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3.  Náttúra Íslands: Einkenni, staða og 
æskilegar verndaraðgerðir

3.1 Inngangur 
Ísland er einangruð úthafseyja norður við heimskautsbaug og eitt eldvirkasta 
svæði jarðar. Það ber þess merki að hafa verið meira eða minna ísi hulið um 
tveggja milljóna ára skeið þar til fyrir um 10.000 árum. Enn eru hér stærstu jöklar 
utan heimskautasvæðanna og í suðurhlíðum Vatnajökuls teygja skriðjöklar sig 
niður á láglendi. Óvíða utan Íslands er jafn auðvelt að sjá hvernig meginöfl jarðar, 
eldur, ís, vatn og vindur, móta og slípa yfirborð og ýmist byggja upp eða sverfa 
niður. Hér finnast nánast allar gerðir þekktra eldfjalla og samspil elds og íss eykur 
enn á fjölbreytni gosminja. Landslag á Íslandi dregur mun ríkari dám af jarðfræði-
legum ferlum (s.s. eldvirkni og gliðnun) en landslag í flestum löndum sem gjarnan 
er mótað af landbúnaði og ræktun. Ísland er auðugt af vatni, fallvötn eru mörg 
og fjölbreytileg og fá lönd eiga eins mikið af góðu grunnvatni. Fossar eru margir 
og fjölbreyttir.

Lífríki landsins er mótað af loftslagi, einangrun og af þeim tiltölulega stutta tíma 
sem liðinn er frá lokum síðasta jökulskeiðs. Flóra og fána eru fremur tegundafátæk 
en á hinn bóginn eru hér stórir stofnar nokkurra dýrategunda, einkum fugla og 
laxfiska. Hér eru stærstu fuglabjörg í Norður-Atlantshafi, stór hluti Evrópustofns og 
stundum heimsstofns sumra fuglategunda á sér varpstöðvar á Íslandi, t.d. stelkur, 
spói, álft, lundi, teista og álka. Stofnar laxa og urriða eru óvíða eins stórir og í jafn 
góðu ásigkomulagi og hér á landi. Á vatnasviði Þjórsár og Hvítár-Ölfusár er að 
finna stærstu laxastofna á landinu og jafnframt stærstu laxastofna sem heimkynni 
hafa í Norður-Atlantshafi. Ísland sker sig frá öðrum Evrópulöndum sem flest eru 
þéttbýl og hafa mótast af árþúsundagömlum landbúnaði og ræktun. Landið er 
strjálbýlt og meira en helmingur þess hefur í raun aldrei verið numinn í þeim 
skilningi að fólk hafi haft þar fasta búsetu. Ræktunarstig er almennt lágt. Gróður- 
og jarðvegseyðing hefur verið gríðarleg á þeim ríflega ellefu öldum sem liðnar 
eru frá landnámi og gróður ber víða merki langvarandi og þungrar búfjárbeitar. 

Ísland liggur á mörkum hlýrra og kaldra sjávarstrauma og blöndun næringar-
efna sem af því leiðir skapar lífríkinu óvenju hagfelld skilyrði í hafinu umhverfis 
landið. Hér við land er að finna ein gjöfulustu þorskfiskamið jarðar og á íslensku 
hafsvæði dvelja um lengri eða skemmri tíma á þriðja tug spendýra, þar á meðal 
stærsta dýr jarðar fyrr og síðar, steypireyðurin. 

Við stefnumótun og lagasetningu um náttúruvernd þarf að greina helstu 
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sérkenni og verðmæti sem felast í íslenskri náttúru, meta ástand hennar og þau 
beinu og óbeinu áhrif mannsins sem geta raskað henni eða leitt til hnignunar. Við 
verndun ber m.a. að horfa til þess sem er sérstakt og fágætt í íslenskri náttúru í 
hnattrænu samhengi og til þeirra fyrirbæra sem eru sérlega fjölbreytt eða auðug 
á Íslandi. Sumar lífverur, t.d. sjávarspendýr og fuglar, fara um gríðarlega stór svæði 
og eiga sér tímabundin heimkynni á eða við Ísland. Verndun slíkra tegunda bygg-
ist á fjölþjóðlegri samvinnu. Þar og á mörgum öðrum sviðum hefur Ísland skuld-
bundið sig með evrópskum eða alþjóðlegum samningum. Aðrir samningar kveða 
á um verndun líffræðilegrar fjölbreytni og Ísland er aðili að ýmsum samningum 
sem miða að því að stemma stigu við útbreiðslu ágengra lífvera, bæði á landi og 
í hafi, sem rýrt geta fjölbreytni vistkerfa og ógnað tegundum og stofnum. Það er 
alkunna að einangruðu eyjalífríki, eins og Íslandi, með tiltölulega fáum tegundum 
og stuttri fæðukeðju er sérstaklega hætt við skakkaföllum og raski af völdum 
ágengra framandi tegunda. 

Íslenskri náttúru má skipta í nokkra meginþætti, þar á meðal jarðmyndanir, 
vatn (jökla, straumvötn, stöðuvötn, grunnvatn og jarðhita), lífríki (tegundir, vist-
kerfi og jarðveg) og landslag. Hér á eftir er gerð grein fyrir einkennum og ástandi 
þessara meginþátta og vikið að æskilegum aðgerðum til verndar þeim. Einnig er 
stuttlega fjallað um landnýtingu og óbyggð víðerni sem nú finnast vart lengur í 
mörgum þéttbýlum löndum. 

3.2 Landið
3.2.1 Jarðmyndanir 

Einkenni
Ísland er eldfjallaeyja sem jarðfræðilega séð á ekki sinn líka. Íslenski möttulstrókur-
inn, heiti reiturinn undir landinu, lyftir hluta Mið-Atlantshafshryggjarins upp fyrir 
sjávarborð og skýrir það tilvist landsins í miðju Norður-Atlantshafi. Hryggurinn rís 
úr sæ við Reykjanes, liggur þaðan norðaustur yfir landið og hverfur aftur í hafið 
við Tjörnes. Eldvirknin á Íslandi er bundin við gosbelti sem flokkuð eru í rekbelti 

Sprungugos á Fimmvörðuhálsi. Í bak-
grunni Tindafjallajökull, eldkeila með 
öskju.
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og jaðarbelti. Utan jaðarbeltanna er eldri 
berggrunnur. Rekbeltin eru myndbirting 
úthafshryggjarins á þurru landi og um 
þau gliðnar landið. Rekbeltin einkenn-
ast af fjölda megineldstöðva með tuga 
kílómetra langar gos- og sprungureinar 
sem raðast skástígt yfir landið. Dæmi um 
slíkar eldstöðvar eru Hengill, Grímsvötn, 
Askja og Krafla. Í Kröflueldum 1975–1984 
var í fyrsta sinn mæld og skrásett gliðnun 
í rekbelti. Gliðnunin nemur að jafnaði 
um 2 cm á ári (1 cm til hvorrar áttar) en 
í Kröflueldum gliðnaði land um allt að 8 
m í sprungurein Kröflu og sjást ummerkin 
glöggt í Gjástykki og við Leirhnjúk.13 Um-
merki Kröfluelda hafa því mikið vísinda-
sögulegt gildi. Gliðnun landsins er ekki 
jöfn og stöðug, heldur verður í áföngum, 
oft samfara eldgosum. Utan við rekbeltin 
eru jaðarbelti. Eldstöðvar þeirra eru yfir-
leitt háreistari og þar verður lítil eða engin 
gliðnun. Dæmi um slíkar eldstöðvar eru 
Snæfellsjökull, Hekla, Torfajökull, Katla og 
Öræfajökull. Nýmyndun og upphleðsla 
gosbergs fer einkum fram í rekbeltunum. 
Með tímanum færast jarðlögin út úr gos-
beltunum og þá tekur við rof og land-
mótun af völdum útrænna afla, þ.e. jökla, 
vatnsfalla og úthafsöldu. Jarðlög eru að 
jafnaði því meira rofin sem þau eru eldri. 
Elstu jarðlög landsins eru talin liðlega 16 
milljón ára gömul.14

Berggrunnur landsins er að meginhluta lagskiptur stafli af basalthraunlögum 
ásamt nokkru af líparíti og öðrum bergtegundum.15 Í hraunlagastaflanum, sem 
að jafnaði hallar fáeinar gráður inn að miðju landsins, eru fólgnar margvíslegar 
upplýsingar um myndun og mótun landsins. Þar má fá sýn á það sem gerst hefur 
meðan viðkomandi jarðlög hlóðust upp og grófust síðan djúpt í iður rekbeltisins. 
Jafnframt má rekja þar færslu rekbelta með tilheyrandi breytingum á eldvirkni 
ásamt þróunarsögu einstakra megineldstöðva. Af tilvist jökulbergs og móbergs 
milli hraunlaga í staflanum má síðan ráða í tímabil jökulskeiða og hlýskeiða 
á ísöld. Í lengri goshléum urðu til setlög sem hraun runnu yfir og finnast nú á 
milli hraunlaga í jarðlagastaflanum. Steingervingar í slíkum setlögum veita mikil-
vægar upplýsingar um ástand sjávar (t.d. Tjörneslög), gróðurfar (t.d. Brjánslækur) 

13 Tryggvason, Eysteinn 1984. The widening of the Krafla fissure swarm during the 1975–1981 volcano-tectonic episode. Bulletin 
of Volcanology 47, bls. 47–69, og Tryggvason, Eysteinn 1986. Multiple magma reservoirs in a rift zone volcano: ground deform-
ation and magma transport during the september 1984 eruption of Krafla, Iceland. Journal of Volcanology and Geothermal 
Research 28, bls. 1–44.

14 Björn Harðarson, J. Godfrey Fitton og Árni Hjartarson 2008. Tertiary Volcanism in Iceland. Jökull 58, bls. 161–179.
15 Sveinn P. Jakobsson, Kristján Jónasson og Ingvar A. Sigurðsson 2008. The three igneous rock series of Iceland. Jökull 58, bls. 

117–138.

Þúfubjarg Snæfellsnesi.
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Móberg í Surtsey.

og loftslag á hverjum tíma.16 Alls hafa 
verið greindar 262 mismunandi tegundir 
steinda á Íslandi. Auk frumsteinda í bergi 
finnast ýmsar útfellingasteindir í æðum 
og holum í berggrunninum, sem endur-
spegla hitastig, þrýsting og efnainnihald 
vatns sem streymt hefur um bergið. Meðal 
útfellinga sem myndast í eldgosum, eða í 
kjölfar þeirra, hefur á undanförnum árum 
greinst fjöldi steinda sem ekki hafa fundist 
hér á landi fyrr og nokkrar þeirra voru áður 
óþekktar í náttúrunni.17 

Sérstaða íslenskra gosmyndana er 
mest í rekbeltunum. Langar gos- og 
sprungureinar sem fylgja megineld-

stöðvum rekbeltanna eru einstakar á heimsvísu.18 Eldvirknin fylgir gliðnuninni og 
myndar staka gíga eða gígaraðir sem geta verið tuga kílómetra langar. Í rekbelt-
unum myndast einnig hraundyngjur úr frumstæðu basalti. Sumar þeirra eru í 
hópi stærstu gosmyndana frá nútíma og síðjökultíma, t.d. Skjaldbreiður og Trölla-
dyngja. Slíkar dyngjur eru ekki þekktar utan Íslands. Meðan jöklar ísaldar huldu 
landið hélt eldvirknin sínu striki en ásýnd gosmyndana gjörbreyttist. Í stað gíga, 

gígaraða og hraunfláka urðu til móbergs-
fjöll og móbergshryggir og móbergs-
stapar komu í staðinn fyrir stórar hraun-
dyngjur. Móbergsmyndanir landsins eru 
einstakar á heimsmælikvarða.19 Núverandi 
ásýnd rekbeltanna með hraunflákum og 
móbergsfjöllum endurspeglar breytingu 
frá jökulskeiði til hlýskeiðs. Þessi tvíhliða 
ásýnd flestra gosmyndana er algerlega 
einstæð á heimsvísu og skapar mikla fjöl-
breytni í gerð þeirra og lögun.

Í flestum megineldstöðvum rekbelt-
anna eru aflmikil jarðhitasvæði, svonefnd 
háhitasvæði, en auk þeirra eru nokkur 
háhitasvæði utan megineldstöðva. Há-

hitasvæðin hafa löngum verið talin í hópi merkustu náttúrufyrirbæra landsins. 
Úrkomuvatn sem seytlað hefur niður að rótum eldstöðvanna hitnar og berst upp 
til yfirborðs sem brennisteinsmenguð gufa. Á yfirborðinu verða til fjölbreyttir leir- 
og gufuhverir á litríkum svæðum sem einkennast af leirsteindum og útfellingum. 
Nokkur háhitasvæði eru í nágrenni við byggð á Reykjanesskaga og í Þingeyjar-

16 Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008. Tjörnes – Pliocene and Pleistocene sediments and faunas. Jökull 58, bls. 331–342, 
og Denk, Th., F. Grímsson, R. Zetter og L.A. Símonarson 2011. Late Cainozoic floras of Iceland. 15 million years of vegetation and 
climate history in the Northern North Atlantic. Springer. 

17 Sveinn P. Jakobsson, Erik S. Leonardsen, Tonci Balic-Zunic og Sigurður S. Jónsson 2008. Encrustations from three recent volcanic 
eruptions in Iceland: the 1963–1967 Surtsey, the 1973 Eldfell and the 1991 Hekla eruptions. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 52.

18 Páll Einarsson 2008. Plate boundaries, rifts and transforms in Iceland. Jökull 58, bls. 35–58; Sigurður Þórarinsson, Kristján Sæ-
mundsson og R.S. Williams 1973. ERTS-1 Image of Vatnajökull: Analysis of glaciological, structural, and volcanic features. Jökull 

23, bls. 7–17; Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson 2008. Postglacial volcanism in Iceland. Jökull 58, bls. 197–228.
19 Sveinn P. Jakobsson og Magnús Tumi Guðmundsson 2008. Subglacial and intraglacial volcanic formations in Iceland. Jökull 58, 

bls. 179–228.

Hengifoss í Fljótsdal. Stafli af basalt-
hraunum með setlögum á milli.
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U-laga dalir, Fossdalur og Stapadalur 
nær og Ketildalir handan Arnarfjarðar.

sýslum en flest eru inni á hálendinu og sum hulin jökli. Mesta háhitasvæði landsins 
er utan við rekbeltin og yfirleitt kennt við Torfajökul. Þar er jarðhitinn jafnframt 
fjölbreyttastur, bæði hvað varðar útlit hvera og efnainnihald í gufu og vatni sem 
gerir svæðið sennilega einstakt á heimsvísu. Á jaðarsvæðum rekbeltanna eru sums 
staðar öflug vatnshverasvæði með sjóðandi kísilhverum og goshverum. Þetta á 
einkum við um Hveravelli, Geysi og Hveragerði. 

Utan rekbeltanna hefur yfirborð berggrunnsins einkum mótast af jökulrofi á 
ísöld. Miklir jökulsorfnir U-laga dalir og firðir einkenna elstu hluta landsins, þ.e. 
á Austfjörðum, Vestfjörðum og Tröllaskaga. Nær rekbeltunum er rofið minna og 
landið jafnara. Þar eru heiðalönd sem að miklu leyti eru þakin seti sem ísaldar-
jökullinn skildi eftir. Frá lokum ísaldar hefur mótun landsins ráðist af eldvirkni og 
sprunguhreyfingum í rekbeltunum og utan þeirra af vatnsföllum og smærri jökl-
um auk sjávarrofs, frostverkana og massaskriðs. Við jaðra jöklanna gefur að líta öll 
helstu ummerki jökulrofs sem og ummerki jökulvatna. Sambærilegar myndanir 
frá lokum ísaldar eru um allt land og í þeim er fólgin hörfunarsaga ísaldarjökuls-
ins. Jaðarsvæði núverandi jökla markast víðast af jökulgörðum sem sýna mestu 
stærð þeirra á nútíma, en það hefur verið fyrir liðlega einni öld síðan. Vatnsföll 
sem víða setja svip á landið eru flest enn í virkri mótun og mikið er um fossa og 
flúðir í þeim. Á láglendi eru víða allmiklar dalfyllingar (setlög í dalbotnum). Jökul-
vötn hafa myndað sanda og er Skeiðarársandur þeirra mestur. Strendur landsins 
eru víðast mótaðar af öflugu sjávarrofi en í nágrenni jökulvatna hefur framburður 
ánna yfirleitt haft yfirhöndina og myndar svartar sandstrendur. Malarhjallar sem 
eru ummerki hærri sjávarstöðu við lok ísaldar eru víða um land í allt að 100 m 
hæð. Frostverkanir eru mikilvirkur þáttur í mótun brattra fjalla sem að jafnaði eru 
skriðuorpin. 
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Gengið á hverahrúðri við Strokk á 
Geysissvæðinu.

Ástand og ógnir
Helstu ógnir sem steðja að merkum jarðminjum tengjast framkvæmdum af ýmsu 
tagi ásamt tilheyrandi efnistöku. Að auki liggja jarðminjar allvíða undir skemmdum 
vegna álags og ágengni sem tengist ferðamennsku og akstri utan vega. Í lang-
flestum tilvikum er um óafturkræf áhrif að ræða. Verklegar framkvæmdir hafa víða 
skaðað almenna jarðfræðilega ásýnd landsins og á það einkum við um gosmynd-
anir og setmyndanir frá ísaldarlokum.

Með tilkomu stórvirkra vinnuvéla um og eftir miðja tuttugustu öld hófst nýtt 
tímabil rasks í íslenskri náttúru. Framkvæmdir urðu stærri í sniðum og ummerki 
þeirra meiri. Nú er svo komið að flest eldvörp og hraun nærri byggð hafa orðið 
fyrir svo miklum skemmdum að erfitt er að finna þar heilar eða heillegar gosminjar. 
Hið sama gildir um forna sjávarhjalla frá ísaldarlokum. Vandinn hefur farið vaxandi 
og eftir því sem gengið hefur á efnisnámur hefur verið leitað á ný mið, en oft án 
fyrirhyggju. Þannig hefur lengi viðgengist mikil sóun jarðefna samfara óþarfa raski 
á merkum og viðkvæmum jarðmyndunum. Ástæðuna má að einhverju leyti rekja 
til þess að fyrirhuguð námasvæði hafa ekki verið flokkuð eftir efni, magni, aðgengi, 
gæðum og verndargildi.

Mikil ásókn hefur verið í orkuvinnslu á háhitasvæðum. Stór hluti framkvæmda-
svæða orkufyrirtækjanna er þakinn hraunum auk þess sem jarðhitinn er að sjálf-
sögðu ávallt í næsta nágrenni. Framkvæmdirnar hafa í för með sér mikið óaftur-
kræft rask vegna vegaslóða, lagna, borsvæða og mannvirkja. Leita þarf leiða til að 
draga úr eða koma í veg fyrir slíkar skemmdir á verðmætum nútímahraunum og 
háhitasvæðum. Með tilkomu skáborana sem ná allt að 1,5 km lárétt út frá holu-
toppi ætti t.d. að vera óþarfi að bora í næsta nágrenni við verðmætar jarðmyndanir 
á borð við Víti í Kröflu. 

Ýmsum af fegurstu fossum landsins stendur nú ógn af virkjunarhugmyndum 
þar sem ýmist skal jafna rennsli um fossana eða þurrka þá alveg. Nokkur jarð-
hitasvæði hafa raskast af ágangi ferðamanna, t.d. Geysissvæðið í Haukadal, en þar 
hefur aðbúnaður verið slæmur og umgengni óviðunandi um langt árabil. Einnig 
má nefna að gjallgígurinn Grábrók í Norðurárdal er verulega laskaður af ágangi 
ferðamanna og efnistöku. Akstur utan vega hefur lengi verið vandamál og í seinni 
tíð hefur akstur vélhjóla á viðkvæmum svæðum færst í aukana. Dæmi um slíkar 
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Reykjadalir, Friðland að Fjallabaki.

skemmdir eru t.d. í Reykjanesfólkvangi 
og Eldfelli í Vestmannaeyjum. Fornum 
strandmyndunum frá ísaldarlokum hefur 
mjög víða verið raskað með efnistöku og 
vegagerð.

Æskilegar verndaraðgerðir
Skipulegt yfirlit um jarðminjar á Íslandi 
er nauðsynlegur grundvöllur fyrir mark-
vissa verndun þeirra.20 Slíkt yfirlit hefur 
ekki verið tekið saman en það er meðal 
áhersluþátta umhverfisráðuneytisins fyrir 
árin 2010–2013.21 Vinna við þennan þátt 
náttúruverndar virðist hvað lengst komin 
í Bretlandi en þar var slíkt yfirlit unnið á 40 
árum.22 

Verndun jarðminja hér á landi þarf að endurspegla allt róf og breytileika ís-
lenskrar jarðfræði og landmótunarfræði. Með því móti mætti varðveita skipulega 
heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum sem gæfu samfellt yfirlit 
um jarðsögu landsins. Slíkt verkefni krefst vandaðs, faglegs undirbúnings og tekur 
langan tíma. Móta þarf stefnu um verndun jarðminja og er mikilvægt að lög um 
náttúruvernd taki mið af henni. Samhliða verkefninu er óhjákvæmilegt að standa 
vörð um mikilvægar jarðminjar sem eru í mestri hættu á hverjum tíma. 

Til að skipuleg verndun íslenskra jarðminja geti orðið að veruleika er æskilegt 
að kannað verði hvernig þessum málum er fyrir komið í löggjöf annars staðar og 
að skilgreindir verði þeir verndarflokkar sem nauðsynlegir kunna að teljast fyrir 
íslenskar aðstæður, en verndarflokkar í gildandi lögum um náttúruvernd eru fyrst 
og fremst sniðnir að verndun lífríkis. 

Verndaraðgerðir vegna þeirra jarðminja sem eru í mestri hættu þurfa m.a. að 
miða að eftirfarandi:

a. Styrkja þarf þær lagagreinar sem hafa að geyma ákvæði um verndun 
jarðfræðilegra minja. Virkja þarf 37. gr. náttúruverndarlaga þannig að 
tryggt sé að jarðminjar svo sem eldvörp og eldhraun og fossar, hverir og 
aðrar heitar uppsprettur verði ekki skertar nema brýna nauðsyn beri til. 

b. Flokka þarf möguleg námasvæði eftir efni, magni, aðgengi, gæðum og 
verndargildi til að leggja grunn að forgangsröðun svæðanna og til að 
koma í veg fyrir sóun verðmætra jarðefna.

c. Nauðsynlegt er að bæta og stýra aðgengi á viðkvæmum ferðamanna-
stöðum. 

d. Nauðsynlegt er að efla faglega þekkingu á jarðminjum og verndun 
þeirra hjá skipulagsyfirvöldum, styrkja faglega umfjöllun opinberra um-
sagnaraðila vegna jarðminja og veita faglegum umsögnum aukið vægi.

e. Efla þarf frjáls félagasamtök til þess að veita framkvæmdaraðilum virkt 
aðhald. 

20 Helgi Torfason og Ingvar Atli Sigurðsson 2002. Verndun jarðminja á Íslandi. Tillögur vegna náttúruverndaráætlunar. NÍ02 – 019.
21 Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Áherslur 2010–2013. Umhverfisráðuneytið 2010.
22 Ellis, N.V., D.Q. Bowen, S. Campell, J.L. Knill, A.P. McKirdy, C.D. Prosser, M.A. Vincent & R.C.L. Wilson 1996. An Introduction to the 

Geological Conservation Review. Joint Nature Conservation Comittee.
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Blómaskrúð undir Arnafelli hinu mikla, 
friðlandinu Þjórsárverum.

