriði sem kyrra augað (Visual inertia)  

Í landslagi eru staðir sem kyrra augað og virka róandi og í því sambandi er 
sjóndeildarhringurinn oft nefndur. Sennilegar hefur ósnortin víðátta víðast hvar þessa 
sömu eiginleika.  

Ýmis lág mannvirki hvíla vel í landi og á það einkum við þegar lögun þeirra eða form eru 
ekki áberandi. Þau geta verið rétthyrnd, keilulaga eða píramídar (Bell, 1993). Til að falla 
enn betur að sjóndeildarhringnum  þurfa mannvirkin að vera í litaskala við umhverfið.  
Þetta átti t.d. við um torfbyggingar okkar á árum  áður. Þær voru jafnan byggðar úr 
jarðefnum sem fengust í næsta nágrenni.  Byggingar sem þessar runnu nánast saman við 
grasigróið umhverfið, enda torf notað í veggi og á þök.  Nú þykir aftur eftirsóknarvert að 
vera með torfþök einkum til að ná því fram að byggingar renni saman við land, séð úr 
fjarlægð.  

 

     

Mynd 20. Betur fer á því að planta ekki trjágróðri efst á hæðum sem bera við 
sjóndeildarhringinn segir í skosku leiðbeiningunum. (Forestry commission,1994) 

 

2.2.14  Tími (Time) 

Tíminn ákvarðast af afstöðu jarðar á ferð um himinhvolfið. Allir þættir náttúrunnar 
breytast með tímanum og ásýnd lands einnig.  Breytingar verða á mislöngum tíma. Sumar 
breytingar gerast  fljótt en aðrar  á lengri tíma. Helstu mælieiningar tíma eru  
klukkustundir, sólarhringur, mánuður, ársfjórðungur, ár eða aldir (Bell, 1993). 
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Uppblástur verður t.d. á löngum tíma.  Erfitt er að sjá fyrir þá eyðingu sem á sér stað með 
uppblæstri, nema að miðað sé við eftirminnilega viðburði.  Hægt er að fylgjast með 
gróðureyðingu með því að bera saman loftljósmyndir frá mismunandi tímum, myndir 
teknar með nokkurra áratuga millibili.  

 Ekki er hægt að sjá dagamun á vexti trjáa, munurinn sést hins vegar milli ára, og 
munurinn er að sjálfsögðu enn meiri þegar miðað er við áratugi. Sumar tegundir lifa í öld 
en aðrar í nokkrar aldir.  Líftími trjáplantna er því æði mismunandi (Haukur, 1990). 
Nokkuð skýr skil verða í tíma milli árstíða og milli ára og eru slík skil góð mælieining 
þegar verið er að lýsa breytingum á ástandi. 

 

 

  

Mynd 21. Í fjarska sjást barrtré sem koma til með að hækka og breyta ásýnd þessa 
svæðis. Ljósmynd Lauri Dammert. 
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2.3  Skilgreining á samröðunarmöguleikum  

 

2.3.1  Mótun heilda (Unity) 

Til að skapa samræmi, þegar verið er að bæta við skógarsvæðum, þarf að greina allt  
ræktunarlandslagið, t.d. stærð og form akra, túna, beitarlands og náttúrusvæða umhverfis.  
Skoða þarf hvort einhver form eða mynstur eru áberandi í landi og undirstrika þau þegar  
valkostir á  nýræktunarsvæðum eru fundnir.  Erlendis er einnig tekið mið af 
byggðamynstrum og lagt upp úr því að móta eina samrofa heild sem tengir ólíka þætti, 
stærðir og mismunandi stefnur (Lucas, 1991).  

Ef náttúrulegur skógur er skoðaður sést að trén vaxa best þar sem að jarðvegurinn er 
myldinn, næringarríkur og hæfilega rakur.  Þar sem gróðurlagið er farið að þynnast verður 
lengra bil á milli trjánna, og við tekur lágvaxnari  gróður.  Heildarásýnd svæðis, er orðið 
til vegna samspils margra þátta eins og jarðvegs, raka og halla lands.  Allt virðist eðlilegt 
og ekki verður vart við togstreitu.  ( Borge, Brekke, Hagerup og Smage, 2003) 

 

 

 

Mynd 22. Haukadalsskógur. Ljósmynd Oddur Benediktsson. 

 

2.3.2  Mótun fjölbreytni (Diversity) 

Fjölbreytileiki er þáttur sem er mikilvægur í allri hönnun en má ekki ofgera. Í skógum er 
lífbreytileiki.  Sköpun fjölbreytileika er æskileg þegar umhverfið er einsleitt.  T.d. ef  ein 
trjátegund er ríkjandi,  má hafa aðrar trjátegundir í allt að þriðjungi svæðisins.    Sérkenni 
jarðminja hverfa þegar land er vaxið skógi. Mikilvægt er  að leggja áherslu á að styrkja 
þann breytileika sem er á staðnum,  s.s.  jarð- og fornminjar, lífbreytileika og mismunandi 
vistkerfi. Heildaráhrif eru mikilvæg í allri hönnun. Heildaráhrifum má ná fram með 
ýmsum hætti,  t.d.  með sköpun andstæðna á milli opinna svæða og skógivaxinna. 
Fjölbreytni getur einnig gætt í ýmsum stærðarkvörðum og huga þarf að henni í hönnun 
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t.d. úr mismunandi fjarlægð (Bell, 1993).  Sérstaklega þarf að huga að fjölbreytileika í 
öllu mati og hönnun.  

Þar sem búseta er löng er meiri breytileiki og mörg byggðamynstur og sjá má brot af 
mannvirkjum sem minna á fyrri tíma.  Sífellt bætast nýjar einingar við þá byggð sem fyrir 
er og geta ýmist aukið á fjölbreytni, dregið úr henni eða jafnvel valdið glundroða. Þróun 
bæjarstæðis gæti verið á þessa leið: Fyrst er íbúðarhúsið byggt, síðar bætist afgirtur garður 
við með hellulögðum aðkomustíg og  dvalarstað við húsið. Runnum er plantað meðfram 
lóðarmörkum og stakstæð tré gróðursett í garðinum.  Síðar er t.d. byggt fjárhús og  tún 
girt af.  Þá bætast skjólbelti við á jöðrum akranna og skógur og við bæinn. Því lengur sem 
búseta hefur verið, því flóknara og margþættara verður umhverfið og því meira er um 
byggingar og búsetuáhrif frá mismunandi tímum. Fjölbreytni eða breytileiki er eitthvað 
sem örvar og eykur á lífsgæði.  (Bell, 1993) 

   

 

Mynd 23. Lögun skógar er óregluleg og jaðarinn skörðóttur. Óbirt ljósmynd með leyfi 
Suðurlandsskóga.  

 

2.3.3  Mótun staðaranda (Genius loci) 

Staðarandi er  óáþreifanlegur  eiginleiki sem gefur svipmót og gerir einn stað frábrugðinn 
öðrum. Eitt af megineinkennum  staðaranda er að við finnum fyrir honum en það er mjög  
erfitt að skilgreina hann þar sem hann getur verið falinn og óáþreifanlegur.  Listamenn 
eiga oft auðveldara en aðrir með að koma auga á staðaranda eða skynja hann.  Kjarval 
túlkaði hraun á einstakan hátt þegar hann málaði svart hraunið sem varð kyngimagnað og 
litríkt.   

