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Austur-Skaftafellssýsla er um 6.280 km2 að stærð. 
Sýslumörk í austri eru við Eystrahorn í Lóni en í 
vestri liggja þau um vestanverðan Skeiðarársand. 
Stór hluti sýslunnar er jökli hulinn.  Íbúar eru 
um 2.200 og helsti þéttbýliskjarninn er Höfn í 

Náttúra Austur-Skaftafellssýslu er margbreytileg 
og einhver sú stórbrotnasta á öllu landinu. Sýslan 
liggur við rætur Vatnajökuls, stærsta jökuls Evrópu 

og víða er mjög stutt milli sjávar og hæstu fjalla. 
Sandar við sjávarsíðuna, graslendi, brött fjöll og 
jöklar einkenna landslagið.  Rofsvæði einkennast 

eru melar og áreyrar algengar. Framburður hinna 

Héraðssetur Landgræðslunnar á Suðurlandi 
er í Gunnarsholti á Rangárvöllum þar sem 
einnig eru aðalstöðvar Landgræðslunnar. Á 
héraðssetrinu starfa fjórir héraðsfulltrúar auk 
verkefnisstjóra í Vörnum gegn landbroti. 
Starfssvæði héraðssetursins er Austur- og Vestur-
Skaftafellssýslur, Rangárvallasýsla, Árnessýsla og 
Gullbringu- og Kjósarsýsla. Meðal verkefna sem 
falla undir héraðssetrið er að sjá um skipulag og 
eftirlit uppgræðsluverkefna, sinna gróðureftirliti, 
umsjón með verkefnunum Bændur græða landið 
og Vörnum gegn landbroti á starfssvæðinu, veita 

sveitarstjórnir og félagasamtök. Héraðssetrið 

Gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu.
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fjölmörgu jökuláa sýslunnar hefur myndað 
jarðveginn sem víðast hvar er sendinn og 

náttúruhamfarir hafa einnig sett mark sitt á gerð 
jarðvegsins.

iðnaður og þjónusta, en ferðaþjónusta vex gífurlega 
hratt, ekki síst vegna nálægðar við jökulinn. Helsta 
búgreinin er sauðfjárrækt en einnig er talsvert um 

Suðausturland hefur mikla sérstöðu hvað 
varðar veðurfar og þar er ársmeðalhiti hærri en 
annarsstaðar á landinu. Má það meðal annars rekja 
til mildra vetra, en meðalárshiti á tímabilinu 1961-

en í Reykjavík, júlímeðaltal örlítið lægra en 
janúarmeðaltal nokkru hærra. Á þessu svæði er þó 

landshlutum. Ársúrkoma er þó breytileg milli staða 

mm á einstaka stað.

 Skráðir þátttakendur 
í Bændur græða landið árið 2014 voru 10 talsins. 
Helstu landgræðslusvæði eru Skógey, Hólmsáraurar 
og Skerin í Öræfum.

 
Landgræðslan vinnur að gróðurvernd og endurheimt 
vistkerfa í Austur-Skaftafellssýslu, m.a. í 

styrkveitingum úr Landbótasjóði Landgræðslunnar 
og aðild að verkefninu Bændur græða landið.  
Landgræðslan hefur unnið að uppgræðslu á 
Skógeyjarsvæðinu síðan 1984 þar sem sandi og 

svæðinu skilað til eigenda árið 2009. Þá hefur verið 
unnið hefur að uppgræðslu í landgræðslugirðingu 
í Skerjum ofan Fagurhólsmýrar og víðar í 

á Hólmsáraurum með stuðningi Landgræðslunnar, 
en Hólmsáraurar komu að miklu leyti undan vatni 
með byggingu varnargarða við austanverða Hólmsá.  
Skeiðarársandur austan Núpsvatna er gríðarlega stórt 
svæði og mikið um sanda og mela. Þar hefur birki 
numið land á hundruðum hektara á síðustu 40 árum. 
Svæðið hefur verið notað mikið til rannsókna og er 
mjög verðmætt sem slíkt. Efsti hluti svæðisins heyrir 
undir Vatnajökulsþjóðgarð. 

Þátttakendur í verkefninu Bændur græða landið 
voru 10 í Austur-Skaftafellssýslu árið 2014. Þá 
fengu þrír aðilar úthlutað styrkjum til landbóta úr 
Landbótasjóði Landgræðslunnar árið 2014.