3.2.2 Lífverur 

Einkenni
Lífríki Íslands mótast að miklu leyti af landfræðilegri einangrun, norðlægri hnatt-
stöðu og þeim skamma jarðsögulega tíma, 14.000–10.000 árum, sem liðinn er 
síðan landið var hulið jökli. Flóra og fána eru fremur tegundafátæk. Heimskauta-
refurinn (Alopex lagopus) er eina innlenda spendýrið og hér eru hvorki skriðdýr 
né froskdýr. Fram að landnámi voru engir grasbítar í landinu nema gæsir og aðrir 
fuglar. Þótt flóra og fána landsins séu að miklu leyti einangruð eru hér fáeinar 
einlendar tegundir sem hvergi finnast annars staðar. Þar á meðal eru tvær teg-
undir grunnvatnsmarflóa23 (sjá nánar í kafla 3.3.3). Þessar tvær tegundir eru líklega 
elstu íbúar Íslands, en allt bendir til þess að aðrar tegundir lífvera sem nú byggja 
landið hafi langflestar borist hingað eftir að síðasta jökulskeiði lauk.24 Birki (Betula 
pubescens) er eina trjátegundin sem myndað hefur skóga á nútíma, þ.e. síðast-
liðin 10.000 ár. Fuglar eru áberandi í fánu landsins og þótt tegundir séu ekki ýkja 
margar eru hér mjög stórir stofnar ákveðinna hópa, einkum bjargfugla og mó-
fugla. Í hnattrænu samhengi skipta búsvæði hér á landi miklu máli fyrir verndun 
allmargra fuglategunda. 

Flóra. Innlendar háplöntutegundir eru taldar vera um 490,25 þar af eru um 450 
tegundir blómplantna, tæplega 40 tegundir byrkninga (jafna, elftinga og burkna) 
og einn berfrævingur, einir. Stærstu ættir blómplantna eru grös og starir eins og 
jafnan einkennir lágarktískar eða súbarktískar flórur. Tegundir af víðisætt eru fjórar 
og hafa líklega áður fyrr verið mun útbreiddari og eru afar mikilvægar vistfræði-
lega. Alls hafa verið greindar 600 mosategundir.26 Mosaflóran er því tegundaauð-
ugri en háplöntuflóran. Um 700 tegundir fléttna hafa verið skráðar hér á landi og 
um 2100 sveppategundir (fléttu-sveppir undanskildir).27 Mosar og fléttur eru mun 

23 Bjarni K. Kristjánsson og Jörundur Svavarsson. 2007. Grunnvatnsmarflær á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 76, bls. 22–28.
24 Þóra Ellen Þórhallsdóttir 2010. Um tegundaauðgi og einkenni íslensku flórunnar: Hvað segir samanburður við aðrar eyjur um 

sögu hennar og aldur? Náttúrufræðingurinn 79, bls. 102–110. 
25 Hörður Kristinsson 2008. Íslenskt plöntutal. Blómplöntur og byrkningar. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar Íslands 51.
26 Sjá vefsíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands, slóð: http://www.ni.is/grodur/Flora/
27 Gagnasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands.
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meira áberandi á Íslandi en víða annars staðar sem endurspeglar líklega ýmsa 
þætti, m.a. loftslag, síendurtekna myndun á nýju undirlagi, einkum hraunum, en 
einnig langa og þunga búfjárbeit sem hefur haldið niðri lostætum tegundum sem 
annars hefðu vaxið yfir lággróður mosa og fléttna. 

Tegundaauðgi háplöntuflórunnar er misdreifð um landið.28 Í elstu landshlutum 
á Miðnorðurlandi, Austfjörðum og sums staðar á Vestfjörðum eru margir tegunda-
auðugir reitir enda mikill hæðarmunur í mörgum þeirra. Yfirbragð flórunnar er 
sérstakt á þessum útskögum, stórir burknar og sígrænir smárunnar eru áberandi 
og þar sem búfé gengur ekki er sums staðar litríkt blómskrúð. Á þessum svæðum 
eru margar sjaldgæfar plöntutegundir og í Náttúruverndaráætlun 2004–2008 og 
2009–2013 er gerð tillaga um friðlýsingu stórra svæða á Vestfjörðum, Miðnorður-
landi og Austfjörðum af þessum sökum.29 Reitir á hálendi, sérstaklega á eldvirka 
beltinu, eru mun tegundafátækari.

Fána. Smádýrafánan er tegundasnauð miðað við fánu nágrannalanda og er að 
meginþorra af evrópskum uppruna. Heildarfjöldi smádýra á Íslandi, þ.e. skordýra, 
áttfætlna, krabbadýra, þyrildýra, liðorma, flatorma, þráðorma o.fl. hópa, er óþekkt-
ur en um 1400 tegundum alls hefur verið lýst af landi og úr ferskvatni.30 Af þessum 
1400 tegundum eru um þrír fjórðu hlutar skordýr en fjölbreyttustu hóparnir þar 
á meðal eru tvívængjur (um 380 tegundir), æðvængjur (um 260 tegundir) og 
bjöllur (um 250 tegundir). Enn er langt í land með að fullnægjandi sýn hafi fengist 
á smádýrafánu þurrlendis og ferskvatns þannig að unnt sé að meta verndarþörf 
einstakra tegunda og sérkenni hennar miðað við önnur lönd. 

Þó ekki sé vitað um tegundir landhryggleysingja sem eru einskorðaðar við 
Ísland, ólíkt því sem þekkist meðal tegunda í ferskvatni, finnast hér séríslensk 
afbrigði tegunda. Má þar nefna laugafluguna (Scatella tenuicosta) en hún hefur 
þróað með sér ýmis afbrigði og mikinn breytileika í útliti sem tengist uppeldis-
stöðvum á einangruðum jarðhitasvæðum, þ.e. afbrigðið S. t. forma thermarum. 
Tröllasmiður (Carabus problematicus) í Hornafirði er talinn til séríslenskrar undir-
tegundar (C. p. islandicus).

Fuglar eru mjög áberandi þáttur í lífríki Íslands. Á landinu verpa að jafnaði um 
75 tegundir fugla en rúmlega 100 tegundir hafa orpið hér einu sinni eða oftar.31 
Yfir 20 tegundir fargesta fara um Ísland vor og haust á leið sinni milli hánorrænna 
varpstöðva og suðlægari vetrarstöðva. Margar þeirra eru jafnframt íslenskir varp-
fuglar, en tegundir eins og rauðbrystingur (Calidris canutus), tildra (Arenaria inter-
pres), sanderla (Calidris alba), margæs (Branta bernicla), blesgæs (Anser albifrons) 
og ískjói (Stercorarius pomarinus) eru algerir fargestir. Hér við land eru nokkrar 
tegundir árlegir vetrargestir og má þar nefna bjartmáf (Larus glaucoides), haftyrðil 
(Alle alle) og æðarkóng (Somateria spectabilis). Nokkrar fuglategundir eru útdauðar 
úr íslenskri náttúru, þ.m.t. geirfugl (Pinguinus impennis) sem útrýmt var árið 1844 
við Eldey, þegar síðasta geirfuglinum á jörðinni var komið fyrir kattarnef. Keldusvín 
(Rallus aquaticus) og haftyrðill (Alle alle) verpa ekki lengur á Íslandi en eru algengir 
annars staðar. 

28 Gagnasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands (100 km2 reitakerfi).
29 Náttúruverndaráætlun 2004–2008: Ingólfsfjörður-Reykjarfjörður, Snæfjallaströnd-Æðey-Drangajökull-Drangar-Furufjörður, Héð-

insfjörður, Látraströnd-Náttfaravíkur, Njarðvík-Loðmundarfjörður. Náttúruverndaráætlun 2009–2013: Snæfjallaströnd-Kaldalón 
og Gerpissvæðið. 

30 Gagnasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands; Hilmar J. Malmquist. 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk 
votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.

31 Gagnasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Laugafluga (Scatella tenuicosta).
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Þótt tiltölulega fáar fuglategundir verpi hér á landi er fjöldi einstaklinga oft mik-
ill og af þeim sökum geta íslenskir fuglastofnar eða stofnar fargesta, sem byggja 
afkomu sína á viðdvöl hér á landi á fartíma, verið hátt hlutfall af Evrópu- eða heims-
stofni viðkomandi tegundar. Í alþjóðasamstarfi eru slíkar tegundir nefndar ábyrgð-
artegundir. Ef miðað er við 30% mörk af Evrópustofni eru hér að minnsta kosti 
20 fuglategundir eða deilitegundir sem Ísland ber mikla ábyrgð á. Þær tegundir 
eru fýll (Fulmarus glacialis), sjósvala (Oceanodroma leucorhoa), heiðagæs (Anser 
brachyrhynchus), blesgæs, margæs, æðarfugl (Somateria mollissima), straumönd 
(Histrionicus histrionicus), húsönd (Bucephala islandica), sandlóa (Charadrius hiati-
cula), heiðlóa (Pluvialis apricaria), rauðbrystingur, sendlingur (Calidris maritima), 
lóuþræll (Calidris alpina), spói (Numenius phaeopus), stelkur (Tringa totanus), óð-
inshani (Phalaropus lobatus), skúmur (Stercorarius skua), kría (Sterna paradisaea), 
langvía (Uria aalge), álka (Alca torda) og lundi (Fratercula arctica).

Aðeins eitt villt þurrlendisspendýr, refurinn, er upprunalegt á Íslandi,32 en haga-
mús (Apodemus sylvaticus), húsamús (Mus musculus), brúnrotta (Rattus norvegicus), 
svartrotta (Rattus rattus), minkur (Mustela vison), hreindýr (Rangifer tarandus) og 
kanína (Oryctolagus cuniculus) hafa verið flutt til landsins af mönnum, viljandi eða 
óviljandi og lifa nú villt í landinu. Refurinn hefur sennilega lifað á Íslandi óslitið frá 
lokum síðasta jökulskeiðs og hugsanlega mun lengur. Stærð refastofnsins hefur 
sveiflast töluvert undanfarin 150 ár.33 Stofninn var í lágmarki um 1970 en síðast-
liðin 30 ár hefur hann tífaldast og nú er áætlað að hann telji um 12.000 dýr. Allt 
frá landnámi og lengst af síðan hefur refurinn ekki notið neinnar verndar, en á því 
varð breyting árið 1994 með lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum 
og villtum spendýrum. Samkvæmt þeim skal refurinn nú njóta verndar en í því 
felst að honum skuli ekki stefnt í hættu með veiðum eða öðrum aðgerðum. Veiðar 
á ref eru því heimilar með tilgreindum takmörkum. Ref hefur fækkað víðast hvar í 
heimkynnum sínum annars staðar en á Íslandi á undanförnum árum.

Ástand og ógnir
Flóra. Miðað við mörg önnur lönd má segja að verndarstaða hinnar innlendu flóru 
sé almennt góð og aukin ræktun, mengun og þéttbýli eru ekki aðsteðjandi ógnir 
í sama mæli og víða annars staðar. Í fyrirsjáanlegri framtíð má greina þrenns konar 
ógnir. Á þessari öld munu loftslagsbreytingar líklega leiða til umtalsverðra breyt-
inga á útbreiðslu plantna, ekki síst háfjallategunda. Í öðru lagi gæti orkunýting 
ógnað sérstakri flóru háhitasvæða, þ.e. háplöntum, mosum og öðrum lífverum 
(þ.m.t. hitakærum örverum en sjá sérstaka umfjöllun um þær í kafla 3.2.3). Alvar-
legasta ógnin kann að felast í útbreiðslu ágengra plöntutegunda sem erfitt getur 
reynst að stöðva og gætu útrýmt innlendum stofnum staðbundið. Slíkar tegundir 
eru ekki síst líklegar til að breiðast út frá sumarbústaðalöndum. 

Válisti háplantna var endurskoðaður nýlega og á nýja listanum eru 79 tegundir, 
um 16% flórunnar.34 Ein tegund, davíðslykill (Primula egaliksensis), telst útdauð en 
hún átti sér líklega ekki langa sögu á Íslandi. Þrettán tegundir lenda í flokkunum 
í bráðri hættu og í hættu. Þar af eru tvær jarðhitategundir og alls fjórar votlendis-
plöntur. Válistategundirnar eiga það sameiginlegt að vera sjaldgæfar, með fáa 
fundarstaði og oft mjög litla stofna. Íslenski válistinn er nokkuð frábrugðinn sam-
bærilegum listum í flestum öðrum löndum þar sem flestum tegundum á listan-

32 Páll Hersteinsson (ritstj.) 2004. Íslensk spendýr. Reykjavík, bls. 15–48.
33 Páll Hersteinsson, pers. uppl.
34 Sjá vefsíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands, slóð: http://www.ni.is/grodur/valisti/ 

Æðarfugl.

Mosi í Grændal.



Hvítbók ~ náttúruvernd | 47

um hefur hnignað á næstliðnum öldum 
eða áratugum vegna beinna og óbeinna 
áhrifa mannsins, t.d. búsvæðaeyðingar 
eða mengunar. Ekki er hægt að fullyrða 
að nein tegund hafi lent á íslenska vá-
listanum vegna beinna umsvifa mannsins 
og langflestar hafa líklega alltaf verið sjald-
gæfar. Nú eru hins vegar vísbendingar um 
að hnattræn hlýnun kunni að hafa valdið 
hnignun a.m.k. einnar tegundar hér á 
landi, fjallkrækils (Sagina caespitosa).35 

Útbreiðsla mosa, fléttna og sveppa 
er mun minna þekkt en útbreiðsla há-
plantna.36 Íslenski válistinn tekur aðeins 
til baukmosa en ekki til hinna tveggja 
fylkinga mosa, soppmosa eða hornmosa 
(af síðastnefndu fylkingunni er raunar aðeins ein tegund hér á landi). Ríflega 16% 
baukmosategunda eru á listanum. Af þeim fimm tegundum sem taldar eru í bráðri 
hættu eru fjórar bundnar við jarðhitasvæði. Válisti nær til blað- og runnfléttna en 
ekki hrúðurfléttna en þekking á þeim var talin of takmörkuð til að hægt væri að 
meta þær. Á válista voru skráð tæplega 25% tegunda, þar af 11% í flokkinn í bráðri 
hættu. Mun hærra hlutfall mosa- og fléttutegunda heldur en háplöntutegunda 
er því á válista. Að hluta til endurspeglar það takmarkaðri þekkingu á útbreiðslu 
fyrrnefndu hópanna og vafalaust munu einhverjar tegundir falla af listanum eða 
raðast í lægri áhættuflokk eftir því sem fyllri mynd fæst af dreifingu þeirra. Árið 
1978 var 31 plöntutegund friðlýst undir náttúruverndarlögum.37 Í Náttúruverndar-
áætlun 2009–2013 er lagt til að til viðbótar verði friðlýstar 24 tegundir háplantna, 
45 tegundir mosa og 90 tegundir fléttna.38 Allar háplönturnar og mosarnir eru 
jafnframt á válista en það á ekki við um flétturnar. Jafnframt var lagt til að frið-
lýsingu yrði aflétt af sex tegundum.

Fána. Válistar yfir tegundir hryggleysingja (smádýra) hafa ekki verið teknir saman 
þar sem þekking á flestum tegundahópum er á því stigi að erfitt er að beita sett-
um viðmiðum Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna (IUCN) við röðun tegundanna 
í hættuflokka. Vinna er þó hafin við að skrá hryggleysingja á válista með áherslu á 
viðráðanlegustu hópana s.s. bjöllur og fiðrildi. Nú liggja fyrir nægar upplýsingar til 
að fullyrða að vissum tegundum smádýra með mjög afmarkaða útbreiðslu væri 
hætta búin ef landnotkun á búsvæði þeirra breyttist. Búsvæðavernd er æskileg í 
slíkum tilvikum og hafa fyrstu skrefin verið tekin í þá veru með friðlýsingu búsvæð-
is tjarnaklukku á Hálsum í Berufirði. Jafnframt er unnið að friðlýsingu búsvæðis 
tröllasmiðs í Hornafirði samkvæmt náttúruverndaráætlun 2009–2013.

Nokkur ógn stafar af ómeðvituðum innflutningi á nýjum tegundum með 
varningi, einkum gróðurvörum, sem kann að leiða til breytinga á smádýrafánunni. 
Óæskilegir nýir landnemar geta raskað umhverfi tegunda sem fyrir eru og haft 
með því afgerandi áhrif á smádýrafánu viðkomandi svæðis. Jafnframt geta þær 

35 Hörður Kristinsson 2008. Fjallkrækill – Fyrsta fórnarlamb hlýnandi loftslags á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 76, bls. 115–120. 
36 Válisti 1. Plöntur. Náttúrufræðistofnun Íslands 1996. 
37 Auglýsing um friðlýsingu nokkurra plöntutegunda nr. 184/1978. 
38 http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0239.pdf 
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haft yfirhöndina í samkeppni við skyldar 
tegundir og jafnvel útrýmt þeim svæðis-
bundið eins og dæmi sýna, sbr. t.d. sam-
býli móhumlu og húshumlu, sem er fram-
andi tegund.

Ísland gegnir lykilhlutverki á alþjóða-
vísu fyrir margar fuglategundir en fremur 
lítil þekking er á einstökum stofnum og 
orsökum stofnbreytinga. Vísbendingar 
eru um miklar sviptingar á síðustu árum, 
einkum hjá sjófuglum og virðist það 
tengjast hlýnandi loftslagi. Fram til þessa 
hafa fáir íslenskir fuglastofnar verið vakt-
aðir skipulega á landsvísu.39 Í nýlegu yfirliti 

um ástand og horfur íslenskra fuglastofna kom fram að stofnstærð 11 tegunda 
íslenskra varpfugla hefði verið metin einu sinni eða oftar með heildartalningum; 
að stofnar um 20 tegunda hefðu verið metnir á óbeinan hátt, þ.e. með hlutataln-
ingum eða vísitölum og auk þess hefði svæðisbundið mat og/eða talningar farið 
fram á mörgum tegundum. Stofnvísitölur og upplýsingar um þróun stofna eru því 
aðeins þekktar fyrir tiltölulega fáa íslenska fuglastofna.40 

Ýmsar ógnir steðja að vistgerðum og búsvæðum einstakra tegunda. Vatns-
aflsvirkjanir þar sem gerðar eru stíflur og uppistöðulón geta haft veruleg áhrif 
á búsvæði lífvera.41 Dæmi um þetta eru áhrif Kárahnjúkavirkjunar á varpstöðvar 
heiðagæsa og beitilönd hreindýra. Virkjanir jökuláa geta einnig haft umtalsverð 
áhrif á strandrof og framburð næringarefna til sjávar. Jarðvarmavirkjanir geta haft 
neikvæð áhrif á lífríki háhitasvæða. Votlendi eru einu heimkynni fjölmargra teg-
unda dýra og plantna og röskun þeirra því afdrifarík fyrir þær.

Ísland gegnir þýðingarmiklu hlutverki í fari margra hánorrænna fugla sem 
áningarstaður. Hér fara t.d. um 270 þúsund rauðbrystingar um vor og haust af 
deilitegundinni Calidris canutus islandicus eða um 77% af heimsstofni, sem gerir 
rauðbrysting eina af ábyrgðartegundum Íslands.42 Gæta þarf að því að vernda 
lykilbúsvæði þessara tegunda til framtíðar.

Í mörgum hópum lífvera, m.a. mosum, blómplöntum, byrkningum, skordýrum 
og örverum, finnast tegundir sem hér á landi lifa eingöngu við jarðhita, ýmist 
lághita, s.s. í laugum, eða háhita. Búsvæði þessara lífvera eru því mjög litlar, ein-
angraðar eyjar og stofnar þeirra eru smáir. Stóraukin ásókn í jarðhitasvæði landsins 
til orkunýtingar getur ógnað sérstæðu lífríki þessara svæða. 

Æskilegar verndaraðgerðir
Leggja þarf áherslu á að efla þekkingu á lífríki landsins, skrá það, greina og flokka 
(vistgerðir, tegundir og stofna). Efla ber rannsóknir og leggja áherslu á skráningu 
á þeim hópum lífvera sem minnst eru þekktir. Grunnþekking af þessu tagi þarf 

39 Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 2011. Vöktun íslenskra fuglastofna: for-
gangsröðun tegunda og tillaga að vöktun. Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt handrit.

40 Sama heimild.
41 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 

ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55; Borgþór Magnússon, Olga K. Vilmundardóttir og Viktor Helgason 2009. Vöktun á 
grunnvatni, gróðri og strönd við Blöndulón. Lokaskýrsla 1993–2009. Náttúrufræðistofnun Íslands; 

42 Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 2011. Vöktun íslenskra fuglastofna: for-
gangsröðun tegunda og tillaga að vöktun. Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt handrit.

Rauðbrystingur.
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að vera aðgengileg almenningi, fræði-
mönnum og stjórnvöldum þannig að hún 
nýtist til fræðslu og við ákvarðanatöku um 
hvers konar nýtingu, þ.m.t. þá sem byggir 
á verndun lífríkisins.

Mikilvægt er að koma á heildstæðu 
og skilvirku vöktunarkerfi sem nær til 
lykilþátta líffræðilegrar fjölbreytni á þurr-
lendi, í ferskvatni og hafinu umhverfis 
landið. Slíkt vöktunarkerfi þarf að taka til 
tegunda/stofna villtra dýra og plantna, 
gróðurfélaga, vistgerða og vistkerfa og 
vera byggt upp með þeim hætti að það 
fullnægi alþjóðlegum skyldum Íslands á 
þessu sviði. Fyrsta skrefið er að skilgreina þá lykilþætti í lífríki landsins sem vakta 
þarf og taka saman yfirlit um helstu vöktunarverkefni er varða lífríki hér á landi. Þá 
er brýnt að afla betri upplýsinga um áhrif orkunýtingar á hitakærar lífverur. 

Fylgjast þarf með útbreiðslu ágengra framandi tegunda og grípa sem fyrst til 
aðgerða þar sem þær geta ógnað tegundaauðugum og mikilvægum svæðum. 
Nú er öll ræktun framandi tegunda bönnuð ofan 400 m h.y.s.43 og á friðlýstum 
svæðum og þeim sem heyra undir 37. gr. náttúruverndarlaga. Nýhafið er verkefni 
sem miðar að því að uppræta lúpínu (Lupinus nootkatensis) og skógarkerfil (Ant-
hryscus sylvestris) á slíkum svæðum og víðar.44 

3.2.3 Vistkerfi 
Einkenni 
Gróður á Íslandi má gróflega greina í nokkra meginflokka; votlendi, skóg og kjarr, 
mólendi, graslendi (þ.m.t. ræktað land), mosagróður og loks bersvæðagróður (m.a. 
á melum og söndum). Steindór Steindórsson taldi auk þess strandgróður sem sér-
stakan flokk.45 Á gróðurkorti Náttúrufræðistofnunar í mælikvarðanum 1:500.000 
eru greindir fimm meginflokkar46 (Tafla 3.1). Þar er sæmilega og algróið land með 
ríkjandi blómplöntum aðeins talið á ríflega þriðjungi landsins (35%). Í þeim flokki 
fellur stærsti hlutinn í mólendi, graslendi og ræktað land. Um 8% landsins teljast 
votlendi en birkiskógar og kjarr samanlagt aðeins um 1%. Loks flokkast um 10% 
sem mosaland með strjálli háplöntuþekju. 