Staðir eru okkur nauðsynlegir og því lífi sem við lifum.   Sérstaðan skiptir máli. Fólk 
samsamar sig og tengist henni t.d. vegna sögunnar. Dæmi um stór svæði, sem eru 
ósnortin og hafa sterkan staðaranda, eru t.d. Þingvellir og Landeyjar þar sem náttúra og 
menning svæðisins er samtvinnuð staðarandanum.  Dæmi um minni ósnortin svæði eru  
t.d. Seljalandsfoss – staður sem sumir nefna stak í landslagi – hvít lína sem verður 
áberandi í klettahlíð, landslagseining sem rífur sig frá heildinni.   Vatnið steypist fram af 
klettabrúninni, hljóðið í fossinum er yfirþyrmandi og mannsins mál drukknar í látunum. 
Vatnið kastast niður og myndar hringiðu neðst. Áin bylgjast straumhörð áfram,  niður 
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eftir sléttum árfarveginum.   Vatnið úðast yfir gróður og kletta,  vatnsúðinn klýfur 
ljósgeisla enda myndast oft regnbogi við fossa.  Hjartað tekur kipp og tilfinningarnar 
verða upplyftari – jákvæðari,  tilfinningasveiflan getur varað lengi.  Þetta á einnig við um 
ósnortin svæði sem gengið er fram á, þar sem að samspil er í náttúrunni milli gróðurs, 
vatns, birtu eða landforma.  Hver man ekki eftir morgundögg á mosabreiðu?   

Þar sem andi staðar er hvað greinilegastur og kröftugastur verður öll hönnun að vera 
unnin með varúð því að staðarandi er torskilinn og bragðvís.  Það er auðveldara að vernda 
staðaranda en að meðhöndla hann með fullnægjandi hætti.  Hönnunin ætti heldur að verða 
til þess að við aukum á þessa jákvæðu upplifun. Staðsetning mannvirkja og viðhald þeirra 
gæti dregið úr þeirri jákvæðu upplifun  sem fyrir hendi er.  Það er því grundvallaratriði að 
skilgreina staðarandann.  Gagnlegt getur verið að horfa til þeirra landslagsmálverka sem 
máluð hafa verið af svæðinu eða bókmennta sem  tengjast því. Þannig má lesa hvað er 
talið virðingarverðast í landinu. 

Ef staðaranda vantar er hægt að gæða umhverfið lífi  með sköpun, svipað og Alvar Alto 
gerði þegar hann hannaði Norræna húsið. Hönnun hans glæðir staðinn lífi með 
óreglulegum formum – hrynjandi og birtuspili.   

 

 

Mynd 24. Svartagil í Haukadalsskógi. Ljósmynd Kolbrún Oddsdóttir. 

 

 

 
 



35 

 3. Sérkenni Íslands tekin inn í  viðurkennda 
skoska aðferðafræði  

 

Þegar uppbygging er hröð líkt og á Íslandi þarf að móta heildarsýn sem sátt er um svo að  
að nýskógrækt lagi sig að okkar menningar- og náttúrulandslagi.  Skoða þarf sérstöðu 
okkar og bera saman við erlendar fyrirmyndir myndir og leiðbeiningar.  

3.1  Hér á landi sjást landformin langt að og 
það  er víðsýnt 

Víða erlendis er landið ekki jafn sýnilegt og hér og meira ber á rýmum sem afmarkast af 
limgerðum og skógum. Limgerði eru meðfram vegum þykja mikil prýði, sérstaklega ef 
þau eru hluti af stærri heild og tengjast t.d. öðrum limgerðum umhverfis akra eða 
smáskóga sjá teikningu bls 44.  Á Íslandi er algengt viðhorf að taka fjallasýnina fram yfir 
lokuð rými sem skyggja á fjöllin. „það þarf að gæta að því hvar þú setur tré,. þannig að 
þú takir ekki útsýnið á fjöllin.... skjólbelti þarna hægra megin við veginn taka af okkur 
nærfjöllin í útsýni.  Þú ert þegar búin að tapa nánast öllum fjöllunum þegar þú keyrir upp 
þennan sand.“  Sigríður Heiðmundsdóttir (munnleg heimild, 18. október 2010). 
Viðmælandi nefnir að nærfjöllin sjáist ekki lengur. Hún bendir jafnframt á að ef 
gróðursett hefði verið hinum megin við veginn hefðu nærfjöllin notið sín og þetta 
gróskumikla skjólbelti. Í þessu tilviki hefði útsýnisgreining leitt í ljós að betra væri að 
staðsetja skjólbeltið hinum  meginn vegar til að koma til móts við óskir þess hóps sem 
vill njóta þess að sjá fjöllin áfram.  Íslenskt landslag er í raun, að stærstum hluta, 
beitarlandslag.  Nær allur gróður er lágvaxinn en þar sem ekki hefur verið ofbeit þrífst 
víða kjarr eða birkiskógar.  Þetta gæti skýrt  hve margir vilja sjá til fjalla fremur en að tré 
byrgi þeim sýn. Þeim fer þó fjölgandi sem vilja skóga og  76% aðspurða 2004 töldu 
skógrækt ekki ógna landslagi (Skógrækt ríkisins, 2004). Það er algengt að íbúar óski þess 
að halda því útsýni sem er og fæstir vilja gróðursetja þannig að byrgt sé fyrir það. Til að 
geta komið til  móts við sem flest sjónarmið er því æskilegt að gera útsýnisgreiningu og 
skoða fleiri sjónarhorn frá nálægum bæjum, vegum, reiðleiðum, gönguleiðum, 
áningastöðum og útivistarsvæðum.  

Þegar skógræktarsvæði eru valin þarf að gæta þess að byrgja ekki fyrir fjallasýnina. Við 
undirbúning þarf að skoða umhverfið frá öllum mikilvægum sjónarhornum og meta hvort 
framkvæmdin muni rýra útsýnið. Sé svo, þarf að kanna hvort hægt sé að breyta 
staðsetningu á áætluðu skógræktarsvæði, þ.e. þegar útsýni frá ákveðnu sjónarhorni, sem 
talið er hafa mikið gildi, skerðist. Af þessu eina dæmi, sem nefnt var hér að ofan, sést að 
ekki er hyggilegt að ana út í vanhugsaðar aðgerðir og gróðursetja, nema að vel athuguðu 
máli að mati höfundar.  
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Mynd 25. Landslag án trjágróðurs þar sem að menningarlandslag er mótað af beit. 
Ljósmynd eftir Lauri Dammert. 

Vegna þess að langt er síðan skógurinn á Íslandi eyddist,  hafa margir tapað tilfinningunni 
og sýninni á það hvernig land og skógur geta orðið að einni órjúfanlegri heild.  Því þarf  
að huga vel að því  hvar við staðsetjum skóg í okkar berangurslega landi. Það er einnig 
mikilvægt að reyna að sjá skógræktina fyrir sér og hvernig gróðurinn kemur til með að 
lita út og vaxa næstu tugi,  og jafnvel hundruði ára.  Huga ber að því að á hverju tímabili 
sé eitthvað markvert að gerast í samspili skógræktarinnar og landsins, eitthvað sem gefur 
umhverfinu blæ.   