Nýlega var á vegum Landmælinga Íslands lokið við flokkun landgerða á Íslandi 
eftir samevrópsku landflokkunarkerfi, CORINE.47 Í því er byggt á staðlaðri aðferða-
fræði sem hentar ekki að öllu leyti vel fyrir íslenskar aðstæður. Samkvæmt Corine 
kerfinu falla um 88% landsins í grunnflokkinn skógar og önnur náttúruleg svæði. 
Innan þessa flokks eru víðáttumestu landgerðirnar mólendi, mosi og kjarr (u.þ.b. 
35% landsins), ógróin hraun og urðir (23%), hálfgróið land (13%), jöklar og fannir 
(10%) og mýrar (6%). Flatarmál birkiskóga og kjarrlendis var áætlað ríflega 8.000 ha 

43 Með breytingu á reglugerð nr. 583/2000, um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda, með reglugerð nr. 
651/2010 var hæðarmörkunum breytt úr 500 m í 400 m h.y.s. 

44 Sjá vefsíðu verkefnisins, slóð: http://agengar.land.is/
45 Steindór Steindórsson 1964. Gróður á Íslandi. Almenna bókafélagið.
46 Guðmundur Guðjónsson og Einar Gíslason 1998. Gróðurkort af Íslandi 1:500.000. Náttúrufræðistofnun Íslands.
47 Kolbeinn Árnason og Ingvar Matthíasson 2009. Corine. Landflokkun á Íslandi 2000 og 2006. Niðurstöður. LMÍ – 2009-02. Land-

mælingar Íslands.

Strandrof við Lagarfljót.
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árið 2010, samsvarandi 0,8% landsins. Þar 
af voru ríflega 5.000 ha með nægilega há-
vöxnum trjám til að flokkast sem skógur.48

Nokkuð ber á milli útreikninga á hlut-
falli auðna og lítt gróins lands á Íslandi á 
móti grónu landi. Samkvæmt gróðurkorti 
Náttúrufræðistofnunar bera rétt rúmlega 
40% landsins bersvæðagróður, þ.e. eru 
lítt gróið land eða auðnir (Tafla 3.1). Á vef 
Landmælinga Íslands49 er gróið land talið 
þekja um 23% landsins en auðnir 63% 
(jöklar og vötn fylla það sem eftir stendur). 
Í tengslum við Nytjalandsverkefni Rala/
Landbúnaðarháskóla Íslands voru um 
44% landsins talin gróin en tæplega 43% 
ógróin.50 Samkvæmt nýrri útreikningum 
Landbúnaðarháskólans teljast 29% lands-
ins lítt gróin en 13% hálfgróin.51

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að hér hafi orðið gríðarlegar breytingar 
á gróðri frá því land var numið á 9. öld.52 Skógur og kjarr hafa eyðst og í kjölfarið 
fylgdi gróður- og jarðvegseyðing sem helst á sér hliðstæðu í löndum með heitt 
og þurrt loftslag, s.s. við Miðjarðarhaf og í Norður-Afríku. Gróður ber víða merki 
langvarandi og þungrar búfjárbeitar.

Tafla 3.1. Helstu landgerðir á Íslandi og megingróðurlendi samkvæmt gróðurkorti Nátt-
úrufræðistofnunar Íslands í mælikvarðanum 1:500.000.53 Tölur sýna víðáttu flokkanna í 
þúsundum km² og sem % þekju af landinu öllu og aðgreint eftir hæð í <400 m og > 
400 m hæð yfir sjó. 

Gróðurlendi - landgerð
Allt landið

þús km²       %
< 400 m y.s.

þús km²       %
> 400 m y.s. 

þús km²       %

Mosagróður 10,3 10 5,7 13 4,7 8

Mólendi, graslendi, ræktað land 27,0 26 19,6 45 7,4 12

Birkiskógur- og kjarr 1,2 1 1,1 3 0,0 0

Votlendi 8,7 8 6,8 16 1,9 3

Bersvæðigróður (< hálfgróið) 42,5 41 8,6 20 33,9 57

Jöklar 11,2 11 0,3 1 10,9 18

Ár og vötn 2,4 2 1,6 4 0,8 1

Samtals 103,2 100 43,6 100 59,6 100

Gróðurfarslega má aðgreina láglendis- og hálendisgróður við 300–400 m h.y.s. 
Rétt tæplega tveir þriðju hlutar lands (64%) neðan 400 m hæðar eru gróið land 

48 Bjarni Diðrik Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir 2011. Skógrækt á Íslandi í dag og í framtíðinni. Rit Fræðaþings landbúnaðarins 
2011, bls. 189–196. 

49 http://www.lmi.is/frodleikur/island-i-tolum/
50 Björn Traustason, Ólafur Arnalds, Fanney Ósk Gísladóttir og Sigmar Metúsalemsson 2007. Hlutdeild gróins lands á Íslandi. 

Fræðaþing landbúnaðarins 4, bls. 504–508. 
51 Sjá töflu 5 í Skýrslu nefndar um landnotkun. Athugun á notkun og varðveislu ræktanlegs lands. Til sjávarútvegs- og landbúnaðar-

ráðherra, febrúar 2010. 
52 Sigurður Þórarinsson 1961. Uppblástur á Íslandi í ljósi öskulagarannsókna. Ársrit Skógræktarfélags Íslands 1960–61, bls. 17–54; 

Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson og Arnór Árnason 1997. 
Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins.

53 Guðmundur Guðjónsson og Einar Gíslason 1998. Gróðurkort af Íslandi 1:500.000. Náttúrufræðistofnun Íslands.

Gróður í Arnafelli hinu mikla.
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með ríkjandi háplöntum en aðeins 15% landsins ofan 400 m. Minni munur er á 
hlutfalli mosagróins lands neðan (13%) og ofan (8%) 400 m hæðar (Tafla 3.1.). Utan 
gosbeltisins teygir gróður sig víða samfellt frá láglendi inn á víðlendar heiðar á 
miðhálendinu, t.d. Holtavörðuheiði, Arnarvatnsheiði, Vopnafjarðarheiði og Fljóts-
dalsheiði. Á eldvirka beltinu sleppir samfelldum gróðri oft við hálendisbrúnina 
en ofar taka við lítt gróin öræfi þar sem samfelldur gróður myndar einangraðar 
eyjar sem oftast liggja lágt í landinu þar sem vatnsstaða er há. Telja má Þjórsárver 
stærstu einangruðu gróðurvinina í þessum flokki en aðrir þekktir staðir eru t.d. 
Herðubreiðarlindir og Hvannalindir. Gróðurvinjarnar hafa margháttað gildi; fyrir 
líffræðilega fjölbreytni, vegna vistkerfisþjónustu, í jarðvegi þeirra er skráð saga 
umhverfisbreytinga, þær hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn vegna sérstæðs 
landslags og náttúrufegurðar og loks hafa þær margháttað menningarsögulegt 
gildi. Um þær lágu fornar og stundum varðaðar leiðir, þar voru áningarstaðir og 
stundum sæluhús og þeim tengjast sögur og atburðir. 

Ástand vistkerfa og ógnir
Gróðureyðing og uppblástur var til skamms tíma talin mesta umhverfisógn á Ís-
landi54 og það er fyrst á allra síðustu árum sem meira land virðist gróa upp árlega 
en tapast við eyðingu.55 Enn er þó mikið starf óunnið við endurheimt gróðurs og 
endurreisn vistkerfisþjónustu. Sauðfé gengur enn á mestum hluta miðhálendisins 
á sumrin þótt beitarálag sé minna nú en á 8. áratug síðustu aldar þegar fjárstofnar 
voru í sögulegu hámarki. Afréttir á gosbeltinu fá almennt einkunnina slæmt ástand 
sem beitiland og var það mat sérfræðinga árið 1997 að flesta afrétti Rangárvalla-
sýslu og Árnessýslu og afrétti norðanlands allt frá Eyvindarstaðaheiði austur að 
Jökulsá á Brú ætti að friða fyrir beit því „nýtingin getur ekki talist réttlætanleg um 
fyrirsjáanlega framtíð“.56 Þetta mat mun lítið hafa breyst síðan.57 Votlendi var áður 
víðáttumikið, einkum á láglendi Suðurlands og Vesturlands, en mjög hefur gengið 
á það með framræslu. Frjósamar flæðiengjar eru sums staðar við ósa stórra fljóta, 

54 Sjá t.d. Sveinn Runólfsson 1988. Landgræðslustarfið – hvert stefnir? Í: Græðum Ísland. Landgræðslan 80 ára (ritstj. Andrés Arn-
alds). Landgræðsla ríkisins, bls. 222.

55 http://www.land.is/index.php?option=com_content&view=article&id=622:land-graer-meira-en-tae-eyeist& catid=67:frett-
ir&Itemid=88; Vefsíða NÍ, slóð: http://www.ni.is/frettir/nr/13534

56 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson og Arnór Árnason. 1997. 
Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, sjá tilvitnun á bls. 108. 

57 Ólafur Arnalds, pers. upplýs. 

Reiðingsgras (Menyanthes trifoliata) í 
votlendisfriðlandinu í Svarfaðardal. 

http://www.land.is/index.php?option=com_content&view=article&id=622:land-graer-meira-en-tae-eyeist&%20catid=67:frettir&Itemid=88
http://www.land.is/index.php?option=com_content&view=article&id=622:land-graer-meira-en-tae-eyeist&%20catid=67:frettir&Itemid=88
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s.s. í Skagafirði, Öxarfirði og á Úthéraði og 
hefur sumum verið raskað með virkjunar-
framkvæmdum.

Hér á landi vaxa nokkrar framandi 
plöntutegundir sem skilgreindar eru sem 
ágengar. Það felur í sér að þær geta valdið 
verulegum breytingum á vistkerfum 
þar sem þær vaxa og ógnað líffræðilegri 
fjölbreytni. Meðal þessara tegunda eru 
alaskalúpína, skógarkerfill og bjarnarkló 
(Heracleum mantegazzianum).58 Af þeim 
er lúpínan mesti vágestur í lífríki Íslands. 
Hún hefur verið notuð mikið til land-
græðslu og vegna skógræktar og hefur 
útbreiðsla hennar stóraukist eftir 1990.59 
Hún vex víða á láglendi þar sem land er 

friðað eða sauðfjárbeit lítil, en einkum þó við þéttbýli og á skógræktar- og land-
græðslusvæðum.60 Lúpína hefur nú náð að mynda varanlega stofna allvíða á há-
lendinu og var t.d. skráð í 43 reitum (500x500 m) ofan 500 m hæðar yfir sjó þar sem 
notkun framandi tegunda er bönnuð.61 Á friðlýstum svæðum var lúpínan skráð í 
118 reitum og á hraunum frá sögulegum tíma er hún í 120 reitum. Nær víst má 
telja að útbreiðslan sé meiri en fram kemur í skráningu Náttúrufræðistofnunar og 
Landgræðslunnar. 

Æskilegar verndaraðgerðir 
Friða ætti auðnir og illa farið land á miðhálendinu fyrir búfjárbeit og koma á fót 
markvissari beitarstýringu á afréttum. Ágengar tegundir gætu orðið alvarleg ógn 
við sum vistkerfi og á sumum svæðum á næstu áratugum. Mikilvægt er að fylgjast 
vel með landnámi og útbreiðslu lífvera sem talið er hugsanlegt eða líklegt að 
gætu orðið ágengar svo hægt sé að útrýma þeim eða hafa stjórn á útbreiðslu 
þeirra meðan hún er enn viðráðanleg. Líklegt er að sumarbústaðalönd geti orðið 
helstu uppsprettusvæði ágengra tegunda. Hér er lagt til að sett verði markviss 
ákvæði í lög varðandi innflutning og dreifingu framandi lífvera sem talin er hætta 
á að geti orðið ágengar.

Þurrlendisvistkerfi sem mikilvægt er að vernda
Hér er aðeins fjallað um þau þurrlendisvistkerfi sem helst er talið mikilvægt að 
vernda og brýnast að setja sérstök verndarákvæði um í nýjum náttúruverndar-
lögum.

Birkiskógar eru lykilvistkerfi í náttúru Íslands. Þeir hafa flóknari þrívíða bygg-
ingu en önnur innlend vistkerfi, fleiri gróðurlög, þeir búa yfir mikilli líffræðilegri 
fjölbreytni og veita margháttaða vistkerfisþjónustu.62 Birkiskógar eru í ofanálag 
líklega það vistkerfi sem best stenst áföll af gjósku- eða vikurfalli við eldgos. Líta 

58 http://agengar.land.is/ 
59 Alaskalúpína og skógarkerfill á Íslandi. Útbreiðsla, varnir og nýting. Skýrsla til umhverfisráðherra. Náttúrufræðistofnun Íslands og 

Landgræðsla ríkisins, apríl 2010, bls. 8.
60 Sama heimild, bls. 12.
61 Sama heimild, bls. 10.
62 Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Skýrsla og tillögur nefndar. Umhverfisráðuneytið 2007. 

Birkiskógur. Viðey í Þjórsá.

Skeggburkna (Asplenium septentrio-
nale) má líklega telja sjaldgæfustu 
plöntu landsins. Aðeins fundist tvær 
plöntur og vaxa báðar í sama klett-
inum.

http://agengar.land.is/
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má á birkiskóga sem náttúruleg hástigs-
vistkerfi mjög víða á láglendi þar sem ekki 
er of blautt. Birkiskógum fylgir sérstakur 
botngróður og má flokka skógana nánar 
niður eftir honum. Birkiskógar og kjarr 
voru útbreidd við landnám, og þöktu e.t.v. 
allt frá 25–40% landsins. Margt bendir til 
þess að skógar hafi víða lítt komið upp 
eftir að þeim var fyrst eytt af mönnum63 
en svo virðist sem nokkur munur hafi verið 
á milli héraða og svæða á því hvenær þeir 
hurfu. Í upphafi 20. aldar var Ísland nær 
skóglaust. Allnokkrar skógarleifar eða kjarr 
eru á Vesturlandi, á Vestfjörðum, í Suður-
Þingeyjarsýslu, á Austurlandi og dreift á 
Suðurlandi. Vestanverð Húnavatnssýsla er 
aftur á móti nær skóglaus64 og mjög litlar leifar voru eftir í Skagafirði og Eyjafirði 
snemma á 20. öld. Náttúruleg skógarmörk hafa líklega víða legið í um 300–400 m 
hæð yfir sjó, þó miklu lægri á útskögum á norðanverðu landinu og væntanlega 
lægst á norðanverðum Vestfjörðum, sem þó eru ekki utan útbreiðslumarka birkis. 
Hæst óx birki líklega á Norðausturlandi.65 Mun meiri skógarleifar eru nú í 100–300 
m hæð yfir sjó en í 0–100 m hæð.

Ástand og ógnir. Helstu ógnir sem steðja að íslenskum birkiskógum eru mann-
virkjagerð, t.d. vegna vegagerðar og frístundabyggðar, ræktun, t.d. með plöntun 
innfluttra trjáa í náttúrulega skóga, búfjárbeit og hnattrænar loftslagsbreytingar 
ef þeim fylgja t.d. fleiri meindýr.

Æskilegar verndaraðgerðir. Í skýrslu um vernd og endurheimt íslenskra birki-
skóga66 er mælt með því að við endurheimt verði lögð áhersla á stór, samfelld 
svæði og að endurheimtir verði skógar í ólíku umhverfi, t.d. í mismikilli hæð yfir 
sjó og í öllum landshlutum. Þá er talið mikilvægt að stýra búfjárbeit betur en nú er 
gert og beitarfriðun talin árangursríkasta leiðin til að auka útbreiðslu náttúrulegra 
birkiskóga á Íslandi. Mælt er með því að nota birki í meira mæli á skógræktar-
svæðum þar sem hingað til hefur verið lögð áhersla á innfluttar tegundir. Jafn-
framt er mikilvægt að friða tiltekna skóga alveg. Hér er tekið undir þessar tillögur 
og auk þess lagt til að í nýjum náttúruverndarlögum verði sett sérstök ákvæði um 
verndun náttúrulegra birkiskóga sem lykilvistkerfis.

Mosavaxin hraun og hraun vaxin breiskjufléttum. Um 10% Íslands eru þakin 
nútímahraunum. Á láglendi Suður- og Suðvesturlands þar sem ríkir milt úthafs-
loftslag og snjór liggur sjaldan lengi, myndar hraungambri þykkt og yfirleitt 
næstum samfellt teppi en háplöntur eru fáar og strjálar. Besta dæmið um slíkt 

63 Margrét Hallsdóttir 1987. Pollen analytical studies of human influence on vegetation in relation to the Landnám tephra layer in sout-
hwest Iceland. LUNDQUA thesis 18, Lund University, Department of Quaternary Geology.

64 http://www.floraislands.is/blomaval.htm
65 Hörður Kristinsson 1996. Post-settlement history of Icelandic forests. Búvísindi 9, bls. 31–35.
66 Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Skýrsla og tillögur nefndar. Umhverfisráðuneytið 2007.

Mosavaxið hraun á Þingvöllum.



54 | Hvítbók ~ náttúruvernd

mosahraun er Skaftáreldahraunið (Eldhraun og Brunahraun)67 en hliðstæð vist-
kerfi hafa þróast á Hekluhraunum á láglendi og hraununum á Reykjanesskaga. 
Á Norðurlandi verður mosinn ekki eins gróskumikill, þykkur eða einráður. Það 
er þekkt víðar í hafrænu loftslagi við Norður-Atlantshaf að hraungambri myndi 
breiður á lítt grónum melum, m.a. til fjalla í Skotlandi, á Jan Mayen og Svalbarða 
en þær ná hvergi nærri víðáttu né grósku íslensku mosahraunanna. Mosavaxin 
hraun af þessu tagi eru fágæt vistkerfi á heimsvísu og hugsanlega eru þau hvergi 
til utan Íslands. Þegar hærra dregur og lengra inn til landsins í Skaftáreldahrauni 
og Hekluhraunum þynnist hraungambrinn og verður ekki eins einráður. Í stað-
inn koma breiskjufléttur (Stereocaulon vesuvianum) og mynda annað, ekki síður 
óvenjulegt og fágætt vistkerfi á heimsvísu þótt hliðstæð vistkerfi séu reyndar 
þekkt hátt til fjalla á öðrum eldvirkum eða norðlægum svæðum.68 Náttúrufræði-
stofnun telur breiskjuhraunavist aðra af tveimur verðmætustu vistgerðum á 
miðhálendinu.69 

Ástand og ógnir. Hraunum hefur víða verið raskað með vegagerð og sums stað-
ar hefur lúpínu verið dreift í þau eða gróðursett barrtré. Flest hraunin, m.a. þau 
stærstu s.s. Skaftáreldahraun og Hekluhraunin, eru ekki friðuð fyrir búfjárbeit. Vegir 
hafa einnig verið ruddir í gegnum breiskjuhraunin á miðhálendinu sunnanverðu, 
en sú röskun er þó takmörkuð og í heild má segja að þau séu enn lítt snortin 
vistkerfi. Um fjórðungur af flatarmáli Eldhraunsins (þ.e. vestari álmu Skaftárelda-
hraunsins) á láglendi er nú meira eða minna sandorpinn. Að hluta til hefur vatn, 
fyrst og fremst úr Skaftá, leitað sjálft inn í hraunið en miklu meira máli hafa skipt 
alls kyns framkvæmdir sem á löngu tímabili frá ofanverðri 20. öld hafa veitt eða 
stýrt vatni inn í hraunið á allmörgum stöðum. Minna hefur verið átt við austurálmu 
hraunsins, þ.e. Brunahraun, og er það að mestu óraskað.

Æskilegar  verndaraðgerðir. Í náttúruverndaráætlun 2009–2013 er lagt til að 
breiskjuhraunavist verði friðlýst og í undirbúningsgögnum náttúruverndaráætl-
unar 2004–2008 var lagt til að allt Skaftáreldahraunið yrði friðlýst. Hér er tekið undir 
þessar tillögur. Útrýma ætti lúpínu og barrtrjám og öðrum tegundum sem gætu 
gerst ágengar, úr annars lítt röskuðum, mosavöxnum hraunum. 

Votlendi. Votlendi eru vistkerfi á mörkum þurrlendis og vatna eða sjávar.70 Á al-
þjóðlegum vettvangi er votlendi yfirleitt skilgreint vítt, þannig að það tekur ekki 
einungis til mýra, flóa og fenja heldur einnig straum- og stöðuvatna, fersks vatns, 
hálfsalts, s.s. sjávarfitja og leira og fjöru og sjávar að 6 m dýpi.71 Í þessum kafla er 
eingöngu rætt um ferskvatnsvotlendi sem á Íslandi hafa verið flokkuð í hallamýrar, 
flóa og flæðimýrar. Í hallamýrum, og í minna mæli í flóum, hlaðast upp birgðir af 
misjafnlega rotnuðum plöntuleifum. Í vatnsósa og loftfirrðum jarðvegi er virkni 
örvera og hryggleysingja takmörkuð og niðurbrot efna er hægt. Plöntuleifar bæt-
ast hraðar við en þær rotna og með tímanum myndast þykk mólög. Flæðimýrar 

67 Jóna Björk Jónsdóttir 2009. Gróðurframvinda í Skaftáreldahrauni og áhrif hraungambra (Racomitrium lanuginosum) á landnám 
háplantna. Meistararitgerð í líffræði við Háskóla Íslands. 

68 Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður 
Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson og Jón Gunnar Ottósson 2009. Vistgerðir á 
miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og verndargildi. Náttúrufræðistofnun Íslands. 

69 Sama heimild.
70 Arnþór Garðarsson 1998. Íslensk votlendi. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (ritstj. Jón S. Ólafsson). Háskólaútgáfan, Reykjavík, 

bls. 13–35.
71 Sjá hér t.d. 1. gr. Ramsar-samningsins um votlendi sem hafa alþjóðlegt verndargildi. 
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myndast helst nálægt ósum stórra fljóta, 
hér á landi einkum við jökulfljót. Inn í þær 
berst mikið set með rennandi vatni og þar 
myndast ekki sambærileg mólög. Flár eru 
sífreramyndanir með nokkra sérstöðu og 
er fjallað um þær í sérstökum kafla hér á 
eftir. Rætt er um straum- og stöðuvötn í 
kafla 3.3.2 og sjávarfitjar í kafla 3.4.1. 

Votlendi eru verðmæt vistkerfi af 
mörgum ástæðum. Gróin votlendi eru 
jafnan snar þáttur í vistkerfum straum- og 
stöðuvatna og nátengd þeim hvort sem 
er með rennsli grunn- og eða yfirborðs-
vatns.72 Votlendi veita fjölþætta og mikil-
væga vistkerfisþjónustu, framleiðni lífræns 
efnis er oft mikil og þau eru einu heimkynni 
fjölmargra tegunda dýra og plantna, þar á meðal margra tegunda sem nú eru í 
útrýmingarhættu. Sérstætt lífríki votlenda felur jafnframt í sér að þau skipta miklu 
máli fyrir viðhald líffræðilegrar fjölbreytni. Gróin votlendi tempra vatnsrennsli og 
draga þannig bæði úr flóðum og þurrkum. Lífrænn jarðvegur þeirra bindur ýmsa 
þungmálma og eru votlendi notuð til að hreinsa vatn af ólífrænum eiturefnum 
og lífrænni mengun. Votlendi við sjó draga úr strandrofi. Mómýrar binda kolefni 
til langs tíma í lífrænum leifum og endurheimt votlendis getur dregið úr koltvísýr-
ingsmengun í andrúmsloftinu og hnattrænni hlýnun. Allmargar fuglategundir eru 
skilgreindar sem sérstakar íslenskar ábyrgðartegundir vegna þess að svo stór hluti 
heimsstofnsins eða evrópska stofnsins verpir á Íslandi. Nokkrar ábyrgðartegundir 
eru háðar votlendi sem varplandi og/eða til að afla sér fæðu. 