 

 

 

                                      

Mynd 26. Teikning af gróðurskipulagi ásamt fjarvíddarteikningu, sem gerir betur 
grein fyrir ásýndinni. (Patterson,1992) Á myndinni t.h. er gerð greining á því útsýni 
sem er og hvað það er sem byrgir sýn á kirkjuna sem er merkt með stjörnu á 
kortinu. Punkturinn merkir þann stað sem horft er frá og línurnar merkja þann 
trjágróður sem skyggja á kirkjuna (Stahlschmidt,2001). 
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3.2  Lögun skógarins miðast að mestu við legu 
girðinga 

 

Í dreifbýli fer þeim lögbýlum fjölgandi, sem taka þátt í landshlutabundnum 
skógræktarverkefnum og eru þau nú orðin um 600 talsins Björn Jónsson  (munnleg 
heimild, 2 maí 2011) og 400 bændur hafa gróðursett skjólbelti á jörðum sínum.  
Skógarbændur þurfa að girða skógræktarsvæðin þar sem lausaganga sauðfjár er ekki 
bönnuð samkvæmt lögum.  Þeir eru í raun að bera kostnað af annarri búgrein, 
sauðfjárræktinni við uppsetningu á girðingum.  Þetta veldur hagsmunaárekstrum á milli 
þeirra sem stunda sauðfjárbúskap og þeirra sem stunda skógrækt. Athyglisvert er að 
lausaganga þýðir að búfé getur gengið í óleyfi í annars manns landi samkvæmt 2. mgr. í  
5. gr. laganna  nr. 46 /1991 er sveitarstjórnum gefin heimild til að koma í veg fyrir ágang 
búfjár, og ákveða hvort umráðamönnum þess sé skylt að hafa það í vörslu allt árið eða 
tiltekinn hluta ársins.  Þar sem sveitarstjórn hefur gert umráðamönnum búfjár skylt að 
hafa búfé í vörslu, skal vera gripheld girðing. Markmið laga um búfjárhald er að setja 
reglur um vörslu búfjár og samkvæmt  3. gr. laganna nr. 46 /19991 ber sauðfjárbóndi ber 
ábyrgð á sínu eigin  sauðfé. Í reglugerð um vörslu búfjár nr. 59/2000 eru ýmis fróðleg 
hugtök skilgreind, eins og t.d. lausagöngubann, varsla, vörslukrafa, vörslulína, 
vörsluskylda.   

 

 

Mynd 27. Sauðfé við rætur Eyjafjallajökuls. Ljósmynd eftir Lauri Dammert. 

 

Lausaganga fjár er bönnuð í Ölfusi og skógur getur lagað sig að umhverfinu og vaxið þar 
sem jarðvegur hentar trjárækt. Útlínur og afmörkun hans getur miðast við kjöraðstæður 
og lögun hans getur orðið náttúruleg (Molles, 2010) eða tekið mið af ráðandi landformum 
eða landlínum. Í öðrum landshlutum þarf að girða ef skógrækt er fyrirhuguð. 
Girðingarlína verður alltaf áberandi í umhverfinu, enda eru vaxtarskilyrði ólík.   
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Í skosku hönnunarleiðbeiningunum er bent á að sömu viðmið eigi við þegar verið er að 
taka afstöðu til legu girðinga og þegar laga skal skóg að landi, lögun skógarins ræðst af  
útlínum.  Í leiðbeiningunum er varað við því að girða þvert á hæðarlínur í hlíðum og ef 
girt sé á ská beri minna á girðingunni. Betur fari á því að breyta um stefnu á legu 
girðingar með jöfnu millibili sjá mynd 12 (Forestry commission,1994). Forðast skal 90o 

horn á girðingunni en það gæti reynst erfiðara hérlendis þar sem álag á girðingum í 
hlíðum er mikið m.a. vegna fanna.  Viðmið sem þessi auka á girðingakostnað og hafa 
margir því fremur valið þann kost að girða ofan við klettabeltin þar sem girðingin ber ekki 
við sjóndeildarhringinn. Viðhald á girðingum er minna ofan við klettana en í fjallshlíðum 
að mati höfundar. Þar er meira álag á girðingastólpa, frostlyfting og hægt jarðvegsskrið, 
þannig að hætta er á að netið leggist niður.  

Kostnaður við uppsetningu og viðhald fjárheldra girðinga er töluverður og því 
skynsamlegt að nýta þær girðingar sem fyrir eru.  Oft hafa margir hagsmuni af því að setja 
upp girðingar og aukið hagræði getur verið að því að sameinast um að girða.  Í sumum 
tilvikum hefur Vegagerðin heimild til að taka þátt í girðingarkostnaði á afréttum eða 
umhverfis afmörkuð beitarhólf ef sveitarfélagið vill banna lausagöngu sauðfjár, sbr.lög 
um búfjárhald  46/1991 5 gr. lög um búfjárhald. Með þessu var fundin farsæl lausn fyrir 
sambúð útivistar, landgræðslu, skógræktar, sumarbústaða og sauðfjárbúskapar á 
stórhöfuðborgarsvæðinu og í Ölfusinu.  Áætlaður heildarkostnaður afréttargirðingar árið 
2000 var 25.000.000 kr.  Ef ekki hefði komið til þessara framkvæmda hefði meðal annars 
þurft að endurnýja skógræktargirðingu í Heiðmörk og við Mógilsá.  Gæta þarf að hvernig 
haga skuli girðinum milli jarða og svæða og stuðla að betri samnýtingu að mati höfundar.  
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3.3  Mótun fjölbreytileika þar sem sérkenni 
umhverfis fá notið sín 

 

Sérkenni íslenskrar náttúru má lýsa með mismunandi hætti t.d. með lýsingu á staðháttum. 
Einnig er hægt að nota fagurfræðileg hugtök til að lýsa formum, litum, áferð og 
hlutföllum landslagsins. Með því að nota fagurfræðileg hugtök getum við lagað erlendan 
gróður og stærri mannvirki betur að landinu þannig að nýframkvæmdir fari betur.  

3.3.1  Einkenni lands og mat á fegurð þess  

Landslagsljósmyndir lýsa landformum og einkennum lands á myndrænan smekklegan  
hátt. Í mörgum tilvikum hefur ljósmyndarinn metið myndefnið sjónrænt og túlkað það 
landslag sem á ljósmyndinni er. Ljósmyndir af náttúrunni eru gjarnan sýndar í 
landkynningarskyni og notaðar til að hafa áhrif á komu erlendra ferðamanna hingað til 
lands. Kannanir sýna að 75% þeirra ferðamanna sem hingað koma hafa áhuga á 
náttúruskoðun (Ferðamálaráð Íslands, 2004). Íslendingar virðast einnig hafa áhuga á 
landslagi og bendir innlend rannsókn  (Þorvarður Árnason, 2005) til þess að við metum 
landið til jafns við tungu okkar. En hvað er það sem einkennir náttúruna hér á landi. Gæti 
það verið fjölbreytileikinn?  

Þegar lýsa á landslagi leggja flestar landslagsgreiningar áherslu á að skoða landformin 
eins og  skoska matsferlið sjá bls. 19 mynd 4. Byrjað er á að meta landhalla og síðan er 
formum, litbrigðum, áferð og stærðum þeirra landslagseininga lýst sem landslagið er 
samsett úr (Patterson, 1992). Hérlendis mætti taka þetta erlenda matsferli til fyrirmyndar, 
en í sumum tilvikum þarf  skilmerkilegri greiningaraðferðir enda er óalgengt að meta 
fegurð lands hérlendis. Hægt er að velta fyrir sér lýsingum á landslagi eins og 
Fljótshlíðinni en einkennum og fegurð hennar má lýsa á mismunandi hátt eftir því hvaða 
viðmið eru höfð til að lýsa landslaginu. 