Ástand og ógnir. Votlendi á Íslandi hefur hnignað mjög frá miðri síðustu öld. Talið 
er að flatarmál þess votlendis sem framræst hefur verið sé yfir 4.000 km2 en ekki 
hefur verið unnið heildaryfirlit yfir tap á votlendi hér á landi.73 Á Suðurlandi milli 
Ölfusár og Markarfljóts, þar sem áður voru mestu votlendi á landinu, voru um 1990 
aðeins eftir óröskuð um 3% af því votlendi sem þar var í byrjun 20. aldar.74 Talið er 
að um 10% votlendis séu eftir óröskuð í Borgarfjarðarsýslu (22 af 240 km²) en um 
40% í Mýrasýslu.75 Í Corine kerfinu fellur votlendi í fjóra flokka, þ.e. mýrar, flæðiengi, 
sjávarfitjar og fjörur.76 Samanlagt voru mýrar og flæðiengi talin þekja um 6,7% 
landsins en þar af eru mýrarnar hátt í 90%. 

Tap á votlendi má að langmestu leyti rekja til framræslu. Landbúnaður er 
stundaður í einhverri mynd á 72% þeirra svæða sem eru flokkuð sem mikilvæg 
fuglasvæði en stærsti hluti þeirra er votlendi.77 

72 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.

73 Hlynur Óskarsson 1998. Framræsla votlendis á Vesturlandi. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (ritstj. Jón S. Ólafsson). Há-
skólaútgáfan, Reykjavík, bls. 121–129.

74 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Jóhann Þórsson, Svafa Sigurðardóttir, Kristín Svavarsdóttir og Magnús H. Jóhannsson 1998. Röskun 
votlendis á Suðurlandi. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (ritstj. Jón S. Ólafsson). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 131–142.

75 Hlynur Óskarsson 1998. Framræsla votlendis á Vesturlandi. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (ritstj. Jón S. Ólafsson). Há-
skólaútgáfan, Reykjavík, bls. 121–129.

76 Kolbeinn Árnason og Ingvar Matthíasson 2009. Corine. Landflokkun á Íslandi 2000 og 2006. Niðurstöður. LMÍ – 2009-02. Land-
mælingar Íslands.

77 Endurheimt votlendis 1996–2006. Skýrsla votlendisnefndar. Landbúnaðarráðuneytið 2006.

Staraflói í Austur-Landeyjum.



56 | Hvítbók ~ náttúruvernd

Æskilegar verndaraðgerðir. Mikilvægt er 
að móta skýrar reglur um umgengni við 
votlendi og endurheimt þess. Tillögur þar 
að lútandi voru lagðar fram af votlendis-
nefnd landbúnaðarráðuneytisins,78 m.a. að 
endurheimt verði árlega meira votlendi en 
tapast með framræslu og annarri röskun, 
og að þróaðir verði hvatar til endurheimt-
ar, t.d. þannig að endurheimt votlendis 
verði einn af valkostum landeigenda fyrir 
grænar greiðslur í landbúnaði. Tekið er 
undir tillögur votlendisnefndarinnar. 

Flár  eða  rústamýrar. Þar sem meðalhiti 
ársins er undir frostmarki myndast sífreri í 
jörðu. Við loftslagsmörk sífrera finnst hann 
helst sem svokallaðar rústir (palsas) en 

þær eru bungumyndaðar stórar þúfur eða litlir hólar sem hvelfast upp úr vot-
lendi við það að innan í þeim vex ískjarni sem lyftir yfirborðinu yfir landið í kring. 
Rústir eru sýnilegasta birtingarmynd sífrera á hálendinu. Neðri mörk þeirra eru nú 
líklega nálægt 600 m en efri mörkin, 700–750 m, skýrast að mestu leyti af því að 
lítið samfellt votlendi liggur hærra. Flár, þ.e. mýrar með rústum, eru útbreiddari á 
norðanverðu miðhálendinu þar sem er þurrara og þynnri einangrandi snjóalög 
en sunnar. Samfelldustu og þéttustu rústamýrar á landinu eru þó í Þjórsárverum. 
Stærstu rústirnar (sem rísa 2–3 m yfir landið í kring) eru hins vegar á Jökuldals-
heiði. Í flám verður til fíngert mósaík þar sem skiptast á votlendi og tjarnir annars 
vegar og síðan rústabungurnar með allt öðruvísi gróður. Líffræðileg fjölbreytni 
verður því meiri en ella. Rústirnar eru auk þess sums staðar, t.d. í Þjórsárverum, 
mikilvægir hreiðurstaðir fyrir heiðagæs. Náttúrufræðistofnun telur rústamýravist 
aðra af tveimur verðmætustu vistgerðum á miðhálendinu.79 

Ástand og ógnir. Íslenskar flár eru flestar nálægt loftslagsmörkum sífrera og haldi 
loftslag áfram að hlýna eins og spár gera ráð fyrir er líklegt að þeim muni hnigna 
mikið á næstu áratugum þar sem hinn frosni kjarni bráðnar og þá hverfur rústin. 
Nokkrum sífrerasvæðum var raskað með Kárahnjúkavirkjun. Virkjanaframkvæmdir 
á miðhálendinu gætu ógnað nokkrum mjög sérstæðum sífrerasvæðum, einkum 
Orravatnsrústum norðan Hofsjökuls en þær eru einnig það rústasvæði sem hæst 
liggur á landinu og líklegast til að endast lengst í hlýnandi loftslagi.

Æskilegar verndaraðgerðir. Í náttúruverndaráætlun 2009–2013 er lagt til að rústa-
mýravist verði friðlýst. Í ljósi líklegra loftslagsbreytinga má rökstyðja að einkum sé 
mikilvægt að friða þau svæði þar sem líklegast er að þessi sífrerafyrirbæri eigi sér 
framtíð þrátt fyrir hlýnandi loftslag, þ.e. þar sem votlendi liggur hvað hæst yfir sjó, 
t.d. Orravatnsrústir. 

78 Sama heimild.
79 Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður 

Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson og Jón Gunnar Ottósson 2009. Vistgerðir á 
miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og verndargildi. Náttúrufræðistofnun Íslands.

Rústamýri í Þjórsárverum.
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Vistkerfi  hitakærra  örvera. Örverur sem 
vaxa við hærra hitastig en 65°C eru skil-
greindar sem hitakærar. Einungis dreif-
kjörnungar, þ.e. bakteríur og fornbakteríur, 
þrífast við svo hátt hitastig en þær allra 
hitakærustu geta vaxið við allt að 121°C. 
Meðal hitakærra örvera eru bæði frum-
framleiðendur sem nýta ýmist ljós eða 
ólífræn efni sem orkugjafa og ófrumbjarga 
neytendur, og loftháðar lífverur og aðrar 
aðlagaðar að loftfirrðu umhverfi. Búsvæði 
þessara lífvera eru fjölbreytt með tilliti til 
hita, sýrustigs, styrks og samsetningar efna 
og endurspeglast það í ólíkri tegundasam-
setningu frá einum stað til annars. Í vist-
fræðilegum skilningi eru jarðhitabúsvæði 
eyjur, þau eru sjaldgæf og langt á milli 
þeirra. Aðstæður eru ólíkar frá einum hver til annars og landfræðileg einangrun 
stuðlar að aðskilnaði stofna og tegunda.80 

Náttúruleg búsvæði hitakærra örvera eru einkum á plötuskilum jarðskorp-
unnar þar sem vatn er fyrir hendi, á háhita- og lághitasvæðum á landi og í sjó.81 
Þekkt búsvæði utan Íslands eru m.a. í Yellowstone í Bandaríkjunum, Kamtsjatka í 
Rússlandi og á Nýja Sjálandi og Ítalíu. Svo virðist sem líffræðileg fjölbreytni sé meiri 
á íslenskum jarðhitasvæðum en víða annars staðar. Auk mjög súrra og tiltölulega 
þurra háhitasvæða eru vatnsríkir, basískir hverir að öllum líkindum algengari á 
Íslandi en annars staðar. Þá má nefna að lægri styrkur arseniksambanda finnst 
í bergi hér á landi, en slík efnasambönd eru eitruð flestum lífverum. Á vegum 
rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða voru gerðar rannsóknir á 
fimm háhitasvæðum 2004–2009, Hengilssvæðinu, Torfajökulssvæðinu, Kröflu/
Námafjalli, Krísuvík og Vonarskarði.82 Að auki lágu fyrir niðurstöður úr hliðstæðum 
rannsóknum á Þeistareykjum og Gjástykki. Líffræðilegt verðmæti þessara svæða 
mætti meta bæði út frá líffræðilegri fjölbreytni og út frá líffræðilegri sérstöðu 
þeirra. Fjölbreyttustu svæðin voru Krafla, Torfajökull, Vonarskarð og Þeistareykir. 
Flestar nýjar tegundir, sem þá má ætla að séu fágætar og sumar einlendar, voru 
á Torfajökulssvæðinu. Nokkru neðar komu Vonarskarð og svo Krafla/Námafjall og 
Þeistareykir. Samkvæmt þessu má ætla að þrjú háhitasvæði séu verðmætust með 
tilliti til hitakærra örvera: Torfajökull, Vonarskarð og Krafla. Enn vantar þó rann-
sóknir frá nokkrum mikilvægum svæðum, m.a. Kerlingarfjöllum og Reykjanesi, til 
að heildarmynd fáist af líffræðilegri fjölbreytni og sérstöðu íslenskra háhitasvæða. 

Ástand og ógnir. Af þeim 19 íslensku háhitasvæðum sem eru hvorki undir jökulís 
né á hafsbotni hefur níu verið raskað með framkvæmdum tengdum orkunýtingu. 
Hitastig, sýrustig, vatnsstaða og efnasamsetning eru þeir umhverfisþættir sem 
mestu ráða um samfélag hitakærra örvera83 og líklegt er að öll inngrip sem hafa 

80 Sólveig Pétursdóttir, óbirt samantekt og pers. upplýs.
81 Sama heimild. 
82 Sólveig K. Pétursdóttir, Snædís H. Björnsdóttir, Guðmundur Óli Hreggviðsson og Sólveig Ólafsdóttir 2010. Lífríki í hverum á há-

hitasvæðum á Íslandi. Heildarsamantekt unnin vegna Rammaáætlunar. Lokaskýrsla. Skýrsla Matís 42-10. 
83 Sólveig Pétursdóttir, óbirt samantekt og pers. upplýs.

Háhitasvæði í Friðlandi að Fjallabaki.
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áhrif á þessa þætti geti með beinum eða 
óbeinum (t.d. samkeppni) hætti leitt til 
breytinga á tegundasamsetningu eða fjöl-
breytni. Orkunýting getur haft áhrif á alla 
þessa þætti en svo virðist sem nær engar 
rannsóknir hafi verið gerðar á áhrifum 
orkuvinnslu á hin sérstöku hitaháðu sam-
félög. 

Æskilegar verndaraðgerðir. Í ljósi líffræði-
legrar sérstöðu háhitasvæða, vísindalegs 
gildis þeirra og fágætis á heimsvísu er mik-
ilvægt að tryggja betur verndun þeirra. 
Tvö af þremur verðmætustu svæðunum, 
Torfajökulssvæðið og Vonarskarð, eru 
einnig mjög verðmæt af öðrum ástæðum, 

m.a. vegna sérstæðs og fagurs landslags, jarðminja og sem lítt snortin víðerni. 
Vonarskarð er innan Vatnajökulsþjóðgarðs en Friðland að fjallabaki nær ekki yfir 
alla Torfajökulsöskjuna. Mikilvægt er að stækka friðlandið þannig að það nái yfir 
alla öskjuna og landslagsheild svæðisins. Hér er einnig rétt að nefna Grændal í Ölf-
usi sem er lítt raskað svæði en þó nálægt þéttbýli. Það er dýrmætt vegna mikillar 
jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni og jarðvarmaáhrifa á votlendi.

Jarðvegur. Íslenskur jarðvegur er um margt mjög óvenjulegur og ólíkur t.d. evr-
ópskum jarðvegi.84 Hann telst að stærstum 
hluta vera eldfjallajörð (andosol), þ.e. jarð-
vegur sem myndast hefur undir áhrifum 
af gjósku, ösku og áfoki. Einkenni hennar 
eru lítil samloðun, lág rúmþyngd (þ.e. 
jarðvegskornin eru létt og geta fokið) og 
mikil vatnsheldni. Þessir eiginleikar þýða 
m.a. að íslenskum jarðvegi er hætt við 
rofi, hvort heldur sem er af vatni eða vindi, 
þegar hann er illa eða óvarinn af gróðri. Eld-
fjallajörð hefur gríðarlega vatnsheldni og 
bindur sérstaklega mikið kolefni. Gróður-
litlar auðnir (glerjörð/frumjörð) og grýttar 
urðir (bergjörð) teljast einnig hafa jarðveg 
þótt hann sé ákaflega snauður af lífrænum 
efnum. Flokkun íslensks jarðvegs bygg-
ist einkum á tveimur þáttum; rakastigi og 

magni áfoksefna.85 Frostlyfting og frosthreyfingar eru tíðar í íslenskum jarðvegi og 
fyrirbæri tengd þessum ferlum eru mjög áberandi hér á landi, t.d. þúfur, jarðsil og 
melatíglar ýmiss konar. Sýrustig í íslenskum jarðvegi er sjaldan mjög lágt og t.d. er 
sýrustig mýra á gosbeltinu miklu hærra og jarðvegurinn miklu steinefnaríkari en í 
hliðstæðum mýrum á svipuðum breiddargráðum. 

84 Ólafur Arnalds 2008. Soils of Iceland. Jökull 58, bls. 409–421.
85 Sama heimild.

Reykjanesvirkjun.

Þúfur.
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Ástand  og  ógnir. Íslenskur jarðvegur er 
mjög mótaður af áfoki og þá einkum frá 
þeirri gífurlegu jarðvegseyðingu sem átt 
hefur sér stað á sl. 1100 árum. Mest áfok 
situr í jarðvegi næst gosbeltinu og við 
auðnir og sanda. Rannsóknir hafa sýnt að 
hraðfara jarðvegsrof er á um 17% lands-
ins.86 Svæði neðan við 200 m.y.s. þar sem 
rof er mikið eru að langstærstum hluta 
sjávarsandar. Svæði á hæðarbilinu 200–
500 m þar sem rof er mikið nema um 
4% af heildarflatarmáli landsins.87 Minna 
beitarálag og hagstæðara veðurfar, ásamt 
landgræðslustarfi, hefur þó dregið úr 
hnignun gróðurs og jarðvegs á undan-
förnum árum. 

Æskilegar verndaraðgerðir. Um verndun jarðvegs og gróður er fjallað í lögum um 
landgræðslu nr. 74/1965 en þau eru nú í endurskoðun. Ákvæði landgræðslulaga 
beinast hins vegar fyrst og fremst að vörnum og viðbrögðum við jarðvegseyðingu. 
Jarðvegur er mjög mikilvægur í verndun og miðlun vatns, hringrás næringarefna, 
hann geymir næringarefni plantna og í honum þrífst sérstakt og fjölskrúðugt lífríki. 
Þessir verndarþættir falla undir ákvæði um verndun búsvæða og vistgerða í nátt-
úruverndarlögum en að öðru leyti er ekki fjallað um verndun jarðvegs í núgildandi 
náttúruverndarlögum.

Það kann hins vegar að vera ástæða 
til að meta hvort ofangreind ákvæði (þ.e. 
í landgræðslulögum annars vegar og 
ákvæði um verndun búsvæða/vistgerða 
í náttúruverndarlögum hins vegar) séu 
fullnægjandi eða hvort mikilvægir vernd-
arþættir standi enn eftir. Hér má einkum 
nefna þrennt. Í fyrsta lagi geymir mýra-
jarðvegur gríðarlega mikið kolefni í mis-
rotnuðum plöntuleifum. Við framræslu 
kemst súrefni að þessum leifum, þær 
brotna niður og skila koltvísýringi (CO2) 
út í andrúmsloftið sem eykur gróður-
húsaáhrif og hnattræna hlýnun. Því kann 
að vera ástæða til að takmarka eða banna 
framræslu mýra með þykkum lífrænum 
jarðvegi og framkvæmdir sem hafa hliðstæð áhrif og leiða til stórfelldrar losunar á 
CO2. Í öðru lagi má lesa sögu umhverfisbreytinga úr frjókornum og plöntuleifum 
sem varðveitast í jarðvegi. Á miðhálendinu er lífrænn jarðvegur víða bundinn við 
einangraðar vinjar. Jarðvegur þeirra hefur því mikið vísindalegt gildi fyrir þekk-
ingu á umhverfissögu miðhálendisins sem enn er lítið þekkt. Í þriðja lagi hefur 

86 Þingsályktun um landgræðsluáætlun 2003–2014. 127. lþ. 2001–2002, 555. mál, þskj. 1448, sbr. 873.
87 Þingsályktun um landgræðsluáætlun 2003–2014. Það athugast að þessar tölur eru frá 2002.

Melatíglar.

Jarðvegsrof í Soginu, Grænavatnseggjar 
í baksýn.
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íslenskur jarðvegur ýmsa óvenjulega 
eiginleika og samskonar jarðvegur (eld-
fjallajörð (andosol) í súbarktísku loftslagi) 
er óvíða annars staðar. Eldfjallajörð geymir 
t.d. meira lífrænt efni en annar jarðvegur 
vegna sérstakra efnaeiginleika. Meta ætti 
hvort ástæða sé til að setja almenn ákvæði 
um verndun eldfjallajarðvegs í náttúru-
verndarlög. 

3.2.4 Landnotkun
Einkenni
Ísland er strjálbýlt og landnotkun hér á 
landi mjög frábrugðin og háð öðrum tak-
mörkunum en t.d. annars staðar í Evrópu. 
Þar er næstum helmingur lands tekinn 

undir fjölbreyttar landbúnaðarnytjar. Samkvæmt Corine flokkunarkerfinu falla 
aðeins um 2,4% af flatarmáli Íslands undir landbúnaðarland og þar af næstum 
allt (97%) í flokkinn tún og bithagi.88 Akuryrkja er aðeins stunduð á um 0,04% 
landsins. Þétt byggð (continuous urban fabric) myndar svo litla kjarna á Íslandi að 
þeir mælast ekki samkvæmt Corine staðlinum.89 Byggðin myndar að mestu mjótt 
belti meðfram ströndinni og inn eftir fjörðum og dölum en meira að segja þar eru 
stór óbyggð svæði inn á milli, einkum jökulsandar og hraun. Ríflega 97% af öllu 
ræktuðu landi á Íslandi er undir 200 m hæð yfir sjó.90 Næstum öll byggð er neðan 
við 200 m h.y.s. en um 75% landsins liggja hærra. Búseta er aðeins á um fjórðungi 
landsins og meira en helmingur hefur í raun aldrei verið numinn af mönnum í 
þeim skilningi að fólk hafi haft þar varanlega búsetu.

Svigrúm til fjölbreyttrar landnotkunar takmarkast í fyrsta lagi af loftslagi. Ís-
land er t.d. á mörkum þess að hér megi 
fullþroska korn. Kornrækt, fyrst og fremst 
ræktun byggs, hefur þó aukist jafnt og 
þétt frá 1990 og var bygg ræktað á um 
3500 hekturum árið 2009. Ræktunarskil-
yrði eru best á Suðurlandi, og í Eyjafirði og 
Skagafirði.91 Í öðru lagi takmarkar undir-
lag möguleika til ræktunar og annarrar 
landnotkunar. Um 10% landsins eru t.d. 
þakin nútímahraunum með litla rótfestu 
fyrir plöntur og takmarkaða möguleika til 
landbúnaðarnytja. Loks verður að nefna 
þá stórkostlegu eyðimerkurmyndun sem 
hér hefur orðið frá landnámi og fylgdi í 
kjölfar þess að skógur og kjarr eyddust. 
Náttúrulegt landnám og gróðurframvinda 

88 Kolbeinn Árnason og Ingvar Matthíasson 2009. Corine. Landflokkun á Íslandi 2000 og 2006. Niðurstöður. LMÍ – 2009-02. Land-
mælingar Íslands.

89 Sama heimild.
90 Sjá töflu 5 í Skýrslu nefndar um landnotkun. Athugun á notkun og varðveislu ræktanlegs lands. Til sjávarútvegs- og landbúnaðar-

ráðherra, febrúar 2010. 
91 Kornrækt á Íslandi. Tækifæri til framtíðar. 2009. Intellecta ehf. 

Hrunamannaafréttur, rof. 

Repjuakur með Ölver í baksýn.
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á örfoka landi er mishröð en reynslan sýnir að víða er hún lítil eða engin meðan 
slík svæði eru nýtt sem beitiland fyrir búfé. 

Áhrif mannsins á lífríki Íslands endurspegla að mörgu leyti dæmigerða en 
mun lengri sögu umhverfisbreytinga í öðrum löndum Evrópu. Í kjölfar fastrar 
búsetu með jarðyrkju og kvikfjárhaldi hurfu fjölbreytt vistkerfi skóga en í staðinn 
komu graslendi, akurlendi og heiðar til fjalla. Munurinn er þó sá að á Íslandi fylgdi 
gróður- og jarðvegseyðing í kjölfarið þannig að algróið land breyttist í eyðimörk 
með mjög takmarkaða frumframleiðni og nær engan lífrænan jarðveg. Með vél-
væðingu, notkun tilbúins áburðar og kynbótum í landbúnaði urðu til ný, mann-
gerð vistkerfi sem einkenndust af tegundafátækt og í nútíma þaulræktun er hið 
upprunalega vistkerfi að miklu leyti horfið. Á Íslandi er ræktunarstig almennt lágt 
og hreinræktun sem einkennir nútíma akuryrkju og plantekruræktun þekur aðeins 
óverulegan hluta landsins. Búfjárbeit og túnrækt ganga ekki jafn nærri líffræðilegri 
fjölbreytni og fela ekki í sér jafn róttæk umskipti á lífríki. Að þessu leyti til má segja 
að íslenskur landbúnaður hafi haft minni áhrif á lífríki en evrópskur landbúnaður. 
Stór hluti Íslands ber náttúrulegt yfirbragð þótt landið sé fjarri því að geta tal-
ist ósnortið. Ræktað land er víða eins og litlar eyjar í landi sem ber náttúrulegt 
yfirbragð, öfugt við þéttbýl lönd Evrópu þar sem sæmilega náttúrulega útlítandi 
svæði eru einangraðar eyjar í hafsjó af manngerðu landi. Mjög stór hluti landsins 
ber merki langvarandi búfjárbeitar og votlendi í byggð hefur að miklu leyti verið 
ræst fram.

Ástand og ógnir
Í Corine flokkuninni92 fellur mestur hluti Íslands í landgerðirnar mólendi, mosi og 
kjarr (tæp 35% landsins), ógróin hraun og urðir (um 23%), hálfgróið land (13%), 
jökla og fannir (rúm 10%) og loks votlendi (rúm 7%). Ásamt ám og vötnum þekja 
þessar landgerðir sem allar teljast náttúrulegt eða hálfnáttúrulegt (semi-natural) 
land, um 90% landsins. Í flokknum manngerð svæði eru íþrótta- og útivistarsvæði 
víðáttumest (34% af flatarmáli flokksins) 
en þar munar langmest um sumarbú-
staðabyggð. Skipulögð sumarbústaða-
byggð hefur sprottið upp víða um land 
en langmest á Suður- og Vesturlandi í 
innan við 100 km radíus frá höfuðborgar-
svæðinu. Heildarflatarmál manngerðra 
svæða er reyndar mjög lítið á Íslandi, 
aðeins 0,38% landsins. Um 18% af flatar-
máli Íslands njóta friðlýsingar samkvæmt 
náttúruverndarlögum eða verndar sam-
kvæmt sérlögum (t.d. lögum um verndun 
Mývatns og Laxár). Ríflega helmingur þess 
er jökulbreiða Vatnajökuls en utan jökla 
eru friðlýstir um 10.300 km² sem gera um 
11–12% af jökullausu flatarmáli Íslands.

Miklar breytingar gætu orðið á land-
nýtingu hér á landi á næstu áratugum. Býlum með hefðbundinn búskap (naut-

92 Kolbeinn Árnason og Ingvar Matthíasson 2009. Corine. Landflokkun á Íslandi 2000 og 2006. Niðurstöður. LMÍ – 2009-02. Land-
mælingar Íslands.

Hagsmunaárekstrar.
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gripi og/eða sauðfé) hefur fækkað verulega síðastliðna áratugi, kúabúum t.d. um 
79,6% frá árinu 1970. Hefðbundinn búskapur stendur veikum fótum í sumum 
landshlutum en annars staðar hefur jörðum í ábúð fækkað jafnframt því sem eftir-
standandi bú hafa stækkað. Ef hefðbundinn búskapur leggst af á stórum svæðum 
munu í kjölfarið fylgja gróðurbreytingar, mishraðar eftir aðstæðum og knúnar 
bæði af beitarfriðun og loftslagsbreytingum. Þar sem fræregn er fyrir hendi er 
líklegt að framvinda hefjist í átt að víðikjarri eða birkiskógi/birkikjarri. Hugsanlega 
verða trjákenndar tegundir (t.d. fjalldrapi og lyng) meira áberandi sums staðar í 
votlendi. Ætihvönn gæti breiðst út meðfram lækjum og vötnum. Þar sem lúpína 
hefur komið sér fyrir er líklegt að hún muni breiðast út nema gripið verði til ráð-
stafana til að uppræta hana. 

Lengi var talið að ræktanlegt land á Íslandi væri um 15.000 km² að flatarmáli en 
nýjar athuganir benda til þess að gott ræktunarland sé miklu minna, eða aðeins 
um 6.000 km².93 Land sem hentar til nútíma stórræktunar þarf að vera víðáttu-
mikið, auðræktanlegt og samfellt og það má t.d. ekki vera í verulegum halla. Mest 
af því landi sem hentar til stórræktunar er nú þegar nýtt og samkvæmt nýjum 
útreikningum er aðeins hægt að auka flatarmál slíks ræktarlands um 36%.94 Lang-
mest svigrúm til að bæta við landi til stórræktunar er á Suðurlandi en utan þess 
(þ.e. á Vestur-, Norður- og Austurlandi) er samanlagt flatarmál viðbótar-stórrækt-
arlands aðeins talið nema 155 km². Á næstu áratugum kann því að koma til meiri 
hagsmunaárekstra í landnýtingu, s.s. milli hefðbundins landbúnaðar, landshluta-
bundinna skógræktarverkefna/plantekruskógræktar, aukinnar kornræktar, nýrrar 
ræktunar t.d. á repju til eldsneytis (biofuel), frístundabúskapar, m.a. hestamennsku, 
sumarbústaðabyggða og náttúruverndar.

Æskilegar verndaraðgerðir
Í ljósi þeirra miklu breytinga sem orðið gætu á landnýtingu og aukinna hagsmuna-
árekstra er mikilvægt að tryggja að ekki sé gengið um of á náttúruleg búsvæði líf-
vera og að á héraðsvísu sé hugað að því að vernda mósaík búsvæða sem fullnægir 
þörfum mikilvægra fugla, plöntutegunda og eftir atvikum annarra hópa lífvera. 

3.3 Vatnið
3.3.1 Jöklar 

Einkenni 
Jöklar þekja um 11% af Íslandi og þeir eru mesta vatnsforðabúr landsins. Í þeim er 
bundinn vatnsforði sem jafngildir úrkomu á landið allt í 20 ár.95 Jöklar veita vatni til 
stærstu vatnsfalla landsins og er jökulvatn a.m.k. þriðjungur afrennslis á landinu.96 
Vatnajökull er langstærstur íslenskra jökla, um 8.000 km2 og að rúmmáli til mesti 
jökull í Evrópu. Stóru jöklarnir eru allir á eldvirka beltinu og um 60% af ísbreiðu 
þeirra liggja yfir virkum eldstöðvum.97 Öskjur og sigkatlar safna bræðsluvatni sem 

93 Arnór Snæbjörnsson, Drífa Hjartardóttir, Eiríkur Blöndal, Jón Geir Pétursson og Þórólfur Halldórsson 2010. Skýrsla nefndar um 
landnotkun. Athugun á notkun og varðveislu ræktanlegs lands. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, Reykjavík. 

94 Þóroddur Sveinsson og Jónatan Hermannsson 2010. Ræktun orkujurta á bújörðum – forsendur og framtíðarhorfur. Fræðaþing 
landbúnaðarins 2010, bls. 36–45. 

95 Helgi Björnsson og Finnur Pálsson 2008. Icelandic glaciers. Jökull 58, bls. 365–386.
96 Sama heimild.
97 Sama heimild.
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síðan brýst undan jökli sem jökulhlaup. Eldgos undir íslenskum jöklum geta valdið 
einhverjum mestu hamfarahlaupum sem nú þekkjast á jörðinni. 

Ástand og ógnir 
Jöklar náðu almennt mestri stærð og útbreiðslu á nútíma undir lok Litlu ísaldar (ca. 
1400–1900) rétt fyrir aldamótin 1900.98 Síðan hafa þeir hörfað og hefur Vatnajökull 
t.d. rýrnað um 10% að rúmmáli. Skriðjöklar í suðurhlíðum Vatnajökuls hafa hopað 
mjög hratt undanfarin ár, um 100 og jafnvel allt að 200 m á ári. Landið undir 
Vatnajökli er að mestu undir hjarnmörkum og hið mikla jökulhvel er því arfur mun 
kaldara loftslags á Litlu ísöld. Síðasta áratug hefur safnsvæði jökulsins verið innan 
við helmingur af flatarmáli hans. Gangi spár um hlýnun loftslags eftir má búast við 
að jöklar hér á landi hopi mjög hratt á 21. öld.99 Gert er ráð fyrir að rýrnun Lang-
jökuls verði örari en hinna stóru jöklanna og árið 2090 verði rúmmál hans aðeins 
15% af því sem það var árið 1990.100 Eftir 150–200 ár má reikna með að aðeins 
verði eftir einangraðir smájöklar á hæstu fjallatindum. Bráðnun jökla munu fylgja 
margháttaðar aðrar umhverfisbreytingar. Jökulár munu vaxa tímabundið en síðan 
minnka. Sumar gætu skipt um farveg og aðrar misst jökulvatn sitt. Land mun 
rísa, og er slíkra breytinga þegar farið að gæta sunnan Vatnajökuls. Eftir því sem 
ísfarginu léttir er líklegt að gosvirkni aukist í eldstöðvum undir jökli, m.a. í Gríms-
vötnum og Bárðarbungu. Jaðarlón munu myndast framan við marga skriðjökla.

Æskilegar verndaraðgerðir
Eina raunverulega verndaraðgerðin er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og þar með úr hlýnun jarðar. 

3.3.2 Grunnvatn, fallvötn og stöðuvötn
Einkenni
Vatn er í grundvallaratriðum frábrugðið öðrum jarðefnum að því leyti að það finnst 
náttúrulega í þrenns konar ástandi, þ.e. í föstu, fljótandi og loftkenndu formi. Það 

98 Helgi Björnsson 2009. Jöklar á Íslandi. Opna, Reykjavík.
99 Helgi Björnsson og Finnur Pálsson 2008. Icelandic glaciers. Jökull 58, bls. 365–386.
100 Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar. 2008.

Jökulhop.
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er jafnframt á stöðugri hringrás um jörð-
ina. Vatn er þó fyrst og fremst frumfor-
senda alls lífs á jörðinni.

Ísland er auðugt af vatni, bæði yfir-
borðsvatni og grunnvatni. Úrkoma er mikil, 
uppgufun lítil og jarðlög eru lek svo mikið 
er af hreinu grunnvatni. Meðalafrennsli af 
hverjum ferkílómetra lands er um 55 l/s-1 
sem er með því mesta sem þekkist í Ev-
rópu. Jafnframt er hraði efnarofs mikill og 
aurburður meiri en víðast annars staðar. Ár-
lega berast með afrennslinu um 500 tonn 
af aur af hverjum ferkílómetra lands en það 
er 2–4 sinnum meiri aurburður en þekkist 
á meginlöndum.101 

Grunnvatnið er liður í hringrás vatnsins 
á landinu og verður ekki frá því skilið. Upphaf þess er í þeirri úrkomu sem sígur í 
jörðu en rennur ekki af yfirborði, hvort sem það er beint úr rigningu eða eftir að 
hafa verið bundið um tíma í snjó eða jöklum. Það sprettur svo aftur fram á yfir-
borði í lindum, lekum og seytlum og leggur til um 20% þess vatns sem rennur í 
fallvötnum landsins. Einnig rennur það af landinu í neðanjarðarlindum. Óvíða á 
jörðinni er að finna jafn stór lindasvæði og á Íslandi. Auk lindavatnsþáttarins eru 
um 60% afrennslis af landinu með upptök á dragársvæðum og 20% með uppruna 
á jöklum. Í heildstæðri umfjöllun um vatnsföll, stöðuvötn og annað yfirborðsvatn 
er nauðsynlegt að taka grunnvatnið með í reikninginn. Einkenni þess er hins vegar 
að vera neðanjarðar og að mestu ósýnilegt frá yfirborði.102

Á Íslandi er einnig að finna mikið af heitu grunnvatni sem að uppruna til er 
ýmist úrkoma eða sjór eða blanda af þessu tvennu. Á lághitasvæðum kemur upp 
vatn, hitað af heitu bergi og tengjast flest svæðin með lóðréttum sprungum í 
gömlu bergi.103 Háhitasvæðin eru öll á virka gosbeltinu og er varmagjafi þeirra 
innskot djúpt í jörðu, ýmist kvika eða storkuberg. Öll þekkt háhitasvæði á Íslandi 
eru vatnsrík. Talið er að eitt háhitasvæði hafi myndast að jafnaði á 19 þúsund ára 
fresti.104 Smám saman rekur þau frá varmagjafanum og endanlega út úr gosbelt-
inu. Háhitasvæði eiga sér því upphaf, þróun og endi. Tæknilega vinnanleg há-
hitasvæði á Íslandi hafa verið áætluð 19 talsins, en til viðbótar eru sex svæði undir 
jökli og eitt á sjávarbotni.105 Af þessum 19 svæðum hefur níu verið raskað vegna 
orkunýtingar. 

Ár og stöðuvötn á Íslandi eru fjölbreytt og flokkuð í þrjár megingerðir eftir upp-
runa vatns í lindavötn, dragavötn og jökulvötn. Vatnagerðirnar eru ólíkar með tilliti 
til efna- og eðlisþátta, svo sem hitastigs, rennslis og efnainnihalds. Þessi munur 
í efna- og eðlisþáttum hefur mótandi áhrif á lífríkið sem er töluvert frábrugðið 

101 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.

102 Freysteinn Sigurðsson 2005. Vatn og vatnafar á Íslandi: Viðfangsefni vatnalaga. Í: Rannsóknir í félagsvísindum VI: Lagadeild 
(Róbert Spanó ritstj.). Reykjavík, bls. 175–205.

103 Stefán Arnórsson, Guðni Axelsson og Kristján Sæmundsson 2008. Geothermal systems in Iceland. Jökull 58, bls. 269–302. 
104 Stefán Arnórsson 2011. Jarðhiti á Íslandi. Eðli auðlindar og ending. Verklag við undirbúning að vinnslu. Umhverfisáhrif af nýtingu. 

Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða.
105 Sama heimild.

Hvítá og Hraunfossar í Borgarfirði.
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meðal vatnagerðanna þriggja.106 Jafnan eru lindavatnskerfi lífríkust, þá dragavötn 
en jökulvötn reka lestina. Stöðuvötnum má skipta nánar í ólíkar undirgerðir, þar á 
meðal í heiða- og dalavötn. Þótt jökulvötnin teljist almennt lífssnauð eru þau ekki 
minna verð með tilliti til náttúruverndar. Ásýnd jökulvatna og farvega þeirra er oft 
stórbrotin og ægileg og höfðar sterkt til fegurðarskyns manna og eru slíkir staðir 
jafnan mjög eftirsóttir af ferðafólki.

Ætla má að heildarfjöldi straumvatna á Íslandi, þ.e. aðalvatnsfalla ásamt helstu 
þverám, sé um 750 og að samanlögð lengd þeirra sé tæpir 14.000 km. Dragár 
eru umfangsmestar og svara til um 85% af heildarfjölda og 75% af heildarlengd 
straumvatna. Samsvarandi tölur fyrir lindár eru 10% og 15% og 5% og 10% fyrir 
jökulár. Áætlaður heildarfjöldi stöðuvatna stærri en 0,1 km2 (10 ha) er um 1850 og 
þekja þau nær 1.300 km2. Giskað hefur verið á að fjöldi smávatna á stærðarbilinu 
1–10 ha sé um 7.000 og að þekja þeirra sé um 100 km2.107

Á alþjóðavísu eru lindavötn á yngri móbergsmyndun Íslands mjög athyglis-
verð. Lindavötn á Íslandi og hraunumhverfi þeirra eiga vart sinn líka í Evrópu hvað 
varðar umfang og eðlis- og efnaeiginleika, sem grundvallast á berggerðinni, hinu 
unga, hripleka basalthrauni. Vatnafræðilegir eiginleikar lindavatna einkennast m.a. 
af hreinleika, steinefnaríku innihaldi og stöðugleika í hitastigi og rennsli.

Tíu stærstu vatnasvið á Íslandi eru öll að stofni til jökulvötn en með mismiklum 
draga- og lindavatnsáhrifum (Tafla 3.2). Ellefta stærsta vatnasviðið er lindavatns-
kerfi, Laxá í Aðaldal. Virkjanir með rennslisstýringu og miðlun hafa verið reistar í 
meginfarvegi fimm þessara ellefu vatnakerfa: Þjórsár, Jökulsár á Dal, Lagarfljóts, 
Blöndu og Laxár í Þingeyjarsýslu. Á vatnasviði Ölfusár/Hvítár eru auk þess þrjár 
virkjanir í Soginu.

Tafla 3.2. Tíu stærstu vatnasvið á Íslandi og staða þeirra m.t.t. orkunýtingar 2011.108

Vatnasvið Stærð, km² Staða og áætlanir um nýtingu

Jökulsá á Fjöllum 7.750 Óraskað

Þjórsá 7.530 Stíflur og lón, áætlanir um fleiri virkjanir

Ölfusá/Hvítá 6.100
Lítt snortið að undanskildum virkjunum í Soginu, áætlanir um 
virkjanir við Selfoss 

Skjálfandafljót 3.860 Óraskað

Jökulsá á Dal 3.700 Raskað með Kárahnjúkavirkjun

Héraðsvötn 3.650 Óraskað, nokkrar virkjunarhugmyndir til skoðunar

Hvítá í Borgarfirði 3.550 Óraskað

Lagarfljót 2.900 Raskað, Lagarfljótsvirkjun og Kárahnjúkavirkjun

Kúðafljót 2.400 Óraskað en virkjanir fyrirhugaðar í Hólmsá og Skaftá

Blanda 2.370 Raskað með Blönduvirkjun

106 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55; Hilmar J. Malmquist, Jón S. Ólafsson, Guðni Guðbergsson, Þórólfur Antonsson, 
Skúli Skúlason og Sigurður S. Snorrason 2003. Vistfræði- og verndarflokkun íslenskra stöðuvatna. Verkefni unnið fyrir Ramma-
áætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Áfangaskýrsla. Náttúrufræðistofa Kópavogs. Fjölrit nr. 1-03; Gísli Már Gíslason, Jón 
S. Ólafsson og Hákon Aðalsteinsson 2002. Vistfræðileg flokkun íslenskra straumvatna. Verkefni unnið fyrir Rammaáætlun um 
nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Stöðuskýrsla. Líffræðistofnun Háskólans. Ljósrit; Hákon Aðalsteinsson og Gísli Már Gíslason 
1998. Áhrif landrænna þátta á líf í straumvötnum. Náttúrufræðingurinn 68, bls. 97–112; Jón S. Ólafsson, Hákon Aðalsteinsson og 
Gísli Már Gíslason 2006. Vistfræði vatnsfalla á Íslandi, flokkun með tilliti til rykmýs. Orkuþing 2006. Orkan og samfélagið – vistvæn 
gæði. Samorka, Reykjavík, bls. 218–223.

107 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.

108 Landmælingar Íslands: http://www.lmi.is/frodleikur/island-i-tolum/

http://www.lmi.is/frodleikur/island-i-tolum/
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Vatnsmestu eindregnu lindasvæði 
landsins eru á vatnasviði Þingvallavatns, 
Brúarár í Árnessýslu og Mývatns. Önnur 
mjög gjöful lindasvæði eru upp með 
Hvítá í Borgarfirði frá Hraunfossum að 
lindum í Húsafellsskógi, í Haukadal frá 
Laugará í Fljótsbotna, Eldvatn í Meðal-
landi, Rangárvellir (Teitsvatn, Keldnalækir, 
Stokkalækur og Reyðarvatn-Hróarslækur), 
Lón í Kelduhverfi, Svartá við Vaðöldu og 
í Rangárbotnum (Tafla 3.3). Hluti Þing-
vallavatns er innan þjóðgarðs, sbr. lög nr. 
47/2004, og um Þingvallavatn gilda lög 
nr. 85/2005 ásamt reglugerð nr. 605/2006 
sem skírskota sérstaklega til verndunar 
á vatninu og vatnasviði þess. Mývatn og 

Laxá eru vernduð með sérstökum lögum nr. 97/2004 og Hraunfossar og Barnafoss 
eru friðlýst sem náttúruvætti. Sjö af 11 stærstu lindasvæðum landsins njóta því 
ekki sérstakrar verndar.

Tafla 3.3. Tíu mestu lindasvæði á Íslandi.109 Skráin tekur til svæða þar sem upp koma að 
meðaltali a.m.k. 1 m3/s af vatni á hverjum ferkílómetra lands. Flatarmál á við það svæði 
sem lindir liggja á.

Lindasvæði
Rennsli 

m3/s
Flatarmál 

km2 Veitir Verndarstaða
Þingvallavatn 85 2–4 Sprungur, hraun Lítill hluti innan Þingvallaþjóð-

garðs. Reglugerð um verndun 
vatnasviðs.

Brúará 36 7 Hraun, móberg

Mývatn 32 10 Sprungur, hraun Verndað með sérstökum lögum.

Hraunfossar-Húsafell 25–30 7 Hraun Hraunfossar og Barnafoss friðlýst 
sem náttúruvætti.

Haukadalur 26 5 Grágrýti

Eldvatn í Meðallandi 25 24 Hraun

Rangárvellir 19 10 Hraun

Lón í Kelduhverfi 19 4 Sprungur

Svartá v. Vaðöldu 18 2 Hraun, grágrýti

Rangárbotnar 15 3 Hraun

Ástand og ógnir
Nýting og umgengni. Helstu ógnir sem steðja að grunn- og yfirborðsvatni lúta 
annars vegar að staðbundnum vandamálum í tengslum við virkjanir, vatnstöku 
og mengun og hins vegar að hnattrænum umhverfisbreytingum, sér í lagi lofts-
lagshlýnun. 

Nýting vatns er með margvíslegum hætti, svo sem til heimilishalds og mann-

109 Árni Hjartarson 1994. Vatnafarskort og grunnvatnskortlagning. MSc-ritgerð, Háskóli Íslands. Árni Hjartarson 2011. Uppfærð og 
endurskoðuð skrá yfir 10 mestu lindasvæði Íslands. Vinnuskjal ÍSOR.

Þjórsárver.
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eldis, í landbúnaði, garðyrkju, skógrækt, iðnaði og fiskeldi. Vinnsla neysluvatns 
til útflutnings er vaxandi atvinnugrein og tvær mikilvægustu orkulindir landsins 
byggja á vatni, þ.e. vatnsorka og jarðhiti. Á heimsvísu eru Íslendingar sú þjóð sem 
mest hefur af vatni til ráðstöfunar á mann, og að auki er það vatn að mestu óspillt 
ennþá. Slík auðlegð getur auðveldlega boðið andvaraleysinu heim.110 

Ein helsta hættan í sambandi við nýtingu neysluvatns í náinni framtíð er sókn 
bæði umferðar, atvinnustarfsemi og íbúðabyggðar inn á gjöful og viðkvæm 
grunnvatnssvæði. Þetta gildir einkum um jaðarsvæði höfuðborgarsvæðisins111 en 
einnig um rík grunnvatnssvæði annars staðar á landinu, t.d. vatnasvið Þingvalla-
vatns. Vanþekking, hagsmunaárekstrar eða skammtímasjónarmið geta einnig 
skapað hættu á því að spillt sé góðu neysluvatni.112 

Mengun vatns er að mestu bundin við þéttbýli og t.d. á höfuðborgarsvæðinu 
finnast dæmi um umtalsverða ofauðgun vatns, þungmálmamengun og saur-
gerlamengun.113 Nokkuð hefur borið á mengunaróhöppum við straumvötn, m.a. 
vegna leka klórvatns frá sundlaugum. 

Virkjanir. Vatnsaflsvirkjanir hafa jafnan umtalsverð áhrif á náttúrulegan vatnsbú-
skap straum- og stöðuvatna. Við stíflun straumvatna fer náttúrulegt rennslismunst-
ur þeirra úr skorðum, rennslisrýrnun verður iðulega um sumar en rennslisaukning 
að vetri til. Svipað gildir um miðlunar- og veitulón, þar ruglast náttúrulegur gangur 
á vatnsmagni og vatnsborðssveiflur verða oft margfaldar á við það sem gerist 
undir náttúrulegum kringumstæðum. Við virkjanir þar sem um er að ræða umtals-
verða vatnaflutninga, s.s. í Kárahnjúkavirkjun þar sem vatni er veitt á milli mjög 
stórra vatnasviða, verða miklar eðlisbreytingar í vatnsbúskap viðkomandi vatna-
kerfa. Aðrar lykilbreytur fyrir lífríki á borð við vatnshita og efnainnihald breytast 
mikið með tilkomu virkjunarmannvirkja vegna breytts rennslis og viðstöðutíma 

110 Kristinn Einarsson og Valborg Steingrímsdóttir 2008. Vatnafar á Íslandi, þróun og framtíðarhorfur. Skýrsla Vatnalaganefndar. 
Iðnaðarráðuneytið, september 2008, bls. 55–58.

111 Sama heimild.
112 Sama heimild.
113 Hilmar J. Malmquist, Finnur Ingimarsson, Haraldur Rafn Ingvason og Stefán Már Stefánsson 2008. Mengunarflokkun á Reykja-

víkurtjörn. Unnið fyrir Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar. Náttúrufræðistofa Kópavogs. Fjölrit nr. 1–08. 

Ósnortið vatnasvið.
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vatns. Ásýnd vatnakerfanna getur einnig 
tekið miklum stakkaskiptum, aðallega 
vegna breytinga á vatnsmagni og þá sér í 
lagi vatnsþurrð í fossum, en einnig vegna 
breytinga í farvegum straumvatna og 
fjöruborði lóna vegna rofafla. Breytingar á 
náttúrulegum lit vatnakerfa fylgja einnig 
í kjölfarið á vatnsaflsvirkjunum, einkum 
virkjun jökulvatna.