 

- Fljótshlíðin hallar á móti suðvestri. Vestari hlutinn er ekki brattur og þar er þéttbýlt. 
Sveitabæir eru  í brekkum og hefðbundið landbúnaðar- og ræktunarlandslag með 
skjólbeltum, ökrum, túnum og allnokkurri skógrækt blasir við. Þegar austar dregur 
verður hlíðin mjög brött, sums staðar eru klettabelti. Þar standa bæirnir á jarðvegstorfu 
1-2 km breiðri út frá fjallinu. Framan við gróðurlendurnar eru Markarfljótsaurarnir sem 
eru að gróa upp eftir að fljótinu var veitt í núverandi farveg. Áður voru aurarnir lítt 
grónir og fljótið rann um aurana í síbreytilegum farvegum.  
Fljótshlíðin er öll græn og vel gróin fyrir utan nokkur klettabelti.  Vestari  hlutinn er þó 
miklu gróskumeiri. Hlíðin er græn vegna legunnar og því hve skjólsæl hún er. 
Vestari hluti Fljótshlíðarinnar eru ávalar hæðir með mjúkum línum.  Innri  hlutinn er 
brattar brekkur og klettabelti.  
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-  Fljótshlíðin er um 100 m hár og 12 km langur bakki sem snýr á móti suðri. Hlíðin 
stendur upp úr gríðarmiklu sléttlendi og afmarkar það. Fljótshlíðin er mjög áberandi í 
sléttu landslagi sveitanna í kring og blasir við úr mikilli fjarlægð. Lækir og fossar eru 
fjölmargir með mjög stuttu millibili. Fljótshlíðin er mjög þéttbýl, jarðirnar eru litlar 
og stutt á milli bæja.  Þjóðvegurinn er í um það bil 1-2 km fjarlægð frá hlíðinni og er 
nánast bein lína. Flestir bæirnir eru fyrir ofan veginn. Hlíðin er afmarkandi og menn 
þurfa að vera í nokkurri fjarlægð frá henni til að fjöllin ofan við hana verði áberandi. 
Útsýni úr Fljótshlíð nær yfir allt Landeyjarsvæðið og fjallgarðinn frá Þórsmörk, 
Eyjafjöllin, Dímon og Vestmannaeyjar. Ekki þarf að fara mjög hátt upp í Fljótshlíðina 
til að sjá nánast alla bæina niður að sjó. En Fljótshlíðin er einstök og á sér ekki 
hliðstæðu. Ef stærðarhlutföll  eru skoðuð séstað hlíðin er afar löng og bein, og þar er 
mikið af vatnsföllum. Fljótshlíðin er mikið ræktuð á mismunandi vegu, tún, akrar, 
skógrækt, skjólbelti og garðlönd. Lýsing sem styðst við greiningu á náttúrulandslagi 
sjá nánar á bls. 48. Í seinni lýsingunni á eru notuð önnur viðmið þau sem til að lýsa 
betur uppbyggingu lands, viðmið eins og heildarlengd, tíðni, styrkur, afmörkun, 
fyrirstaða og stærðarhlutföll.  

-  

 

     Mynd 28. Séð úr vestri inn eftir Fljótshlíðinni. Ljósmynd Haukur Snorrason. 

 

Hér að ofan er lýst einkennum Fljótshlíðarinnar sem ættu að gagnast þegar unnið er að 
því að laga nýrækt að landi. Höfundur telur að skógur fari vel í hlíðinni þar sem 
áhrifin verða þau, að hlíðin hækkar og ekki er dregið úr styrk og hæð hennar. Huga 
verður að því að skógarsvæðin séu samfelld að einhverju leyti. Skógurinn gæti farið 
vel á bakkanum ofan við Fljótshlíðina.  Skógarsvæðin gætu teygt sig niður brekkurnar 
í tungum en þó ekki þannig að það skyggði á lækina og fossana. Klettabeltin yrðu 
áfram áberandi. Síðan mætti fara út á aurana með skóginn en planta honum þannig að 
hann lokaði ekki fyrir útsýnið yfir Landeyjarnar. Á þennan hátt mundi ræktanlegt land 
nýtast vel. Fljótshlíðin sjálf yrði áfram áberandi í landslaginu og heildarsvipur sterkur. 
Landbúnaðarlandslagið sem við þekkjum núna tún, akrar og skjólbelti færu vel á milli 
á því svæði þar sem bæirnir standa nú þegar. Ekki er heppilegt að taka ræktunarland 
undir skóg. Þar sem sumarbústaðir eru með skógrækt niðri á sléttunni austast í 
Fljótshlíðinni væri æskilegt að skógræktin hjá þeim yrði ekki þétt- og hávaxinn 
ferkantaður reitur sem styngi í stúf við nánasta umhverfi. Heppilegra er að planta 
einhverju lágvaxnara eins og lauftrjám og runnum.  
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Mynd 29. Í Þorsteinslundi eru trén mjög há og eiga eftir að hækka enn. Ef svona 
væri gróðursett meðfram allri hlíðinni og upp í hana þar sem það er hægt væri 
búið að gjörbreyta ásýnd og ímynd svæðisins, lækir að mestu leyti horfnir og 
hlíðin orðin skógi vaxin. Ljósmynd Kolbrún Oddsdóttir. 

 

Eitt er að meta fegurð lands og annað að ná samstöðu um hvernig á að móta 
ræktunarstefnu, það þriðja er að fara eftir stefnunni sem mótuð hefur verið. Hvernig 
næst samstaða þegar sjónarhornin eru ólík hjá þeim hópum sem yrkja landið og þeim 
sem ferðast um. Þessum áherslumun hefur verið lýst á þennan hátt:  „ Margir sem 
búa á jörðum sínum, lifa eftir hringrás náttúrunnar. Umhverfið er eðlilegur og 
nytsamur þáttur í daglegum störfum þeirra en ekki landslag til að dást að eins og 
fyrir marga bæjarbúa.  Störfin í sveitinni eru mörgum þéttbýlisbúum framandi.  Þeir 
vilja fremur sækja náttúruna heim í fríum sínum og njóta þess að sjá fossana steypast 
fram af klettum og ár liðast niður gljúfur.  Þegar borgar- eða þorpsbúinn snýr heim 
aftur í sveitina og sest þar að, getur hann hins vegar betur skilið bæði sjónarmiðin, 
þ.e. bæði að vilja samlagast náttúrunni, og að njóta hennar að hætti borgarbúa.“  
Ísólfur Gylfi Pálmason (munnleg heimild, 22 október 2010) 

 Ferðamenn sækjast einkum eftir að njóta fegurðar og hringrásar náttúrunnar bæði í 
náttúru- og menningarlandslagi. Tveir mismunandi hópar fólks nota landið.  Annar 
nýtir landið en hinn nýtur landsins sér til dægradvalar.  Ef sátt á að nást um nýtingu 
lands þurfa hóparnir að samræma hugmyndir sínar um það hvernig þeir ætla að 
umgangast sérkenni landsins.  Það sem öðrum hópnum finnst sjálfsagt að hafa í 
kringum sig og nýta er það sem hinn upphefur og dáist að.  Sennilega eru báðir þessir 
hópar sammála um gæði umhverfisins en nota ef til vill ólík orð um sérkenni 
umhverfisins. Samræða milli þessara hópa gæti leitt til þess að aukin sátt skapaðist 
um hvernig eigi að móta umhverfið til framtíðar. Skoðanir verða alltaf misjafnar á 
því hvað skiptir máli í náttúrunni en þó verður líklega breið samstaða um 
náttúruperlur. Höfundur telur að helstu breytingar á landslagi  eru vegna skógræktar. 
Það er ekki verið að brjóta nýtt land til ræktunar. Það er ekki verið að þurrka upp 
mýrlendi, frekar er fyllt upp í skurði og framræstu landi breytt i votlendi aftur. 
Stórfelldar breytingar á landslagi vegna ræktunar eru venjulega vegna ríkisstyrkja og 
nú á tímum er skógrækt það eina sem ríkið styrkir. Mismunandi skoðanir fólks 
byggjast á ólíkum hagsmunum. Hagsmunir þess sem er að hefja nýrækt snýst um 
afkomu og tekjuöflun.  Því þarf að standa saman að fyrir fram mótaðri stefnu um 
hvernig við mótum ræktunarlandslag að mati höfundar.  
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3.3.2  Erlendis byggir heildarásýndin (unity) á því að laga 
barrskóga að gróðurskilyrðum laufskógabeltisins, 
hérlendis þarf að leita annarra lausna.  