Framangreindar breytingar á vatnsbú-
skap vatna í kjölfar virkjunar rjúfa vist-
fræðilega samfellu vatnasviðanna og 
breyta ekki aðeins eðli og gerð vatnavist-
kerfanna og þurrlendisvistkerfanna sem 
standa næst þeim, heldur einnig sjávar-
vistkerfanna sem vötnin tengjast. Auk 

þess að þjóna miklum fjölda lífvera með því að bjóða upp á búsvæði og farbrautir 
sem lífverurnar ferðast eftir þá gegna straumvötnin einnig mikilvægu hlutverki 
við efna- og orkuflutninga af landi og í sjó fram. Vegna sérstakra eðliseiginleika 
vatns, einkum mikillar viðloðunar og rennslis fyrir tilstilli þyngdarafls, geta fram-
kvæmdir og mannvirki ofarlega á vatnasviði haft mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir 
þann hluta vistkerfisins sem er neðarlega á vatnasviðinu. 

Fimm stór vatnasvið á Íslandi eru enn lítt snortin, með náttúrulegt rennsli og 
órofa samfellu vatns. Það eru Jökulsá á Fjöllum, Skjálfandafljót, Héraðsvötn, Hvítá 
í Borgarfirði og Kúðafljót (Tafla 3.2). Nú eru í undirbúningi virkjanir á vatnasviði 
Kúðafljóts og orkufyrirtæki hafa sýnt áhuga á virkjun Jökulsánna í Skagafirði. Það 
gæti því farið svo að aðeins örfá af stærstu vatnasviðum landsins stæðu eftir 
ómiðluð með vatnafarslega samfellu í náinni framtíð. 

Virkjun jarðvarma getur einnig haft umtalsverð áhrif á grunn- og yfirborðsvatn, 
bæði beint vegna hitabreytinga í jarðhitageyminum og óbeint vegna förgunar 
á affallsvatni. Förgun á heitu affallsvatni frá Nesjavallavirkjun sem leitt hefur til 
hitamengunar í grunnvatni hefur vakið áhyggjur bæði með hliðsjón af rekstri og 
líftíma rafmagnshverfla og vegna áhrifa á fjörulífríki í Þingvallavatni.114 

Loftslagsbreytingar. Hlýnandi loftslag hefur þegar sett mark sitt á vatnsauðlindir 
landsins og haldi fram sem horfir munu jöklar hopa ört alla 21. öldina. Afrennsli frá 
jöklunum mun aukast mjög á fyrri hluta 21. aldar en síðan minnka vegna stöðugr-
ar rýrnunar þeirra. Farvegir jökuláa munu breytast og sumir hverfa og jaðarlónum 
mun fjölga, einkum við sunnanverðan Vatnajökul þar sem skriðjöklar hafa grafið 
djúpa dali. Leysingaflóð frá jöklum munu aukast verulega og aurburður í jökulám 
vex fyrst í stað með auknu rennsli en minnkar þegar til lengri tíma er litið. Vegna 
aukinnar úrkomu og hærri vetrarhita má ætla að afrennsli lands utan jökla verði 
um 8% meira undir lok aldarinnar en það var 100 árum fyrr. Afrennsli frá jökul-
huldum svæðum vex aftur á móti mun meira vegna aukinnar bráðnunar, eða um 

114 Zarandi, S.S.M.M. og G. Ivarsson 2010. A Review on Waste Water Disposal at the Nesjavellir Geothermal Power Plant. Proceed-
ings World Geothermal Congress. Bali, Indonesia, 25–29 April 2010; Sigurður S. Snorrason, Hilmar J. Malmquist, Hrefna B. Ingólfs-
dóttir, Þórey Ingimundardóttir og Jón S. Ólafsson 2011. Effects of geothermal effluents on macrobenthic communities in a 
pristine sub-arctic lake. Inland Waters (handrit samþykkt til birtingar).

Barnafoss í Hvítá.
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90%.115 Samfara auknu afrennsli og hækkandi lofthita má gera ráð fyrir að vötn 
hlýni enn meira en orðið er og að efnastyrkur í straum- og stöðuvötnum haldi 
áfram að vaxa vegna aukins rofs á vatnasviðum.116

Æskilegar verndaraðgerðir
Mikilvægi vatnsauðlindarinnar sem frumforsendu lífs verður að setja á oddinn 
varðandi hvers kyns nýtingu og umgengni við auðlindina, hvort sem um er að 
ræða vatnstöku til neyslu, virkjun fallvatna eða nýtingu hennar sem viðtaka fyrir 
fráveitur. Líta ber á vatn sem almenna auðlind og sameign þjóðarinnar en ekki 
sem hverja aðra verslunarvöru.117 Forgangsatriði varðandi verndun, vöktun og um-
sjón með vatni er því að tryggja náttúrulega ferla og vistfræðilegt þjónustuhlut-
verk vatnsauðlindarinnar. 

Samkvæmt vatnatilskipun ESB er vatnsmagn einn þeirra þátta sem hafa þarf 
í huga þegar ástand vatns er metið og þar með hvort grípa þurfi til ráðstafana 
til að ná þeim vatnsgæðum sem að er stefnt. Hér er ekki aðeins horft til þess að 
vatnsmagn út af fyrir sig felur í sér afar þýðingarmikil gæði heldur og ekki síður 
að magnstaða grunnvatns getur haft áhrif á vistfræðileg gæði yfirborðsvatns og 
landvistkerfa sem tengjast viðkomandi vatnasviði.

Mikilvægt er að stuðla að verndun heildstæðra vatnasviða af ólíkum vatna-
gerðum. Einna brýnast er að standa vörð um lindavatnskerfi á eldvirka belti lands-
ins þar sem er að finna ungar, gropnar og lekar hraunmyndanir sem myndast hafa 
í gosum eftir að síðasta jökulskeiði lauk fyrir 14.000–10.000 árum. Lagt er til að sett 
verði í ný náttúruverndarlög m.a. ákvæði um verndun helstu lindavatnssvæða 
landsins. Einnig er orðið aðkallandi að huga að verndun vatnasviða óraskaðra jök-
ulvatna, en slík vatnakerfi eru á hverfanda hveli vegna virkjunarframkvæmda og 
hnattrænnar hlýnunar. Þá eru vatnakerfi undir áhrifum jarðvarma fágæt á lands- 
og alþjóðavísu og full ástæða til að huga að sérstakri verndun þeirra. Rannsóknir á 
vatnsauðlind Íslands hafa fyrst og fremst beinst að neysluvatni og virkjun vatnsafls 
til raforkuframleiðslu. Minna fer fyrir rannsóknum sem lúta að lífríki vatns og lítið 
hefur verið fjallað um verndargildi íslensku ferskvatnsauðlindarinnar í alþjóðlegu 
samhengi. Auk sértækra verndaraðgerða sem brýnt er að grípa til hið fyrsta er afar 
aðkallandi að ráðast sem fyrst í heildstæða úttekt og mat á verndargildi vatnasviða 
almennt í landinu. Slíkt mat þyrfti ekki síður að taka til líffræðilegra atriða en vatna- 
og eðlisefnafræðilegra þátta.

3.3.3 Lífverur og vistkerfi í fersku vatni 
Einkenni
Almennt má segja um vatnalífríkið á Íslandi að það sé tegundafátt og líkist meira 
flóru og fánu norðurheimskautssvæðisins en því sem algengast er í tempraða 
beltinu.118 Á móti tegundafábreytninni vegur að margar tegundir sem hér finnast 
státa af stórum og sterkum stofnum. Þetta á t.d. við um lax og fjölmargar tegundir 

115 Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2008.
116 Gíslason S.R., E.H. Oelkers, E.S. Eiriksdottir, M.I. Kardjilov, G. Gisladottir, B. Sigfusson, A. Snorrason, S. Elefsen, J. Hardardottir, P. Tors-

sander og N. Oskarsson 2009. Direct evidence of the feedback between climate and weathering. Earth and Planetary Science 
Letters 277, bls. 213–222; H.J. Malmquist, F. Ingimarsson, H.R. Ingvason og S.M. Stefánsson 2010. Climate change and its effects 
on lakes in SW-Iceland. Extended abstract. Í: H. O. Andradóttir (ritstj.), Proceedings of the 14th International Workshop on Physical 
Processes in Natural Waters, June 28 – July 1 2010, Reykjavík, Iceland, bls. 34–35.

117 Vatnatilskipun ESB 2000/60/EC, 1. tölul. inngangsákvæða.
118 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 

ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.
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hryggleysingja, einkum rykmý sem er 
algengasti hópur hryggleysingja í fjöru-
vist íslenskra straum- og stöðuvatna og 
gegnir lykilhlutverki í efna- og orkubúskap 
vatna, m.a. sem fæða fyrir fugla og fiska. 
Á móti tegundafábreytni vegur einnig 
að innan sumra tegunda er til staðar 
mikill breytileiki í útliti og lífsháttum sem 
tengist aðlögun að ólíkum lífsskilyrðum. 
Slík auðlindabundin fjölbrigðni (resource 
polymorphism) er mikilvæg birtingar-
mynd líffræðilegrar fjölbreytni. Gott dæmi 
fjölbrigðni af þessu tagi er þróun hinna 
fjögurra ólíku bleikjuafbrigða í Þingvalla-
vatni.119 Margt er líkt með þróun og tilurð 
bleikjuafbrigðanna í Þingvallavatni og 

þróun og tilvist fínkanna hans Darwins á Galapagoseyjum. Tilvist bleikjuafbrigða í 
Þingvallavatni og víðar á landinu, og hornsílaafbrigða í mörgum vötnum, er mjög 
áhugaverð í vísindalegu tilliti.120

Sex til sjö náttúrulegar tegundir fiska lifa í ferskvatni á Íslandi. Þetta eru lax 
(Salmo salar), bleikja (Salvelinus alpinus), urriði (Salmo trutta), áll (Anquilla anquilla) 
(líklega bæði amerískur og evrópskur áll), hornsíli (Gasterosteus aculeatus) og 
flundra (Platichthys flesus) (nýleg). Þá lifir urmull hryggleysingja, plantna og þör-
unga í vötnum landsins, á að giska um 2000 tegundir. Tegundaríkustu hópar smá-
lífvera eru kísilþörungar, grænþörungar, þyrildýr, skordýr og krabbadýr.121

Stofnar af laxfiskaætt, þ.e. bleikja, urriði og einkum lax, eru óvíða jafn stórir og í 
jafn góðu ásigkomulagi og hér á landi. Á vatnasviði Þjórsár og Hvítár-Ölfusár er að 
finna stærstu laxastofna á landinu og jafnframt stærstu laxastofna sem heimkynni 
hafa í Norður-Atlantshafi.122 Hrygning og uppeldi laxa í jafn miklum mæli og raun 
ber vitni í Þjórsá og fleiri jökulám hér á landi er fremur fágætt og sérstætt á heims-
vísu.

Hraungrýtisbotn lindavatna, með ósléttu yfirborði og mikilli holrýmd, býður 
lífverum upp á allt annars konar undirlag en er jafnan til staðar í öðrum vatna-
gerðum. Þessi sérkenni lindavatna, auk efna- og eðlisfræðilegra sérkenna, skapa 
lífríkinu skilyrði sem ekki eru fyrir hendi annars staðar og er það talið eiga drjúgan 
þátt í því að lífríki í lindavötnum er almennt mun tegundaríkara og meira að magni 
en í öðrum vötnum. Þá bendir einnig margt til þess að lífsskilyrði í lindavatnskerf-
unum eigi drjúgan þátt í þróun og tilvist einlendra tegunda og tegundaafbrigða 
í landinu. Hér er vísað til tveggja tegunda grunnvatnsmarflóa,123 sem aðeins eru 
til á Íslandi og bundnar eru að meira eða minna leyti við lindavatn, og tilvist mis-

119 Sigurður S. Snorrason, Hilmar J. Malmquist og Skúli Skúlason 2002. Bleikjan. Í: Þingvallavatn. Undraheimur í mótun (Pétur M. 
Jónasson og Páll Hersteinsson, ritstj.). Mál og menning, Reykjavík, bls. 179–196. 

120 Skúli Skúlason, Hilmar J. Malmquist og Sigurður S. Snorrason 2002. Þróun fiska í Þingvallavatni. Í: Þingvallavatn. Undraheimur í 
mótun (Pétur M. Jónasson og Páll Hersteinsson, ritstj.). Mál og menning, Reykjavík, bls. 207–211.

121 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.

122 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson og Sigurður Guðjónsson 2008. Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt rannsókna 
árin 2003 til 2007. Selfossi júní 2008, VMST/080020, LV-2008/066. Lokaskýrsla. Rannsóknin var unnin fyrir Landsvirkjun. 

123 Bjarni K. Kristjánsson og Jörundur Svavarsson 2007. Grunnvatnsmarflær á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 76, bls. 22–28.
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munandi bleikjuafbrigða í Þingvallavatni, Mývatni og fleiri lindavötnum.124 Þá eru 
til tvær tegundir af rykmýi sem aðeins eru þekktar á Íslandi. Allt er þetta til marks 
um mikilvægi ferskvatns í vistfræði landsins. 

Meðfram stöðuvötnum og lækjum og ám með stöðugt vatnsborð myndast 
gjarnan sérstakt gróðurbelti við náttúrulegar aðstæður og þar sem búfjárbeit er 
ekki þung. Gróðurinn á þessu belti er oft gróskumeiri og hávaxnari en á landinu 
í kring. Einkennistegundir slíks bakkagróðurs hér á landi eru ætihvönn (Angelica 
archangelica), gulvíðir (Salix phylicifolia), birki og ýmsar breiðblaða og blómfagrar 
jurtir s.s. blágresi (Geranium sylvaticum) og brennisóley (Ranunculus acris). Þótt 
beltið sé oftast aðeins örfáir metrar hefur það mikla líffræðilega þýðingu. Það eyk-
ur líffræðilega fjölbreytni, er mikilvægt afdrep og stundum varpstaður fyrir fugla 
og er að auki búsvæði fyrir ýmis smádýr. Bakkagróður getur dregið úr rofi og frá 
honum falla lífrænar leifar til vatnsins þar sem þær verða uppspretta næringarefna 
fyrir vatnavistkerfi. Þá er þessi kragi oft mikið augnayndi í landslagi.

Nokkrar tegundir votlendisfugla eru sérhæfðir vatnafuglar, einkum á varptíma, 
og eru mikilvægur hluti ásýndar margra vatna. Má þar nefna flestar tegundir anda, 
en einnig álftir (Cygnus cygnus), brúsa og goða. Margar þessar tegundir fella auk 
þess flugfjaðrir við lífrík stöðuvötn.

Ástand og ógnir
Nýting og umgengni. Vatnsaflsvirkjanir hafa margvísleg áhrif á vötn og vatnakerfi 
og nærliggjandi umhverfi.125 Rennslisbreytingar eiga sér stað í straumvötnum með 
tilheyrandi áhrifum á lífríki og ásýnd vatnanna. Fiskvegir verða fyrir röskun vegna 
stíflugerðar og stöðuvötn breytast í miðlunarlón með tilbúnum vatnsborðssveifl-
um og áhrifum á lífríki og ásýnd lands. Oft eyðileggjast gróin landsvæði, þurrlendi 
sem votlendi, þegar þau fara á kaf undir miðlunar- og veitulón. Óvissa ríkir um 
áhrif vatnsaflsvirkjana á sjávarlífríki, m.a. á þörunga, hryggleysingja og fiska. 

Vegagerð við ár- og vatnsbakka, holræsagerð og efnistaka í árfarvegum hefur 
verið nokkurt vandamál um alllangt skeið. Búsvæðum hefur verið spillt með efnis-
töku og fyllingu jarðefna og farleiðir fiska hafa verið tepptar með lagningu holræsa.

Mengun. Efnamengun ferskvatns hefur ekki verið stórt vandamál á Íslandi fram til 
þessa. Aðallega er um staðbundin mengunarslys að ræða, s.s. vegna klórlosunar 
og galla í fráveitukerfum. Aukin atvinnustarfsemi, efnanotkun og hröð þéttbýlis-
myndun mun þó auka álag jafnt á vatnsból sem yfirborðsvatn. Ofauðgunar vatna 
vegna næringarefna gætir nú þegar á höfuðborgarsvæðinu. 

Virkjun jarðvarma getur haft umtalsverð áhrif á grunn- og yfirborðsvatn, bæði 
beint vegna hitabreytinga í jarðhitageyminum og óbeint vegna förgunar á affalls-
vatni. Dæmi er um afmörkuð hitaáhrif á vatnalífríki í Þingvallavatni vegna affalls-
vatns frá Nesjavallavirkjun.126

124 Sigurður S. Snorrason, Hilmar J. Malmquist og Skúli Skúlason 2002. Bleikjan. Í: Þingvallavatn. Undraheimur í mótun (Pétur M. 
Jónasson og Páll Hersteinsson, ritstj.). Mál og menning, Reykjavík, bls. 179–196; Skúli Skúlason, Hilmar J. Malmquist og Sigurður 
S. Snorrason 2002. Þróun fiska í Þingvallavatni. Í: Þingvallavatn. Undraheimur í mótun (Pétur M. Jónasson og Páll Hersteinsson, 
ritstj.). Mál og menning, Reykjavík, bls. 207–211.

125 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55; Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001. Vatnalífríki á virkjanaslóð. Áhrif fyrirhugaðrar Kára-
hnjúkavirkjunar ásamt Laugarfellsveitu, Bessastaðaárveitu, Jökulsárveitu, Hafursárveitu og Hraunaveitum á vistfræði vatnakerfa. 
Unnið fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands og Landsvirkjun (LV-2001/025).

126 Sigurður S. Snorrason, Hilmar J. Malmquist, Hrefna B. Ingólfsdóttir, Þórey Ingimundardóttir og Jón S. Ólafsson 2011. Effects of 
geothermal effluents on macrobenthic communties in a pristine sub-arctic lake. Inland Waters (handrit samþykkt til birtingar).

Efnistaka í á.
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Loftslagsbreytingar. Breytingar hafa orðið á efna- og eðlisþáttum ferskvatns í 
kjölfar hlýnunar á undanförnum árum. Afrennsli hefur aukist, vötn hafa hlýnað 
og efnastyrkur í straum- og stöðuvötnum hefur vaxið vegna aukins efnarofs á 
vatnasviðum.127 Þessar breytingar hafa áhrif á lífríki og eru m.a. vísbendingar um 
lækkandi aldur og aukna framleiðslu gönguseiða laxa, fækkun stórlaxa og fækkun 
bleikju í grunnum stöðuvötnum.128

Ný tegund flatfisks, flundra, sem fyrst fannst hér við land haustið 1999, hefur 
breiðst ört út á árósasvæðum um sunnan-, vestan- og norðanvert landið og er 
tilkoma fisksins hér við land líklega tengd hlýnun sjávar og ferskvatns. Flundran 
er af kolaætt og lifir í sjó en sækir í ísalt og ferskt vatn og getur gengið upp í ár og 
læki. Talið er að flundran geti haft áhrif á stofna laxfiska í straumvötnum landsins.

Ef spár um hlýnun loftslags á Íslandi ganga eftir (0,15–0,20°C/áratug) má reikna 
með að efna- og eðlisþættir vatna breytist umtalsvert með tilheyrandi áhrifum á 
lífríkið. Gera má ráð fyrir að kulsæknum tegundum fækki en suðlægum tegundum 
fjölgi. Búast má við aukinni heildarframleiðslu en jafnframt tíðari vandamálum 
vegna ofauðgunar, þörungablóma og súrefnisskorts.

Stofnar ferskvatnsfiska á Íslandi, einkum laxa, virðast almennt í góðu ásigkomu-
lagi og betur á sig komnir en víðast hvar annars staðar í Evrópu og N-Ameríku. 
Þó eru blikur á lofti og ástæða til að huga að verndaraðgerðum. Stórlöxum með 
tveggja ára sjávardvöl hefur fækkað jafnt og þétt frá miðjum níunda áratug síðustu 
aldar og veldur það verulegum áhyggjum. Talið er að minnkandi stórlaxagengd 
megi einkum rekja til aukinna dauðsfalla laxa á öðru ári í sjó sem kann að standa 
í sambandi við hlýnun sjávar.129 Þá virðist bleikja vera á undanhaldi í grunnum 
vötnum og hefur það einnig verið rakið til loftslagshlýnunar.130

Framandi tegundir. Í fersku vatni á Íslandi er að finna eina dýrategund sem flokk-
ast sem framandi ágeng tegund, þ.e. búrabobbi (Physella acuta). Að auki eru 
nokkrar framandi tegundir sem teljast vera mögulega ágengar, en þar á meðal eru 
regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), hnúðlax (Oncorhynchus gorbuscha) og 
kransarfi (Egeria densa). Snigillinn og kransarfinn hafa að öllum líkindum borist út í 
náttúruna úr fiskabúrum. Regnbogasilungur var fluttur hingað til lands til fiskeldis 
árið 1950 en hnúðlax er flökkufiskur sem á rætur í Kyrrahafi en var fluttur til eldis 
á norðanverðan Kólaskaga og hefur aðallega sloppið þaðan. Hnúðlax varð fyrst 
vart hér á landi 1960 og árlega veiðast um tíu slíkir fiskar í íslenskum laxveiðiám. 
Útbreiðsla framangreindra lífvera úti í náttúrunni hér á landi er enn sem komið er 
takmörkuð, en með hlýnandi loftslagi má búast við auknum vandamálum vegna 
þessara tegunda. 

Um tíma stafaði villtum laxastofnum í nokkrum ám á landinu hætta af erfða-
blöndun við laxa sem sloppið höfðu úr eldiskvíum. Dregið hefur úr þessari vá 

127 Gíslason S.R., E.H. Oelkers, E.S. Eiriksdottir, M.I. Kardjilov, G. Gisladottir, B. Sigfusson, A. Snorrason, S. Elefsen, J. Hardardottir, P. Tors-
sander og N. Oskarsson 2009. Direct evidence of the feedback between climate and weathering. Earth and Planetary Science 
Letters 277, bls. 213–222; H.J. Malmquist, F. Ingimarsson, H.R. Ingvason og S.M. Stefánsson 2010. Climate change and its effects 
on lakes in SW-Iceland. Extended abstract. Í: H. O. Andradóttir (ritstj.) Proceedings of the 14th International Workshop on Physical 
Processes in Natural Waters, June 28 – July 1 2010, Reykjavík Iceland, bls. 34–35.

128 H. J. Malmquist, Þ. Antonsson, H.R. Ingvason, F. Ingimarsson og F. Árnason 2009. Salmonid fish and warming of shallow Lake 
Elliðavatn in Southwest Iceland. Verh. Internat. Verein. Limnol. 30, bls. 1127–1132; Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á 
Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2008.

129 Guðni Guðbergsson og Sigurður Guðjónsson 2003, ICES 2010; Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Skýrsla 
vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2008.

130 H. J. Malmquist, Þ. Antonsson, H.R. Ingvason, F. Ingimarsson og F. Árnason 2009. Salmonid fish and warming of shallow Lake 
Elliðavatn in Southwest Iceland. Verh. Internat. Verein. Limnol. 30, bls. 1127–1132; Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á 
Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2008. 

Kuðungableikja hrygnir í Þingvallavatni. 

Hellamarfló (Crangonyx islandicus).
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vegna samdráttar í sjókvíaeldi. Óheimilt er að flytja laxfiska á svæði þar sem þeir 
koma ekki náttúrulega fyrir nema með leyfi þar til bærra aðila. Einhver brögð eru 
þó enn að slíkum flutningi í leyfisleysi en hann getur haft ófyrirséðar afleiðingar 
gagnvart fiski sem er fyrir á svæðinu eins og þekkt er í Veiðivatnaklasanum þar 
sem urriði á heimaslóð lét undan síga gagnvart bleikju eftir að henni var sleppt á 
vatnasviði Tungnár.131 Auk þess getur slíkur innflutningur breytt gerð vistkerfisins 
á svæðinu.

Æskilegar verndaraðgerðir
Helstu ógnir sem steðja að íslensku vatnsauðlindinni og taka verður tillit til við 
verndun á vatnalífríki og umhverfi vatna tengjast vatnsaflsvirkjunum, vegagerð, 
efnistöku og mengun grunn- og yfirborðsvatns. Hlýnun vatna vegna loftslags-
breytinga er einnig farin að ógna vatnalífríki hér á landi. Áður fyrr stafaði votlendi 
einna mest hætta af framræslu í tengslum við landbúnað en verulega hefur dregið 
úr þess háttar framkvæmdum. En skaðinn er skeður og að einhverju leyti má lík-
lega bæta fyrir hann með endurheimtaraðgerðum. Reynsla af slíkum aðgerðum 
er hins vegar vart fyrir hendi hér á landi og því er brýnt að fara að öllu með gát.

Verndun tiltekinna búsvæða og heildstæðra vatnasviða af ólíkum vatnagerð-
um er æskilegasta aðgerðin með hliðsjón af verndun einstakra tegunda lífvera. 
Röskun búsvæða er ein helsta ástæða hnignunar á einstökum tegundum lífvera 
og án heimkynna þrífast lífverurnar ekki. Einna brýnast er að standa vörð um lífríki 
í lindavatnskerfum á eldvirka beltinu þar sem eru lífrík vatnavistkerfi og sjaldgæfar 
tegundir lífvera. 

Vegna bráðnunar jökla í kjölfar hlýnunar hafa mörg ný vötn myndast, einkum 
við jaðar jökla og jökulsporða. Ágæt dæmi um slík vötn er að finna við sunnan-
verðan jaðar Vatnajökuls. Efst á Okinu hefur einnig myndast tært gígvatn vegna 
bráðnunar jökulsins. Full ástæða er til að huga að verndun slíkra vatna þar sem um 
er að ræða ung og ómótuð vistkerfi sem bjóða upp á afar áhugavert en fágætt 
tækifæri í vísindalegu tilliti til að fylgjast með hvernig lífverur nema land og með 
hvaða hætti vistkerfin þroskast og þróast.

Aðeins eitt eindregið vatnadýr hefur verið friðað samkvæmt náttúruverndar-
lögum, en það er tjarnarklukka (Agabus uliginosus), smávaxinn ættingi brunn-
klukku sem á sér þekkt athvarf á aðeins einum stað á landinu. Í röksemdum fyrir 
friðlýsingu tegundarinnar var talið mikilvægt að grundvalla hana á skírskotun til 
búsvæðaverndar í samræmi við 53. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Frið-
lýsingin er einnig í takt við evrópska áætlun um vernd hryggleysingja sem unnin 
var á grundvelli Bernarsamningsins132 og 2010 markmið Sameinuðu þjóðanna 
um líffræðilega fjölbreytni. Rík ástæða er til að gaumgæfa vel verndun fleiri 
vatnahryggleysingja út frá framangreindum forsendum. Þar á meðal er friðlýsing 
einlendu grunnvatnsmarflónna tveggja, Crymostygius thingvallensis og Crangonyx 
islandicus. Önnur tegundin er þekkt frá tveimur stöðum á landinu, Þingvallavatni 
og Herðubreiðarlindum, en hin finnst víðar í grunnvatni á eldvirka beltinu. Báðar 
tegundirnar eru nýjar fyrir vísindin og þekkjast ekki utan Íslands.133 

131 Hilmar J. Malmquist 1998. Ár og vötn á Íslandi: Vistfræði og votlendistengsl. Í: Íslensk votlendi. Verndun og nýting (Jón S. Ólafsson 
ritstj.). Háskólaútgáfan, Reykjavík, bls. 37–55.

132 Haslett, J.R. 2007. European Strategy for the conservation of invertebrates. Council of Europe Publishing. Nature and environ-
ment, No. 145. 

133 Bjarni K. Kristjánsson og Jörundur Svavarsson 2007. Grunnvatnsmarflær á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 76, bls. 22–28; Kornobis, 
E., S. Pálsson, B.K. Kristjánsson og J. Svavarsson 2010. Molecular evidence of the survival of subterranean amphipods (Arthro-
poda) during Ice Age underneath glaciers in Iceland. Molecular Ecology 19, bls. 2516–2530.
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Erfitt getur reynst að bregðast við ógnum sem steðja að ferskvatnsfiskum og 
öðru vatnalífríki vegna hnattrænna breytinga á borð við loftslagshlýnun með sér-
tækum aðgerðum. Mikilvægt er hins vegar að huga að almennum aðgerðum á 
borð við minni losun gróðurhúsalofttegunda og varfærna umgengni í tengslum 
við veiðistýringu, vatnstöku og miðlun vatns. 

Virkt eftirlit með náttúru landsins er mikilvægur liður í verndun hennar. Æski-
legt er að auka slíkt eftirlit með aðgerðum sem snerta vatnalífríkið, þ.m.t. fiskslepp-
ingar, óheimilar netveiðar og rekstur miðlunarmannvirkja.

3.4 Hafið
3.4.1 Sjórinn, lífverur og vistkerfi 

Einkenni
Í sjónum umhverfis Ísland eru mörk kaldra og hlýrra hafstrauma. Vesturgrein Golf-
straumsins (6–8°C) kemur upp að suðurströnd landsins og heldur áfram vestur og 
síðan norður með landinu og þaðan til austurs með norðurströndinni. Úr Norður-
Íshafi fellur kaldur hafstraumur, Austur-Grænlandsstraumurinn (um 0°C), til suðurs 
meðfram austurströnd Grænlands. Grein úr honum klofnar út af Vestfjörðum til 
austurs með Norðurlandi og þaðan suður með Austurlandi. Næringarefni eins og 
nítrat, fosfat og kísill eru nauðsynleg til þess að svifþörungar nái að dafna og vaxa. 
Djúpsjór er að jafnaði næringarríkari en yfirborðssjór og við straumamót eða þar 
sem vindar stuðla að uppblöndun næringarefna skapast ákjósanleg skilyrði fyrir 
vöxt plöntusvifs og þar með undirstaða fyrir auðugt lífríki.134 Í hafinu umhverfis 
Ísland eru stórir stofnar plöntu- og dýrasvifs, auðug og fjölbreytt botndýrasam-
félög og gjöful fiskimið.

Strandlína Íslands er um 5.000 km löng. Munur á flóði og fjöru er frá 1,5 m á 
Norðurlandi, Austurlandi og hluta af Suðurlandi og allt að 5 m á stórstraumi á 
Vesturlandi, aðallega Breiðafirði sem er eina hafsvæðið sem nýtur verndar á Íslandi. 
Á Vesturlandi eru miklar leirur og í Breiðafirði er um helmingur af flatarmáli fjara á 
Íslandi. Þar eru miklir „þaraskógar“ og meira en helmingur af grjót- og klettaströnd 
landsins þar sem mikil framleiðsla er á þangi, s.s. bóluþangi og klóþangi. Sjávar-
fitjar eru víðáttumestar við norðaustanverðan Faxaflóa, einkum við Melabakka. 
Einkennisplöntur sjávarfitja eru m.a. sjávarfitjungur (Puccinella coarctata), skrið-
stör (Carex mackenziei), flæðastör (C. subspathacea) og marstör (C. salina) og eru 
þær að mestu eða alveg bundnar við þetta búsvæði. Vegna þess hve fjörur eru 
miklar á Vesturlandi og lífríki ríkulegt eru stærstu fæðusvæði margra fugla þar. 
Þetta á við um bæði íslenska varpfugla, vetrar- og fargesti en fjörur og leirur eru 
gríðarlega mikilvægir viðkomustaðir farfugla. Hafið og ströndin eru mikilvægustu 
vetrarstöðvar staðfugla. 

Sjávarþörungar eru undirstaða fyrir tilvist allra dýrahópa í hafinu og er þeim 
gjarnan skipt í tvo meginflokka, botnþörunga og svifþörunga. Botnþörungar 
mynda tiltölulega mjótt belti við ströndina frá fjörukambi og niður á u.þ.b. 50 m 
dýpi en geta náð lengra niður þar sem sjór er tær og sólarbirta mikil. Svifþörungar 
hafast hins vegar við í yfirborðslögum sjávarins og getur lífmassi þeirra orðið 
gífurlegur en talið er að ársframleiðsla svifþörunga innan íslensku fiskveiðilögsög-

134 Líffræðileg fjölbreytni. Stefnumörkun Íslands um framkvæmd Samningsins um líffræðilega fjölbreytni 2007; Þórunn Þórðardóttir 
1994. Plöntusvif og framleiðni í sjónum við Ísland. Í: Íslendingar, hafið og auðlindir þess (ritstj. Unnsteinn Stefánsson). Vísindafélag 
Íslendinga, Reykjavík, bls. 65–88.
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unnar geti verið um 120 milljónir tonna 
af hreinu kolefni á ári. Um 260 tegundir 
botnþörunga eru þekktar hér við land en 
ekki er til heildaryfirlit yfir fjölda tegunda 
svifþörunga í sjó. 

Um 300 fisktegundir hafa fundist í ís-
lenskri efnahagslögsögu en þar af eru um 
150 tegundir taldar hrygna innan lögsög-
unnar. Meirihlutinn eru hlýsjávartegundir 
sem hrygna á grunnsævi, t.d. þorskur 
(Gadus morrhua), ýsa (Melanogrammus 
aeglefinus), ufsi (Pollachius virens), síld (Clu-
pea barengus) og flatfisktegundir. Nokkrar 
tegundir eru af hánorrænum uppruna, þar 
á meðal loðna (Mallotus villosus) og grá-
lúða (Reinhardtius hippoglossoides). Þótt 
allar fisktegundirnar við Ísland finnist víðar en hér er oft um sérstaka stofna að 
ræða sem ekki tengjast öðrum stofnum nema að mjög takmörkuðu leyti. Þorsk-
stofninn við Ísland er t.d. ekki sá sami og þorskstofninn í Norðursjó. Innan teg-
unda og stofna er einnig í sumum tilfellum um mismunandi undirstofna að ræða. 
Slíkir undirstofnar geta verið svæðabundnir með takmörkuðum samgangi eins og 
kann að vera með þorskinn. Mikilvægustu fiskistofnarnir í efnahagslegu tilliti eru 
þorskur, ýsa, ufsi, karfi, loðna, síld og nokkrar flatfisktegundir. Af hryggleysingjum 
hefur rækja verið mikilvægust ásamt humri og hörpudiski.

Árið 1992 var umfangsmiklu verkefni, Botndýr á Íslandsmiðum, hleypt af stokk-
unum til að kanna tegundasamsetningu, útbreiðslu og magn botndýra í hafinu 
umhverfis Ísland.135 Verkefnið er samstarfsverkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands, 
Hafrannsóknastofnunarinnar og Háskóla Íslands. Í verkefninu hafa alls safnast á 
þriðja þúsund tegundir botndýra. Tæplega eitt þúsund þessara tegunda voru 
áður ófundnar við Ísland og rúmlega 30 þeirra áður óþekktar í heiminum.136 Lang-
flestar botndýrategundir á Íslandsmiðum eru sjaldgæfar með litla stofnstærð og 
einhverjar gætu verið verndarþurfi. Stór hluti nýfundnu tegundanna finnst á 
Reykjaneshryggnum og e.t.v. ætti að huga að búsvæðavernd fyrir sumar þeirra.137 
Verkefnið Botndýr á Íslandsmiðum hefur sýnt að með skipulegum rannsóknum er 
unnt að bæta þekkingu á lífríki landsins verulega.

Margar íslenskar fuglategundir byggja afkomu sína algerlega eða að hluta til 
á hafinu umhverfis Ísland og stór hluti sumra alheimsstofna heldur til á Íslandi. 
Íslenskt hafsvæði hefur mikla sérstöðu hvað þetta varðar í alþjóðlegu samhengi 
gagnvart nokkrum fuglategundum. Nefna má að stormsvölustofninn (Hydroba-
tes pelagicus) hér við land er 10–12% af heildarvarpstofni í Evrópu og heiminum. 
Meira en þriðjungur lunda í heiminum verpir hér við land og allt að helmingur eða 
meira af varpstofni álku verpir hér við land svo eitthvað sé nefnt. 

Tvær selategundir, landselur (Phoca vitulina) og útselur (Halichoerus grypus), 
kæpa við landið. Stofnar beggja hafa verið á umtalsverðu undanhaldi síðasta 
áratug. Auk land- og útsels eru fimm aðrar tegundir hreifadýra þekktar hér við 
land sem flækingar. Að minnsta kosti sjö tegundir tannhvala og fimm tegundir 

135 Hafið. Stefna íslenskra stjórnvalda. Umhverfisráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti og utanríkisráðuneyti 2004, bls. 19.
136 Botndýr á Íslandsmiðum. BioIce verkefnið. Skýrsla verkefnisstjórnar 2005. 
137 Sama heimild. 

Surtsey.
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skíðishvala eru algengar umhverfis landið 
en alls hafa verið skráðar um 25 tegundir 
hvala á íslensku hafsvæði. Allar skíðis-
hvalategundirnar eru flökkuspendýr sem 
dvelja hluta úr ári við Ísland en halda sig 
annars að mestu leyti langt fyrir utan ís-
lenska landhelgi.

Ástand og ógnir
Nýting og umgengni. Hnignun búsvæða 
er ein mesta ógnin sem steðjar að fjöl-
breytni lífríkis hafsins við Ísland.138 Veiðar 
og veiðarfæri geta raskað búsvæðum og 
sama er að segja um efnistöku af hafs-
botni. Þá kunna breytingar samfara hlýnun 
sjávar, t.d. á hafstraumum, og mengun að 

hafa áhrif á búsvæði og vistkerfi. Margt bendir til þess að stór hluti þeirra kóralla-
svæða og svampasamfélaga sem þekkt voru á landgrunni Íslands séu horfin eða 
séu aðeins brot af þeirri stærð sem þau voru áður.139 Svampasamfélög finnast hins 
vegar allvíða utan veiðislóða í Grænlandssundi og á Reykjaneshrygg. 

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af 
afleiðingum ósjálfbærra nytja þegar kem-
ur að fiskveiðum. Síldarstofnar á Íslands-
miðum hrundu í kjölfar ofveiði og breyttra 
umhverfisskilyrða seint á sjöunda áratug 
síðustu aldar. Tveir þeirra (íslenska sumar-
gotssíldin og norsk-íslenski síldarstofninn) 
hafa síðan vaxið og náð fyrri stærð en sá 
þriðji (íslenska vorgotssíldin) hefur enn 
ekki náð sér á strik. Ástand botnfiskstofna 
er mismunandi. Þorskstofninn hefur dreg-
ist verulega saman en ýsustofninn eflst. 
Lengi vel var afli botnfisks umfram vísinda-
lega ráðgjöf en undanfarinn áratug hafa 
stjórnvöld að mestu farið að ráðgjöf Haf-

rannsóknastofnunarinnar við ákvörðun hámarksafla á mikilvægustu fiskstofnum.
Vegna rányrkju fyrr á öldum á ýmsum stórhvelum, s.s. Íslandssléttbak (Euba-

laena glacialis), norðhval (Balaena mysticetus) og steypireyði (Balaenoptera muscu-
lus), eru stofnar margra þessara flökkuspendýra ekki nema svipur hjá sjón og þola 
engar veiðar. 

Þverun fjarða vegna vegagerðar svo sem í Gilsfirði þar sem ekki er gætt fullra 
vatnsskipta hefur afgerandi áhrif á upprunalegt lífríki fjarðarins innan vegar.

Mengun. Hafsvæðið umhverfis Ísland er tiltölulega hreint og ómengað.140 Styrkur 
mengunarefna í sjávarfangi hér er almennt undir viðmiðunarmörkum og virð-

138 Hafið. Stefna íslenskra stjórnvalda. Umhverfisráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti og utanríkisráðuneyti 2004, bls. 19.
139 Sigmar Arnar Steingrímsson og Sólmundur Tr. Einarsson 2004. Kóralsvæði á Íslandsmiðum. Mat á ástandi og tillaga um aðgerðir 

til verndar þeim. Hafrannsóknir 110.
140 Líffræðileg fjölbreytni. Stefnumörkun Íslands um framkvæmd Samningsins um líffræðilega fjölbreytni 2007.
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ist fara minnkandi þar sem dregið hefur verið úr losun mengandi efna í hafið á 
undanförnum árum í kjölfar hertra reglna bæði í alþjóðasamningum og í löggjöf 
einstakra ríkja. 

Mengunarefni í íslensku sjávarfangi má að hluta til rekja til athafna manna 
hér við land en að stærstum hluta berast þau með loft- eða hafstraumum annars 
staðar að og oft frá fjarlægum löndum. 

Olíuslys og skipsströnd skapa ógn fyrir lífríki sjávar og fjöru og geta haft mikil 
staðbundin áhrif.

Loftslagsbreytingar. Almennt má ætla að vaxandi hlýsjávareinkenni á Íslands-
miðum og nærliggjandi hafsvæðum séu ávísun á aukna framleiðni lífríkis í sjó. 
Greinilegra breytinga hefur orðið vart í útbreiðslu og stofnstærð nokkurra nytja-
fiska á Íslandsmiðum sem mjög líklega tengjast hlýnun í sjónum umhverfis landið 
frá því um 1996.141 Útbreiðsla botnfiska af suðlægum uppruna á norðurmörkum 
útbreiðslusvæðisins hefur aukist til norðurs, t.d. ýsu, lýsu (Merlangius merlangus), 
skötusels (Lophius piscatorius) og ufsa. Stofnarnir hafa einnig stækkað verulega. 
Fyrir norrænar tegundir s.s. loðnu, grálúðu og rækju (Pandalus borealis) kann hlýn-
unin aftur á móti að hafa neikvæð áhrif og takmarka útbreiðslusvæði og framleiðni. 
Loðnan, sem er kaldsjávarfiskur, hefur að því er virðist hopað fyrir hlýindunum á 
undanförnum árum og haldið sig lengra norður í höfum og vestar yfir grænlenska 
landgrunninu. Ýmislegt bendir til að þorskurinn sé á kjörsvæði sínu eins og nú 
háttar hér um slóðir. Við hlýnun eru þó líkur á að uppvaxtarsvæði þorsksins stækki, 
m.a. vegna breyttra aðstæðna við strendur Grænlands og að lirfurek til Grænlands 
og göngur eldri fisks til baka verði tíðari.142

Meiri hlýnun á heimskautasvæðinu en hér við land kann að hafa mikil óbein 
áhrif á lífríkið í sjónum við Ísland, þar sem 
ekki er ólíklegt að flökkustofnar eins og 
síld, loðna, kolmunni og makríll breyti um 
hegðun og göngur þegar nýjar lendur 
opnast í Norður-Íshafi og forsendur kunna 
að breytast um afrakstur og stærð þeirra.

Á undanförnum árum hafa 26 áður 
óþekktar fisktegundir veiðst innan 200 
sjómílna lögsögunnar. Nær allar þessar 
tegundir eiga sér meginheimkynni sunnar 
í Atlantshafi og rannsóknir hafa sýnt að 
útbreiðsla margra þeirra hefur aukist til 
norðurs.

Breytingar á sýrustigi sjávar hér við 
land vegna aukins styrks koltvíildis í sjón-
um geta haft skaðleg áhrif á líkríkið, vegna breytinga á kalkbúskap sjávar. Samfara 
hlýnun sjávar kann magn og útbreiðsla marglyttutegunda á norðlægum slóðum 
að aukast og ofblómgun eiturþörunga að verða tíðari.143

141 Ólafur S. Ástþórsson, Þorsteinn Sigurðsson og Sveinn Sveinbjörnsson 2010. Makríll á Íslandsmiðum, Hafrannsóknir 152, bls. 
25–32; Jón Sólmundsson, Einar Jónsson og Höskuldur Björnsson 2010. Phase transition in recruitment and distribution of 
monkfish (Lophius piscatorius) in Icelandic waters. Marine Biology 157, bls. 295–305; Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra 
á Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2008.

142 Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2008.
143 Sama heimild.

Í Álftafirði við Ísafjarðardjúp.
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Æskilegar verndaraðgerðir
Skynsamleg nýting lifandi sjávarauðlinda byggir á sjálfbærum, vistvænum veiðiað-
ferðum þar sem stuðst er við vísindalega ráðgjöf og haldgóða þekkingu á lífríkinu. 
Hér á landi hefur fyrst og fremst verið stuðst við kvótakerfi til að stýra nýtingu fiski-
stofna, en auk þess hefur skyndilokunum verið beitt á ákveðnum svæðum til að 
vernda smáfisk. Eins og víða annars staðar í heiminum hafa nytjastofnar við Ísland 
engu að síður minnkað þrátt fyrir aðgerðir til að koma í veg fyrir það. Aflareglan 
sem tekin var upp árið 1995 fyrir þorsk er í anda varúðarnálgunar sem felst m.a. 
í því að veiðum er hagað í samræmi við afrakstursgetu viðkomandi dýrastofns 
með tilliti til óvissu um stærð og viðkomu hans. Aflareglan er einnig þróuð í anda 
vistkerfisnálgunar að því marki að tekið er tillit til samspils ólíkra stofna. 

Vegna bágs ástands sumra stórhvelastofna sem dvelja tímabundið á Íslands-
miðum og með hliðsjón af alþjóðlegri stöðu sjávarspendýra þarf að ígrunda vel 
stefnu í hvalveiðum og þar með hvort meiri hagsmunum sé fórnað fyrir minni 
með því að halda veiðunum til streitu í blóra við ýmsa aðra hagsmuni Íslendinga. 

Fyrir þjóð sem byggir afkomu sína að verulegu leyti á nýtingu lifandi auðlinda 
hafsins skiptir miklu máli að draga sem mest úr mengun af manna völdum. 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir frekari hnignun kóralsvæða við landið. Eina 
leiðin sem talin er duga til verndar kóralsvæðum er algert veiðibann innan þeirra 
og í öruggri fjarlægð frá þeim. Af þeim sökum ber að stefna að því að friða öll 
kóralsvæði við landið.144 Í ljósi þess að samfélögum stórra svampa hefur fækkað við 
Ísland frá því sem áður var er mikilvægt að koma í veg fyrir frekari hnignun þeirra 
við landið. Algert veiðibann á tilteknum svampabúsvæðum og í öruggri fjarlægð 
frá þeim virðist nauðsynlegt. 

Verndarsvæði í sjó hafa ekki verið stofnuð með tilliti til verndunar á líffræðilegri 
fjölbreytni en hér er lagt til að byrjað verði á að skoða svæðið sunnan Reykjanes-
skaga að Vestmannaeyjum og jafnvel austur fyrir Vestmannaeyjar, með það í huga 
að stofna einhvers konar verndarsvæði í sjó. Stefna ber að því að afmarka og friða 
hverasvæði við Grímsey og á Kolbeinseyjarhrygg.

3.5 Landslag og víðerni
3.5.1 Landslag 

Einkenni 
Eins og allt yfirborð jarðar er íslenskt lands-
lag mótað af náttúruöflum sem á löngum 
tíma ýmist hlaða upp og auka mishæðir, 
eða brjóta niður og jafna út. Hér á landi 
bætast við tvö öfl sem aðeins eru virk 
sums staðar á jörðinni og fara sjaldan sam-
an, jöklar og eldvirkni. Samspil íss og elds 
hefur myndað stórkostleg landslagsform, 
t.d. hamfarahlaupsgljúfur og einhverja 
víðáttumestu virku jökulsanda jarðar. Líf-
ríki og gróður endurspegla hnattstöðu 

144 Hafið. Stefna íslenskra stjórnvalda. Umhverfisráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti og utanríkisráðuneyti 2004. Friðun viðkvæmra haf-
svæða við Ísland. Sjávarútvegsráðuneytið 2005.