 

Ýmsar ástæður eru taldar skýra þá tegundafæð plantna sem er hér á landi. Ein ástæðan er 
sú að fáar plöntutegundir hafi lifað síðasta jökulskeið af sem er eðlilegt miðað við 
fjarlægð frá gömlum meginlandslöndunum (Hafdís Hanna Ægisdóttir og Þóra Ellen 
Þórhallsdóttir, 2004). Fjarlægð frá Íslandi til meginlanda Evrópu og Ameríku er það mikil 
að líkurnar á fræ eða gró berist eða nemi land eru afar litlar. Þá hefur margra aldna 
ofnotkun á landi ánauð á gróðri og jarðvegi sett mark sitt á gróðurframvindu auk eldvirkni 
og annarra náttúruhafara. Margir sérfræðingar telja að friða þurfi svæði fyrir beit til að 
gefa rétta mynd af því gróðurfari sem dafnar hérlendis við ósnortnar aðstæður.  

 

 

Mynd 30. Náttúruleg gróðurframvinda á gulvíði  meðfram Rangá. Ljósmynd Kolbrún 
Oddsdóttir. 

 

Þegar skógræktarsérfræðingar mæla með skógarplöntum hafa þeir áður oftast gert 
ítarlegan samanburð á veðurfari hér og erlendis og valið kvæmi sem dafna við svipaðar 
aðstæður og hérlendis. Meðalhiti sumars í heimkynnum nýrra tegunda eru skoðuð.  Í 
Noregi eru upplýsingar um vaxtarmörk eftirfarandi tegunda fyrir meðalhita á 
vaxtartímanum 8,4 oC fyrir skógarfuru og rauðgreni, en 7.7 oC fyrir reyni,  gráelri og 
hegg, 7,6 oC fyrir blæösp og 7,5 oC  fyrir birki (Haukur Ragnarsson,1990).  Í innflutningi 
á trjám hefur verið lögð áhersla á að fá hingað kvæmi frá svæðum með svipað veðurfar og 
hér á landi.  Reynsla er ennþá stutt á veg komin vegna þess að margar tegundir eru ekki 
orðnar fullvaxta.  Lerki getur t.d. orðið um 600 ára i heimkynnum sínum en ekki er vitað 
hvað tegundin kemur til með að verða gömul hér á landi.  Margar þessara erlendu  
trjátegunda virðast þrífast vel hér þótt sumar hafi orðið fyrir áföllum og ýmsum 
sjúkdómum. Það næst seint full sátt um hvaða innfluttar tegundir eigi að nota til 
skógræktar. Líklega væru flestir sáttir við að landið væri eins ósnortið og fyrir landnám  
þ.e. ósnortið. Öll okkar verk valda breytingum og  sjaldnast eru allir sammála um þær.  
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Mynd 31. Barrskógar eru ræktaðir ofar í landinu og neðar eru skjólbelti og 
skógarlundir (Lucas, 1991). 

Í þessari ritgerð hefur verið notast við skoskar leiðbeiningar um hvernig aðlaga megi skóg 
að landi. Hönnun á skógarjaðri þar í landi tekur mið af eiginleikum og útliti jaðra 
náttúrulegra laufskóga. Skógurinn verður gisnari í jaðrinum, lengra bil er milli trjánna. 
Skörð eru í jaðri skógarsvæðis hér og hvar og stakstæðar trjáþyrpingar eru á víð og dreif. 
Tegundafjöldi lauftrjáa er meiri í Skotlandi en hérlendis.  Gróðurfar hjá flestum  
nágrönnum okkar telst til laufskógabeltisins en gróður á Íslandi tilheyrir túndru eða 
barrskógabeltinu (Molles, 2010), án þess þó að sígræn tré hafi borist eftir náttúrulegum 
leiðum nema einirinn. Lauftré erlendis eru hávaxnari en innlent birki eða reynir. Hvorugar 
þessarra tegunda ná þeirri hæð að geta hulið ásýnd greniskógarins þegar þau hafa verið 
gróðursett í jaðrinum. Birkið er lágvaxnara og nær í mesta lagi þriðjungi af hæð 
sitkagrenis.  Þessa vegna þarf að leita fleiri lausna þegar verið er að laga skóg að okkar 
gróður- og náttúrufari. Það mætti jafnvel leita fyrirmynda erlendis og skoða jaðra þeirra 
tegunda, sem hér þrífast, í heimkynnum sínum t.d. í Alaska .  

 

  

Mynd 32. Skógur í Haukadal. Skilin eru sýnileg vegna mismunandi lita, áferðar eða 
lögunar á gróðursvæðum þar sem ríkjandi tegundir eru ýmist lauftré, sígrænn 
trjágróður eða lágvaxnar plöntur, t.d. grös eða lyng. Ljósmynd KO 
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Þegar velja á svæði til nýræktunar er ráðlagt að velja  gras- og blómlendi sem þykir kjörið 
til nýræktunar skóga.   Það þarf að jarðvinna kvistlendi ef birki á að þrífast þar eða fura.  
Mörg gróðursamfélög eru það rýr að þau henta ekki til trjáræktunar eins og t.d. í  hrauni 
eða mosaþembum. Það heyrir sögunni til að framræsa mýrar til skógræktunar heldur er nú 
unnið að því að endurheimta votlendi.  Að hluta til er það gert til að viðhalda því 
fjölskrúðuga fuglalífi og gróðri sem þar er.  Ef trjágróðri er plantað í rýr gróðursamfélög 
verður það ekki náttúrulegt ásýndar og gróðurframvindan virðist óeðlileg. Ef engin beit 
væri á Íslandi, og gróðursamfélögin fengju eðlilega gróðurframvindu, væri landið hins 
vegar líklega þakið birkiskógi milli fjalls og fjöru.  Á þessu byggjum við þegar við mótun 
jafnvægi í þeim gróðursamfélögum sem fyrir hendi eru (Haukur Ragnarsson, 1990).  

 

3.4  Beitarlandslag og ræktunarlandslag 

Erlendis er víða búið að kortleggja flest þau líf- og umhverfisgæði sem er að finna á 
landsbyggðinni.  Í allflestum tilvikum má sækja upplýsingar um landslagsgreiningar  til 
hins opinbera og jafnvel fá greinargóðar lýsingar á helstu sérkennum náttúrunnar og  
búsetulandslagsins.  Víða er samfélagslegur vilji til þess að viðhalda ákveðnum 
einkennum í héraði. Þar eru þorp eða bæir úti á landi sem eru rótgrónir og falla mjög vel 
inn í umhverfið.  Kringum íbúðahús eru víða garðar og gróður og stílbrigðin mörg sem 
mynda góða heild í kringum húsin.  Þegar verið er að bæta og breyta þessu umhverfi er 
lögð áhersla á að viðhalda svipaðri heildarásýnd í byggðinni (Patterson, 1992). Hérlendis 
hefur þróunin verið á annan veg.  Og það er fyrst nú, í seinni tíð, sem farið er að 
gróðursetja við bæi. 

Í gegnum aldir hafa Íslendingar þróað byggða- og búsetumynstur sem hafa skapast vegna 
lifnaðarhátta sem miðast við afkomu á viðkomandi svæði: búsetulandslag sem hefur 
sérkenni og endurspeglar landbúnaðarhætti okkar. Eru menn meðvitaðir um þessa 
menningararfleifð og taka þeir tillit til hennar þegar farið er í nýframkvæmdir? Bændur 
hafa lengi lifað af sauðfjárbúskap og þessi búgrein hefur mótað sýn manna á landið. Víða 
tíðkaðist að umhverfið væri nefnt eftir staðháttum og innihéldi greinargóða lýsingu fyrir 
smalann sem annaðist kindurnar (Svavar Sigmundsson, 2009).   

 

 

Mynd 33. Bæir undir hlíðum Eyjafjallajökuls. Ljósmynd Lauri Dammert 
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Er fram liðu stundir í sögunni minnkuðu landnámsjarðirnar og byggðamynstrið breyttist. 
Og smám saman varð til það búsetulandslag sem nú tíðkast og einkennist af beit og 
víðáttu.  Lausaganga búfjár leiðir til þess að við getum einungis ræktað á þeim svæðum 
sem búið er að girða af.  Þar sem gripahús standa við bæi, er erfiðara að girða af stærri 
svæði fyrir trjárækt, svæði sem eru oft litlu stærri en flatarmál bygginganna.  Þessi svæði 
þurfa að vera ennþá stærri til að vega upp á móti byggingunum.  

Búskaparhættir í gegnum aldirnar hafa ekki umbylt eða breytt allri jörðinni í ræktað land. 
Víða er enn ósnortið land á jarðeignum. Land sem ekki hefur verið hreyft við eða plægt.  
Líkur má leiða að því að gróður á Íslandi hafi rýrnað í aldanna rás. Landformin hafa hins 
vegar haldið sér gegnum tíðina og nú eru þau þakin lágum gróðri. Þar sem breytingar á 
landi eru ekki miklar er auðvelt að leita uppi sögufræga staði og skynja sögusviðið þar 
sem landið er líkt því sem áður var (Haraldur Ólafsson, 2001). Ferðamenn sem þekkja til 
Íslendingasagna og annarra fornsagna, heimsækja gjarnan sögusvið atburða úr frásögnum. 
Leiðsögumenn telja það „landkynningu að segja frá Íslendingasögum eða draugasögu , 
þegar ekið er fram hjá meintu sögusviði sagnanna“  Þór Vigfússon (munnleg heimild 3. 
apríl 2011). Það er mikilvægt fyrir sagnir af þessu tagi að landið sé varðveitt sem líkast 
því sem það var og haldið sé í sem flest einkenni sem tengjast frásögninni.  Ef staðurinn 
er svipaður því sem greint er frá í sögunni verður upplifunin áhugaverðari fyrir 
ferðamanninn og hann getur jafnvel séð söguviðburði ljóslifandi fyrir sér.  Á slíkum 
stöðum - sem eru menningarlega mikilvægir - er mikilvægt að planta ekki barrskógi að 
mati höfundar.  

Nánasta umhverfi bæja tekur stöðugum breytingum og einnig byggðirnar í sveitunum 
umhverfis.  Ennþá virðist vera  nægilegt rými til athafna og svo gæti  sýnst sem við 
þyrftum ekki að skiptast á skoðunum um hvort nýbyggingum eða skógrækt sé haganlega 
fyrir komið eða staðsett í landinu.  Sjaldnast  er rætt um hvort samræmi sé á milli þeirra 
bygginga sem fyrir eru og þeirra nýju og hvort nýbyggingin valdi hugsanlega deilum 
vegna þess að þakhallinn sé annar, byggingarstíllinn ólíkur eða ósamræmi sé í 
stærðahlutföllum, svo að dæmi sé tekið. Það eru mörg atriði sem hægt er að ræða þegar 
tekin er afstaða til nýframkvæmda og hvernig þær laga sig að umhverfinu.   Því meiri 
uppbygging sem er á svæði, því erfiðara getur reynst að fella nýframkvæmdir að því sem 
fyrir er á smekklegan hátt.  Þegar tré og skógar eru farin að fikra sig inn í 
menningarlandslagið vakna spurningar varðandi þessar nýju byggingaeiningar í landi, 
skógana, og hvernig þær geta fallið sem best að sérkennum landsins. Lengi vel var 
skógræktin minniháttar skógarreitir, en þeir hafa stækkað og aukist eftir að skógrækt hjá 
bændum varð umfangsmeiri, enda margir þeirra farnir að snúa sér að skógrækt fremur en 
búskap.  Þessi þróun hefur tvímælalaust áhrif á fjölbreytileika í búskaparháttum. Kringum 
mannvirki á þeim bæjum eru allt aðrar aðstæður og aðrir ræktunarmöguleikar.  Þar er 
hægt að vera með garða umhverfis hús, búa til trjágöng, mynda ása í landinu og tengja 
saman skógarsvæði og hús á marga vegu.  Á þessum jörðum er hægt að sækja fyrirmyndir 
til annarra landa að mati höfundar.  
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Mynd 34. Skjólbelti, skógarlundir og garðar – ræktunarlandslag. Ljósmynd 
Suðurlandsskógar 

Er hægt að samþætta ólík sjónarmið og vinna að úrbótum í umhverfi  þegar viðhorf íbúa 
eru ólík?  Gæti heildar- eða framtíðarsýn í skipulagsmálum sveitarfélaga leitt til meira 
samræmis og betri ásýndar.  Hvað er það sem gefur landslaginu gildi?  Slík verðmæti 
umhverfisins má orða á einn eða annan hátt, þannig að þeir sem búa í dreifbýli, eða þeir 
sem ferðast um það, geti notið þess á svipaðann hátt.  Er unnt að nota þessi 
fagurfræðilegu hugtök til að lýsa þeirri fegurð sem er í sveitum landsins?  Getum við 
upplifað þessa fegurð landsins og gefið öðrum hlutdeild í skynjun okkar? 
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4. Íslensk aðferðafræði sem byggð er  
á grunni þeirrar skosku 

Notast má við margar greiningar – og verður fjallað um náttúrulandsgreininguna hér þar 
sem landformin eru síbreytileg hér á landi og segja mikið til um einkenni landsins.   

4.1  Skref A:  Lýsing og greining á náttúru-
landslagi og sérkennum þess 

Með hugtakinu náttúrulandslag er átt við óhreyft land sem haldið hefur eiginleikum sínum 
frá því að landið var mótað. Horft er fram hjá skógarhöggi á öldum áður og áhrifum beitar 
á afrétti. Náttúran og framvinda hennar hefur yfirhöndina í náttúrulandslagi. Með 
landslagsgreiningu er landslagið og náttúrufarið flokkað eftir landlagsþáttum og einingum 
sjá mynd 35.  Í upphafi er hugað að formi og halla lands,  yfirborðsáferð og gróðri. 
Dýralífið er skoðað, andrúmsloftið og náttúruöflin (Feste og Oterholm, 1973).  

Meginviðfangsefni greiningarinnar er að átta sig á þeim skynrænu áhrifum sem maðurinn 
verður fyrir, með því að greina uppbyggingu landsins:  Skoða samspil landforma, svæða, 
rýma, línur ásamt kennileitum.  Með öðrum orðum; að lesa landið og skynja 
samsetninguna og ríkjandi munstur. Því einfaldari sem sérkenni lands eru, því auðlesnara 
er landið og áhrifameira.   Fagurfræðilegt gildi ræðst af sjónrænum áhrifum og annarri 
upplifun. Þá má styðjast við hugtök eins og fjölbreytileika, einsleitni, samræmi og 
andstæður.  