Reykjadalir á Torfajökulssvæðinu.
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landsins og einangrun en einnig bein og óbein áhrif mannsins. Í sameiningu 
mynda allir þessir þættir landslag sem er í senn fjölbreytt og óvenjulegt. Sumt 
íslenskt landslag á sér óvíða og jafnvel hvergi hliðstæðu annars staðar á jörðinni. 

Elstu hlutar landsins, Vestfirðir, Austfirðir og Miðnorðurland, eru mótaðir af 
ísaldarjöklum sem grófu djúpa firði og dali niður í forna hásléttu. Láglendi Suður-
lands, sem nú er mesta landbúnaðarhérað landsins, hlóðst upp við framburð 
jökulfljóta undir lok síðasta jökulskeiðs og reis úr sjó snemma á nútíma. Eldvirka 
beltið sem gengur gegnum miðju landsins einkennist af virkum og kulnuðum 
eldfjöllum. Langar raðir samhliða móbergshryggja eru áberandi landslagsform á 
Reykjanesskaga, við Langasjó, í Krepputungu og víðar norðan Vatnajökuls. Slíkt 
hryggjalandslag virðist ekki að finna utan Íslands. Nútímahraun þekja stór svæði 
bæði á hálendi og láglendi. Í mildu og röku loftslagi á Suðurlandi klæðir hraun-
gambri þessi hraun og gefur þeim sérkennilegan lit og áferð. Á eldvirka beltinu 
inn til landsins er samfelldur gróður yfirleitt bundinn við einstakar vinjar í lægðum 
og landið er dökkt ásýndum, þurrt, og einkennist af óvenjulegum formum og 
stórgerðu mynstri. Á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum frá Vatnajökli og til sjávar í 
Öxarfirði er talið að sé einstaklega fjölbreytt eldfjallalandslag með verndargildi á 
heimsvísu.145 Háhitasvæðin eru öll á eldvirka beltinu og þau hafa mikla sjónræna 
sérstöðu vegna litauðgi og fjölbreytilegra forma. Um tíu prósent landsins eru hulin 
jökli og nábýli manna og jökla hefur hugsanlega verið nánara á Íslandi, fyrst og 
fremst í Skaftafellssýslum, en annars staðar í heiminum ef frá eru taldar byggðir 
Inúíta á Grænlandi. Við suðurhlíðar Vatnajökuls er fjölbreytt land með miklum and-
stæðum þar sem saman raðast hvít jökulbreiða og skriðjöklar, jökulár á breiðum 
svörtum söndum að opnu úthafi, en einnig græn og gróskumikil láglendisræma. 
Í heild má segja að íslenskt landslag sé nátengt jarðfræðilegum fyrirbærum og 
ferlum, ólíkt landslagi í Evrópu þar sem litir, mynstur, form og línur í landi endur-
spegla fyrst og fremst gróðurfar og landnýtingu.

Ólíkt öðrum þáttum íslenskrar náttúru hefur rannsóknum á landslagi verið lítið 

145 Þjóðgarður norðan Vatnajökuls. Skýrsla nefndar um stofnun þjóðgarðs eða verndarsvæðis norðan Vatnajökuls. Umhverfisráðuneytið 
2004.

Hrafntinnuhraun og háhitaummyndun. 

Kisubotnar Kerlingafjöllum. 
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sinnt fyrr en alveg nýlega. Í Íslenska lands-
lagsverkefninu146 var landslag greint í ell-
efu flokka eftir sjónrænum eiginleikum, 
meðal annars í firði, djúpa og gróna dali, 
vel gróið láglendi og heiðar, sendnar og öld-
óttar auðnir og hálfgróin, grýtt og þurr öræfi. 
Landfræðileg dreifing flokkanna sýnir 
fylgni við jarðsögulegan aldur, eldvirkni og 
hæð yfir sjó. Sumar landslagsgerðir koma 
fyrir í mörgum „endurtekningum“, m.a. 
jökulsorfnir firðir og dalir og þær eru jafn-
framt dæmi um landslagsgerðir sem eiga 
sér þekkta samvörun erlendis, t.d. í Noregi. 
Sjónræn fjölbreytni (metin sem fjölbreytni 
forma, lína, lita og mynsturs) er almennt 
meiri á lítt grónum svæðum inn til lands-

ins en á grónu láglendi. Einstaka svæði hafa mikla sérstöðu og flokkast ein og sér, 
t.d. Askja.147 Háhitasvæði með mikla ummyndun á yfirborði hafa verulega sjón-
ræna sérstöðu og einkennast af óvenjulegri litauðgi og mikilli fjölbreytni í mynstri 
og formum. Fjölbreyttustu og litskrúðugustu háhitasvæði landsins eru Torfajök-
ulssvæðið og Kerlingarfjöll. Greining á því landslagi sem ætla má að Íslendingum 
þyki mest til um (þ.e. svæði sem hafa verið friðlýst, eru á Náttúruminjaskrá eða 

Náttúruverndaráætlun vegna landslags) 
leiðir í ljós að slíkar náttúruperlur einkenn-
ast umfram allt af sjónrænni fjölbreytni og 
vatn er þar áberandi og tekur á sig margar 
birtingarmyndir.148

Ástand og þróun
Frá landnámi hefur ásýnd landsins hugs-
anlega breyst mest á tveimur tímabilum. 
Hið fyrra var á fyrstu öldum Íslandsbyggð-
ar þegar skógi og kjarri var eytt og landið 
varð að mestu skóglaust (þótt það kunni 
að hafa gerst á nokkuð mismunandi tíma 
á ólíkum stöðum á landinu). Síðari breyt-
ingin er framræsla votlendis frá miðri 20. 
öld. Það má ef til vill til sanns vegar færa 
að framræsluskurðir séu, ásamt gaddavírs-

girðingum, helsta birtingarmynd íslensks búsetulandslags. Talsvert af framræstu 
votlendi hefur ekki verið tekið til frekari ræktunar en enn sem komið er hefur 
aðeins verið reynt að endurheimta mjög lítinn hluta slíks lands. Nú, í byrjun 21. 
aldar, gæti verið að hefjast þriðja tímabil ásýndarbreytinga í íslensku landslagi 
með útbreiðslu nýrra plöntutegunda, einkum barrtrjáa og lúpínu. Víðáttumestu 

146 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson og Karen Pálsdóttir: Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og 
mat á fjölbreytni. Háskóli Íslands 2010.

147 Karen Pálsdóttir 2009. Scenic natural landscapes in Iceland: An analysis of their visual characteristics and relationship to other 
Icelandic landscapes. Meistararitgerð í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.

148 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson og Karen Pálsdóttir: Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og 
mat á fjölbreytni. Háskóli Íslands 2010.

Stöðvafjörður.

Móbergshryggir Krepputungu.
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sjónrænu inngrip í íslenskt landslag á 
síðastliðnum áratugum hafa líklega falist 
í mannvirkjagerð tengdri orkunýtingu 
en henni fylgja m.a. uppbyggðir vegir, 
stór miðlunarlón, skurðir, stíflur og langar 
raflínur, oft á lítt snortnu landi. Af um 19 
háhitasvæðum utan jökla hefur helmingi 
verið raskað vegna orkunýtingar149 með 
uppbyggðum vegum, námum, affalls-
lónum, borplönum, pípum og raflínum 
og sums staðar gróðurskemmdum vegna 
loftmengunar.

Alaskalúpína er dæmi um ágenga 
tegund sem hefur haft veruleg áhrif á lit, 
mynstur og áferð í landi, en litur hennar 
stingur í stúf við innlendan gróður og 
hún verður oftast ríkjandi eða einráð þar sem hún kemur sér fyrir. Uppgræðsla 
með lúpínu og grastegundum hefur breytt söndum Suðurlands sums staðar, 
t.d. Sólheimasandi og Mýrdalssandi. Skipulögð sumarbústaðabyggð felur í sér 
miklar breytingar á ásýnd lands með byggingum, vegum og trjárækt. Af öðrum 
athöfnum mannsins sem hafa sjónræn áhrif á landslag má nefna námuvinnslu 
en óskipulögð umgengni og ófrágengnar námur spilla sums staðar ásýnd lands. 
Akstur utan vega er víða vandamál, einkum í óbyggðum og hefur sums staðar 
skilið eftir sig ummerki sem líklega verða sýnileg í landi svo áratugum skiptir. Í 
heild má þó segja (sbr. umfjöllun um landnýtingu að ofan), að stór hluti Íslands 
hafi náttúrulegt yfirbragð.

Gróðurbreytingar fela jafnframt í sér breytingu á landslagi þar sem litir, mynstur 
og áferð verða öðruvísi. Breytingar á landnotkun, t.d. ef jaðarbyggðir leggjast í eyði 
og búfjárbeit afléttir, haldast því í hendur við breytingar á ásýnd lands. Verði áfram-
hald á uppbyggingu orkufrekrar stóriðju með tilheyrandi virkjunarframkvæmdum 
mun það hafa í för með sér víðtæk áhrif á landslag, meðal annars þar sem raflínur 
eru lagðar á nú lítt snortnu landi. Þá bendir allt til þess að á næstu áratugum 
muni birtast talsvert land við hörfandi jökla, e.t.v. allt að 4.000 km2 á þessari öld. 
Breytingar á landslagi við sunnanverðan Vatnajökul verða líklega verulegar en 
rannsóknir benda til þess að lífverur nemi land mjög fljótlega eftir að land verður 
jökullaust og þar má búast við hraðri gróðurframvindu.

Æskilegar verndaraðgerðir
Landslag er nefnt sem forsenda friðunar á mörgum friðlýstum svæðum og svæð-
um á Náttúruminjaskrá150 en það mat hefur hingað til ekki byggst á skipulögðum 
rannsóknum eða gagnagrunni. Mörg slík friðlýst svæði eru í raun of lítil og ná 
ekki yfir viðkomandi landslagsheild. Má sem dæmi nefna friðlandið í Þjórsárver-
um (sem hvorki nær yfir landslagsheild né allt vistkerfi veranna) og Friðland að 
fjallabaki (sem ekki nær yfir allt Torfajökulssvæðið). Náttúrulegar landslagsheildir 
á Íslandi, sem gjarnan endurspegla ferli tengd landreki og eldvirkni, eru oft mjög 

149 Stefán Arnórsson 2011. Jarðhiti á Íslandi. Eðli auðlindar og ending. Verklag við undirbúning að vinnslu. Umhverfisáhrif af nýtingu. 
Verkefnisstjórn rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhita. 

150 Karen Pálsdóttir 2009. Scenic natural landscapes in Iceland: An analysis of their visual charateristics and relationship to other 
Icelandic landscapes. Meistararitgerð í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.

Lúpína.
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stórar151 og verndun verður að taka mið af því í miklu ríkari mæli en hingað til 
hefur verið gert. 

Rannsóknir á íslensku landslagi sem og verndun þess er stutt á veg komin og 
skipulagðar verndaraðgerðir þyrftu að byggja á tvenns konar rannsóknum. Annars 
vegar þarf að ljúka vinnu þeirri sem hófst með Íslenska landslagsverkefninu svo fá 
megi heildaryfirlit um sjónræn einkenni, sérstöðu og flokkun landslags á landinu 
öllu. Í öðru lagi þarf að leggja mat á hin óhlutbundnu verðmæti sem í íslensku 
landslagi felast, fagurfræðilegt, upplifunar- og tilfinningalegt gildi þess. Slík rann-
sókn ætti helst að taka bæði til Íslendinga og þeirra fjölmörgu ferðamanna sem til 
landsins koma gagngert til að upplifa íslenska náttúru. 

Það má hugsa sér að við skipulagt val á svæðum til verndunar verði lagðar 
a.m.k. þrjár ólíkar forsendur til grundvallar: 1) Svæði sem talin eru sérlega verðmæt 
vegna sjónræns og/eða fagurfræðilegs gildis. Rannsóknir152 hafa sýnt að það sem 
einkennir íslenskar náttúruperlur öðru framar er fjölbreytni í sjónrænum þáttum 
og því má ætla að í þennan flokk falli einkum land þar sem þessir þættir fara 
saman. 2) Landslag sem talið er fágætt, á Íslandi eða jafnvel á heimsvísu. Askja er 
e.t.v. dæmi um slíkt svæði153 og einnig mætti nefna móbergshryggjalandslag s.s. 
við Langasjó og litauðug háhitasvæði (sem raunar gætu fallið í alla þrjá flokkana). 
3) Landslag með óvenjulegt eða sérlega hátt upplifunargildi. Í þennan flokk gætu 
fallið svæði sem ekki eru fjölbreytt, og eru raunar stundum mjög einsleit, en orka 
sterkt á þann sem um það fer. Þeir sem mikið hafa ferðast um Ísland telja auðnir 
miðhálendisins búa yfir mjög verðmætu landslagi en ungum háskólastúdentum, 
sem lítið hafa ferðast, finnst það vera mun minna virði.154 Margt í hrikalegri og 
framandi náttúru Íslands, einkum á hinu virka gosbelti, háhitasvæðum og við jökla, 
gæti fallið í þennan flokk. 

3.5.2 Óbyggð víðerni 
Einkenni 
Þá hugmynd að land sem ekki ber umsvifum mannsins vitni sé verðmætt og 
verndar virði má rekja a.m.k. aftur til loka 19. aldar (til stofnunar Sierra Club í Banda-
ríkjunum). Slík svæði njóta nú sérstakrar verndar í mörgum löndum en skilgreining 
á víðernum og á því hvers konar inngrip leyfist innan þeirra eru nokkuð breytileg 
á milli landa. Í elstu löggjöfinni, sem sett var í Bandaríkjunum árið 1964,155 kemur 
m.a. fram að víðerni (wilderness) séu land sem fyrst og fremst virðist mótað af 
náttúrulegum öflum og þar sem athafnir mannsins séu lítt sýnilegar.156 Víðerni séu 
án varanlegra mannvirkja, og þar megi njóta kyrrðar og útivistar með óbrotnum 
hætti. Markmið bandarísku laganna er að vernda svæðin til útiveru og vegna 
vísindalegs, sögulegs, fagurfræðilegs og fræðslugildis þeirra. Í Noregi157 er talað 
um „inngrepsfrie naturområder“ og er þeim skipt í þrjú belti: 1–3 km í loftlínu frá 
stærri mannvirkjum („tyngre tekniske inngrep“), 3–5 km og >5 km ( „villmarkspre-

151 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson og Karen Pálsdóttir: Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og 
mat á fjölbreytni. Háskóli Íslands 2010.

152 Karen Pálsdóttir 2009. Scenic natural landscapes in Iceland: An analysis of their visual charateristics and relationship to other 
Icelandic landscapes. Meistararitgerð í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.

153 Sama heimild.
154 Rut Kristinsdóttir 2004. Landið er fagurt og frítt. Mat á íslensku landslagi og fegurð þess. MS-ritgerð í umhverfisfræði. Háskóli Ís-

lands. 
155 http://www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=legisAct 
156 „[...] generally appears to have been affected primarily by the forces of nature, with the imprint of man‘s work substantially 

unnoticeable“.
157 http://www.dirnat.no/inon/rettigheter/ 

http://www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=legisAct
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gede områder“). Til mannvirkja sem ekki samrýmast víðernisupplifun teljast m.a. 
opinberir vegir og járnbrautir, háspennulínur 33 kV eða stærri, steinnámur, skurðir 
og miðlunarlón. Vatnsmiðlun (þar sem rennsli er seinkað eða því flýtt, t.d. með 
miðlunarlóni) telst líka til meiri háttar inngripa og þar er vatnasviðið flokkað sem 
raskað alveg til sjávar. Í tillögum starfshópsins sem vann þá skilgreiningu á víð-
ernum sem náttúruverndarlög nr. 44/1999 byggja á, kemur fram að rústir og forn-
minjar, þar sem mjög lítil ummerki eru um mannvist, þurfa ekki að koma í veg fyrir 
að svæði sé skilgreint sem víðerni. Sama gildir um gangnamannakofa og sælu-
hús. Akstur skuli hins vegar takmarka eins og frekast er kostur. Að öðru leyti vildi 
starfshópurinn takmarka víðerni við óbyggt land þar sem maðurinn hefur ekki 
bein áhrif á ásýnd lands eða lífríki, dreifing lífvera er óháð athöfnum mannsins og 
mannvirkjum og umferð er haldið í lágmarki. 

Í gildandi náttúruverndarlögum eru ósnortin víðerni skilgreind sem svæði þar 
sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags 
vegna mannlegra umsvifa, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum 
tæknilegum ummerkjum, s.s. raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðveg-
um, er a.m.k. 25 km² að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og nátt-
úrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu. 
Íslenska orðavalið er að sumu leyti óheppilegt og felur í raun í sér miklu strangari 
skilgreiningu á víðernum en viðtekið er annars staðar. Í löggjöf annarra landa er 
fyrst og fremst miðað við sýnileg ummerki um umsvif mannsins, t.d. byggingar, 
miðlunarlón, flugvelli og raflínur, en ekki gerð sú krafa að landið sé raunverulega 
ósnortið af umsvifum mannsins. Það er til dæmis ekki hægt með núverandi þekk-
ingu að flokka miðhálendi Íslands í náttúrulegar auðnir og land sem blásið hefur 
upp eftir landnám af mörgum samverkandi ástæðum, meðal annars fyrir óbein 
áhrif mannsins. Nær væri því að tala um óbyggð víðerni fremur en ósnortin.

Miðhálendi Íslands er líklega stærsta svæðið sem eftir er í Evrópu (utan Sval-
barða) sem aldrei hefur verið numið af mönnum. Stór hluti þess hefur náttúrulegt 
yfirbragð með fáum og dreifðum mannvirkjum en vegslóðar eru víða. Gróður-
farssaga miðhálendisins er enn lítt þekkt og ekki vitað með neinni sæmilegri vissu 

Óbyggð víðerni og náttúrulegar auðnir í 
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hvar mörk samfellds gróðurs inn til landsins lágu við landnám.158 Þó er ólíklegt að 
land ofan við 700 m hæð hafi borið mikinn samfelldan gróður. Utan gosbeltisins 
teygir gróður sig víða samfellt frá láglendi og langt inn á hálendi og þar verða 
víðáttumiklar, grónar heiðar. Um miðbik landsins, á hinu virka gosbelti, sleppir 
samfelldum gróðri oft að mestu við hálendisbrúnina og ofan hennar taka við lítt 
grónar auðnir með einangruðum gróðurvinjum sem oftast liggja í lægðum í land-
inu og þar sem vatnsstaða er há og stöðug. Landslag er víða afar sérstakt á þessu 
landi. Víðsýni er mikið og bæði litir og form oft óvenjuleg. Sum þessara svæða eiga 
sér hugsanlega hvergi hliðstæðu annars staðar á jörðinni. Miðhálendi Íslands er 
lítið að stærð miðað við hinar miklu óbyggðu víðáttur Alaska og norður Kanada 
og hér er ekki hægt að fylgjast með stórum villtum rándýrum eða fjölbreyttum 
og stórum stofnum grasbíta (nema þá hreindýrum á Austurlandi en þau teljast 
ekki til innlendrar fánu landsins). Sérstaða íslenskra víðerna felst fyrst og fremst 
í fjölbreyttu og óvenjulegu landslagi og á miðhálendinu einnig í miklu víðsýni.

Ástand og þróun 
Á síðustu áratugum eru það fyrst og fremst framkvæmdir tengdar orkunýtingu 
sem höggvið hafa stór skörð í íslensk víðerni. Áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar 
var t.d. talið um 2.900 km² eða tæplega 3% landsins í matsskýrslu159 og tæpur 
þriðjungur þess á lítt snortnum víðernum norðan Vatnajökuls. Virkjunar- og veitu-
framkvæmdir hafa umbylt landslagi austan Þjórsár frá byggð og næstum inn að 
miðju landsins. Á Norðurlandi eru lón og veituskurðir á vatnasviði Blöndu og rann-
sóknaboranir hafa valdið miklu raski á lítt snortnu landi við Þeistareyki norðan 
Mývatns. Allar stærri vatnsaflsvirkjanir á Íslandi byggja á virkjun jökulvatns með 
miðlunarlónum sem oftast eru staðsett ofan hálendisbrúnarinnar og meðfylgj-
andi skurðum og stíflum. Nánast ógerningur er að fela slík mannvirki og raflínur 
þeim tengdar í opnu landslagi hálendisins og form þeirra og línur stinga í stúf við 
náttúruleg landslagsform. Virkjun jarðhita fylgja borplön, uppbyggðir vegir, oft 

158 Sjá þó t.d. Steindór Steindórsson 1994. Gróðurbreyting frá landnámi. Í: Gróður, jarðvegur og saga. Rit Landverndar 10 (ritstj. 
Hreggviður Norðdahl). Landvernd, bls. 11–51.

159 Kárahnjúkavirkjun allt að 750 MW. Mat á umhverfisáhrifum. Landsvirkjun 2001, sjá bls. 23. 
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námur, affallslón, raflínur, pípur og hávaði. Orkunýting samrýmist því illa eða alls 
ekki þeirri upplifun sem sóst er eftir í víðernum. 

Önnur ógn við íslensk víðerni er akstur, fyrst og fremst ferðamanna, utan vega 
sem nú þegar hefur skilið eftir sig óskipulegt kraðak bílfara og slóða mjög víða á 
miðhálendinu. Á síðustu árum hefur svo akstur torfæruökutækja bæst við. Sjón-
ræn áhrif bílslóða eru mismikil, og fara m.a. eftir því hvernig þeir liggja í landinu, á 
hvaða undirlagi þeir eru og hversu oft þeir hafa verið eknir. 

Einkaskálar, ýmist læstir eða opnir, hafa á síðustu áratugum verið reistir víða 
í óbyggðum, sumir innan friðlýstra svæða. Ferðamannastraumur hefur aukist 
mikið á síðustu árum og sumir vinsælir ferðamannastaðir eru nú taldir nálægt 
þolmörkum.

Æskilegar verndaraðgerðir
Ósnortin víðerni eru skilgreind í núgildandi náttúruverndarlögum en engin 
ákvæði eru um verndun þeirra og ekkert svæði á Íslandi er nú friðlýst sem víðerni, 
þ.e. samsvarandi flokki Ib Wilderness area160 í hinni alþjóðlegu flokkun IUCN fyrir 
friðlýst svæði. Lengi hefur verið reynt að sporna við akstri utan vega og ákvæði þar 
að lútandi hafa t.d. verið í náttúruverndarlögum í 40 ár. Margar stofnanir og sam-
tök hafa vakið athygli á þeim spjöllum sem slíkur akstur veldur.161 Viðhorfsbreyting 
hefur þó látið á sér standa og ljóst að ef vernda á stór óbyggð svæði sem víðerni, 
þ.e. sem mest án sýnilegra mannvirkja og hávaða frá vélknúinni umferð, þarf að 
vinna markvissar að því en hingað til.

160 http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/ 
161 Ávallt á vegi. Aðgerðaáætlun til að draga úr náttúruspjöllum af völdum utanvegaaksturs. Umhverfisráðuneytið 2010; Sjá og t.d. vef 

Umhverfisstofnunar: http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/akstur-utan-vega/ og Vegagerðarinnar: http://www.vegagerdin.
is/upplysingar-og-utgafa/frettir/nr/2148. 

http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/akstur-utan-vega/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/nr/2148
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/nr/2148
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