Öll hugtökin fá viðmið eins og form, litur, áferð, ljós/skuggi, hljóð/lykt, stærð og tími. 
Landsvæðin eru flokkuð með hliðsjón af landslagsþáttum og einingum og sjónrænum 
þáttum er varða uppbyggingu lands og fagurfræðilegt gildi. Saman leiða þættirnir til 
heildarupplifunar. Með því að greina hvern þátt fyrir sig og lýsa honum verður  
auðveldara að flokka og meta náttúrufegurð á hlutlægan hátt og bera saman við önnur 
landsvæði (Feste og Oterholm, 1973).  

Náttúrulandsgreining nýtist á hálendi en einnig má notast við hana á láglendi þar sem 
einungis um 2 prósent þess eru ræktuð tún. Landbúnaðarhéruð byggja á búskap fremur en 
ræktun grænmetis og korns í skjóli trjáa.  
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Mynd 35. Mat á læsi og náttúrufegurð. Við greininguna er bætt atriðum sem gætu 
skipt máli hérlendis með skáletri  (Feste og Oterholm, 1973). 

Mörk 
Línur 
Svæði 
Mót 
Kennileiti 

Sjónrænir þættir 

Fjölbreytileiki 
Einsleitni 
Samhljómur 
Mótsetning 
Andstæður 

Samspil þátta 

heildarlengd 
tíðni 
styrkur 
afmörkun 
rýmd 
fyrirstaða 
áframhald 
útsýni 
samsömun 
stærðarhlutföll 
með tímanum 
 

Viðmið 
form 
litur 
áferð 
ljós/skuggi 
hljómur/lykt 
stærðir 
með tímanum 
 
 
 
 

Viðmið Landform 
lárétt land 
hallandi land 
lóðrétt land 
 
Yfirborð lands 
hraun 
klappir 
urð 
set/sandur 
vatn 
mosa- og fléttugróður 
jurta- og grasgróður 
runnalag 
trjálag 
 
Dýralíf 
stór dýr og smá 
 
Andrúmsloft 
skyggni 
lykt 
hljóð 
himinhvolf 
sólargeislar/skuggar 
 
Eðlisþættir 
hreyfing 
- framrás 

Byggingar 
bæir 
útihús 
 
 
Vegir 
vegir 
slóðar 
reiðgötur 
 
 
girðingar 
 
 
 
 
Ræktun 
tún 
akrar 
skógar 
 
 
 
beitarlönd 
sameiginleg beitarlönd 
afréttur 
 
 

Landslagsþættir Mannvirki 
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4.2  Skref  B Búsetulandslag og nánari útfærsla 
á náttúrulandslagsgreiningunni 

Náttúrulandslagsgreiningin er ein af mörgum aðferðum, sem byggðar eru á 
rýmisgreiningu Kevin Lynch, aðferð sem hann skilgreindi frá 1960.  Hún byggir á 
rannsóknum hans á því hvernig íbúar skynja uppbyggingu borgarrýmisins. Þetta er sú 
aðferðafræði sem náttúrulandslagsgreining er að hluta til byggð á.  Við getum útfært 
náttúrulandslags greininguna þannig að hún greini einnig mannvirki í dreifbýli.  

Þau mannvirki til sveita, sem þarf að skrá niður og greina, eru bæjarstæði, útihús, vegir, 
slóðar, tún, beitilönd, akrar, garðar umhverfis byggingar, skjólbelti, trjábelti, skógar. 
Mikilvægt er að skrá einnig jarðarmörk, legu girðinga, sameiginleg beitarlönd og jafnvel 
afrétt, atriði sem geta breytt töluverðu um staðsetningu skóga og geta haft áhrif á lögun 
þeirra og stærðarkvarða.  Eftir að hafa skráð þessi atriði er hugað að uppbyggingu 
svæðisins og  hún skoðuð í ljósi þeirra fagurfræðilegu viðmiða samber mynd 35. 

Mikilvægt er að greina sjónrænu þættina. Þar kemur uppbygging svæðis t.d. við sögu. 
Greina þarf og meta áhrif sjónrænu þáttanna með ýmsum viðmiðum líkt og: heildarlengd, 
styrk, afmörkun, fyrirstöðu og stærðarhlutföllum.   Að því loknu eru fagurfræðilegir 
þættir skoðaðir í ljósi viðmiðanna. Í þessu verkefni hefur ekki verið fjallað um þætti eins 
og einsleitni, mótsetningar eða andstæður og samspil þeirra hugtök sem lýsa má með 
orðinu fjölbreytni og kemur því ekki að sök þótt  þau hafi ekki verið skilgreind 
sérstaklega. Ekki var heldur fjallað um skynjanaviðmið eins og t.d. lykt og hljóm þar eð 
meginviðfangsefnið er að laga skóg að landi. Vega þar sjónrænu áhrifin mest (Higuchi, 
1983).  

Þá þarf ekki síður að huga að búsetulandslaginu,  þeim menningararfi sem t.d. bændur 
hafa mótað gegnum árhundruð með því að yrkja jörðina  og reisa mannvirki.  Bændur 
fyrri tíma hafa með atorku sinni skapað þetta búsetulandslag.  Huga verður að því í hverju 
byggðarlagi fyrir sig, hvaða gæðum það býr yfir. ( Gustavsson og Ingelög, 1994). 

Víða erlendis er þegar búið að skilgreina búsetulandslagið og taka afstöðu til þess hvort 
vilji sé til að viðhalda búskaparháttum á svæðinu.  Erlendis sækjast ferðamenn eftir að 
upplifa eldri búskaparhætti og hérlendis sækjast menn eftir því að skoða það sama. Hið 
náttúrulega yfirbragð, sem er á sveitum landsins, er eins konar beitarlandslag. Við getum 
varðveitt það með því að viðhalda og takmarka breytingar á landsvæðum að mati 
höfundar.  

 

 



50 

4.3  Skref  C:  Staðarvalsgreining  

Staðarvalsgreining er víða notuð til að ákveða hvar á tilteknu svæði sé heppilegt  að 
staðsetja skóg að sögn Per Stahlschmidt sem hefur skrifað um landslagsgreiningar 
„Metoder til landsskabsanalyse. Greiningin getur tekið til stórs svæðis,  sveitarfélags eða 
jarða. 

Staðarvalsgreining er fræðileg aðferð, sem kannar svæðið, tekur mið af sjónrænum 
þáttum, lagar nýframkvæmdina að landi og metur loks áhrif framkvæmdarinnar á  
landslagið.   Það sem gerir þessa greiningu frábrugðna öðrum greiningaraðferðum, er 
hvernig unnið er með staðarvalsþættina á korti og eiginleikum staðsetningar þannig lýst 
myndrænt.  Byrjað er á því að skilgreina staðarvalsþættina, þ.e. allt sem hentar  þeirri 
starfsemi sem óskað er að bæta við.  

Í sumum verkefnum getur verið nauðsynlegt að vinna sögugreiningu.  Í slíkum tilvikum er 
nauðsynlegt að skrá helstu fornminjar og landsvæði, sem hafa sögulegt gildi s.s. svæði þar 
sem frægar orrustur hafa verið háðar.  Sögusvið í landslagi er nokkuð sem innlendir og 
erlendir ferðamenn sækjast eftir að sjá og upplifa þannig úti í landslaginu þær lýsingar 
sem skráðar eru í Íslendingasögum, þjóðsögum o.fl. Það er þess virði að vernda söguleg 
svæði óbreytt fyrir komandi kynslóðir að mati höfundar.  

Í sérhverju verkefni þarf að gera útsýnisgreiningu. Meta þarf ásýnd nýræktunarsvæðis séð 
frá mörgum sjónarhornum, nær og fjær. Velja þarf sjónarhorn og útsýnisstaði með 
kostgæfni og skoða hvort sýn tapist á nærfjöll eða fjöll í fjarska.  Meta þarf útsýnið, og 
eins það hvað það er sem nágrönnum, eða ferðalöngum, líkar að sjá, eða ekki.  Erlendis 
eru frekar gerðar útsýnisgreiningar á kirkjubyggingum en fjöllum. Þar er víða töluvert um 
gróður við kirkjur og umhverfis þær sem hefur tilhneigingu til að skyggja á guðshúsin að 
mati höfundar. Hérlendis eru hins vegar gerðar kröfur um að byrgja ekki sýn til fjalla með 
trjágróðri.     

Vel leyst verkefni byggir á tengslum milli þeirra gæða sem eru fyrir hendi og því sem 
verið er að bæta við.  Þegar vel tekst til við framkvæmdir er eigandinn ánægður með 
staðsetningu mannvirkisins eða skógræktarsvæðisins og nágrannarnir líka. Skipulagið er 
gott þegar allir eru ánægðir.   
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4.4  Skref D: Mat á hönnunarferli fyrir nýræktun   
skóga 

Eftir útfærslu skrefa á skrefum A, B og C liggja fyrir upplýsingar um hvaða svæði 
henta ekki til skógræktar. Að  þessu loknu kemur að skrefi D þar sem teknar eru ýmsar 
ákvarðanir, s.s. um lögun skóga, fylgni við landform o.s.frv (Patterson,1992). Að mati 
höfundar þarf að skoða samlegðaráhrif skóga  og taka þarf tillit til þeirra skóga sem 
fyrir eru þegar verið er að fjölga skógum á sama svæði meta sjónræn áhrif þeirra.  

Yfirleitt er hægt að velja á milli nokkurra valkosta í hönnunarverkefnum. Þessa 
valkosti má meta út frá ýmsum forsendum, eins og t.d. kostnaði við uppbyggingu (sjá 
mynd 4). Meta þarf landið hverju sinni og skoða vandlega hvort raunhæft sé að rækta 
skóg.  
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Lokaorð 
 

Samkvæmt umhverfismatslögum frá 2000, ber að tilkynna til Skipulagsstofnunar ráðgerð 
skógræktarsvæði sem eru stærri en 200 hektarar. Stofnunin ákveður síðan hvort hún telur 
þörf á umhverfismati, sem á að innifela mat á sjónrænum áhrifum. Sjónrænt mat er lítt 
þróað á sviði skógræktar hér á landi.  Í þessu MS verkefni hefur verið fjallað um nokkrar 
erlendar greiningaraðferðir sem koma að notum við mat á sjónrænum áhrifum skóga.  
Matsaðferðirnar eru skoðaðar í ljósi íslenskra aðstæðna. Í mati á umhverfisáhrifum er 
skylt að vinna sjónræna greiningu á framkvæmd og meta sjónræn áhrif hennar og er það 
mat höfundar að taka megi aukið tillit til náttúru- og búsetulandslags.  

Skotar búa að hluta til í fjöllóttu landi, líkt og Íslendingar. Þeir hafa gefið út 
hönnunarleiðbeiningar sem nokkuð hafa verið notaðar til viðmiðunar hér á landi. Við 
skoðun er margt sem nýtist okkur í þeim leiðbeiningum, en oft eru það aðrar lausnir sem 
henta okkar staðháttum.   Í hönnunarleiðbeiningunum er lögð mikil áhersla á val 
trjátegunda í jaðri skógar, bæði að ofan og neðanverðu, sem og til hliðanna.  Lauftré í 
Skotlandi hafa svipaða hæð og greni. Hérlendis eru innlend lauftré, þ.e. aðallega birki, 
lágvaxin trjátegund.  Birkið getur því síður hulið barrskóga, enda getur sitkagreni orðið 
a.m.k. þrisvar sinnum hærra en birkið.  Til þess að ná fram sömu áhrifum, verðum við að 
notast við aðrar hönnunarbreytur, t.d. það að auka bilið milli plantna í skógarjaðrinum og 
minnka þéttleikann.  

Á síðari árum hefur umræða aukist um áhrif skógræktar á umhverfi og menn enda 
skógrækt verið mikil.  Á þeim skógarsvæðum, sem búið er að planta skógarplöntum í, 
munu í framtíðinni stórar trjáplöntur blasa við okkur.  Þegar eftir 20 ár eru 
skógræktarsvæði vaxin trjám sem hafa náð í 10 til 15 metra hæð.  Eftir 50 ár verða mörg 
tré komin í 20 til 25 metra hæð. Ekki er komin reynsla á heildarævilengd innfluttra 
trjátegunda, og er þá átt við þær trjátegundir,  sem verða hærri en 20 metrar og eldri en 
100 ára.  Afstaða okkar til trjáræktar breytist með aukinni þekkingu og reynslu. Þeim 
trjám sem vart var hugað líf og plantað var í skjóli bygginga og kletta eru að verða of 
hávaxin.  

Ásýnd sveita landsins mun breytast og  smám  saman taka fleiri og fleiri svæði á sig blæ 
ræktunarlandslags.  Skógar, skógarreitir, skjólbelti og trjálundir verða rýmismyndandi og 
til verða misstór rými milli skóganna.  Gróðurrými, sem t.d. Skotar og Danir hafa þróað í 
gegnum aldir og lagað að sínum  búskaparháttum og náttúru, er framtíðarsýn sem þarf að 
vinna að hér á landi.  Það búsetulandslag sem hér hefur verið ráðandi hefur einkum tekið 
mið af þörfum bænda, eins konar beitarlandslag sem er þó í jafnvægi og hefur 
heildaryfirbragð sem all víðtæk sátt er um. Þar sem landslag á Íslandi einkennist af lágum 
gróðri og vegna þess að þessi gróður þekur flest þau landform sem til eru á Íslandi, leiðir 
það til þess að það er fátt annað en fjöllin sem byrgja okkur sýn. Hér er víðsýnt og það eru 
gæði  sem við Íslendingar og erlendir ferðamenn meta  mikils.    
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Náttúru- og menningarlandslagið þykir fagurt og er listamönnum  eilíf uppspretta í 
verkum þeirra.  Fegurð dreifbýlisins er auðlind sem þarf að skilgreina og meta, t.d. með 
hjálp náttúrulandsgreiningur, sem miðuð er við Ísland.  Sérkenni svæðis er best varðveitt 
þegar sveitarfélag vinnur markvisst að verndun dýrmætra svæða, t.d. í þeim 
skipulagsbreytingum sem sífellt er unnið að.    

Þau  markmið og þær ábendingar, sem settar hafa verið fram í ritgerðinni, má nota við 
hönnun skógarsvæða þannig að þau falli að stefnu viðkomandi samfélags um varðveislu 
landslagseinkenna. Ritgerðarhöfundur bendir  á nauðsyn þess að þessi stefnumótun 
sveitarfélaga fari fram og að með henni megi ná fram betri sátt um skógrækt.  
Staðarvalsgreining  - sem er mikilvægur þáttur verkefnisins - hefur verið notuð erlendis til 
að benda á þau svæði sveitarfélaga sem talin eru henta til skógræktar.  Lögð var áhersla á 
að skýra þessar breytur og hugtök, þannig að hægt sé að fjalla um það af hverju við teljum 
að skógrækt falli vel eða illa að landi, þ.e.a.s. að mati þess sem gerir greininguna.  Með 
þessu móti geta tjáskipti verið jákvæð, og gagnaðilar sett sig inn í sjónarmið hvers annars 
í stað tilfinningalegar afstöðu: afstöðu sem getur verið mjög erfið þegar sætta þarf ólík 
sjónarmið.  En í mati á umhverfisáhrifum, almennt, er lögð áhersla á að útskýra ólík 
sjónarmið og koma á sáttum  milli ólíkra skoðanahópa.  
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