.  Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum 

loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt. 
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig 

m.t.t. þess hvernig er að fara um svæðið og hversu 

metnir eftir kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er 

legu svæðisins. 
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. Landbrot af völdum fallvatna er víða 
í Austur-Skaftafellssýslu og hlutfallslega óvíða 
meira. Fjölmargar stórar jökulár eru í sýslunni og 

ár á Skeiðarársandi. Varnargarðar hafa verið reistir 
við þessar ár og fjölda annarra, bæði til að verja 
gróðurlendi og samgöngumannvirki og eru þeir 
ýmist á vegum Landgræðslunnar, Vegagerðarinnar 
eða í sameiginlegri umsjón þessara stofnana. Enn eru 
mörg verkefni óleyst á þessu svæði, bæði viðhald 
eldri mannvirkja og bygging nýrra. 

.  Landbúnaður er mikill í 
sveitarfélaginu og í sókn, einkum í nágrenni Hafnar.  
Þar er fyrst og fremst um að ræða sauðfjár- og 

land innan sveitarfélagsins er í einkaeigu að frátöldu 
því landi sem heyrir undir Vatnajökulsþjóðgarð. 

árum og því fylgir aukið álag á gróður og aukin 
umferð gangandi fólks um fjalllendi innan 

sveitarfélagsins. Nauðsynlegt er því að fylgjast 
vel með þeim áhrifum sem þetta hefur á gróðurfar 
í sveitarfélaginu og grípa strax til viðeigandi 
mótvægisaðgerða gerist þeirra þörf.

Á Suðurlandi er eitt landshlutaverkefni í 
skógrækt, Suðurlandsskógar. Þátttakendur í 
Suðurlandsskógum eru um 115 talsins.

:
Hjörleifur Guttormsson 1993. Við rætur Vatnajökuls. 
Byggðir, fjöll og skriðjöklar. Árbók FÍ 1993.
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar 
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 

Jarðvegsrof á Íslandi. 
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, Reykjavík.
Sveitarfélagið Hornafjörður, heimasíða 

Einnig voru notuð margvísleg gögn Lr, upplýsingar 
frá einstökum starfsmönnum hennar, landeigendum, 
sveitarstjórnarfólki og öðrum staðkunnugum.
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Vestur-Skaftafellssýsla er um 7.700 km2. Í austri 
liggja sýslumörk um vestanverðan Skeiðarársand en 
í vestri um Jökulsá á Sólheimasandi. Íbúar í sýslunni 
eru um 1.000 og helstu þéttbýlisstaðir eru Vík í 
Mýrdal og Kirkjubæjarklaustur. 

Í sýslunni er mikil nálægð við jökla og eldstöðvar 
og mótast náttúrufar mjög af því ásamt landnýtingu 
á liðnum öldum. Fjölmargar jökulár eru í sýslunni. 
Stærst þeirra Skaftá, en í hana koma hlaup reglulega 
sem eiga uppruna sinn í sigkötlum í Vatnajökli. Í 
sýslunni er syðstu sveitir landsins og úrkoma þar 
mikil eða um 1.500 til 2.500 mm á ári. Í sýslunni eru 
miklar öfgar í gróðurfari, grasi gróin og frjósöm lönd 
og eyðisandar eins og t.d. Mýrdalssandur. Rofabörð 
eru útbreidd í Vestur-Skaftafellssýslu. Algengt er að 
þau séu á mörkum gróinna svæða og auðna og lengd 
þeirra mælist í hundruðum kílómetra.  Einkennandi 
fyrir sýsluna er að í henni eru gríðarstór svæði sem 
unnið hefur verið að uppgræðslu á í langan tíma.  
Má þar nefna Mýrdalssand sem er um 320 km2 en 
þar hefur verið unnið að uppgræðslu og stöðvun 
sandfoks síðan árið 1977.  Sá hluti Skeiðarársands 
sem er í Vestur-Skaftafellssýslu er um  235 km2 og 

mikið er um lausan sand telst um 180 km2.  Víða 
á þessum söndum er virkt rof og vötn og vindar 
móta mjög aðstæður til uppgræðslustarfs. Mikið 
sandfok er í Eldhrauni á öllum árstímum og á 
Kirkjubæjarklaustri hefur mælst mesta tíðni svifryks 
á landinu.

Helstu atvinnugreinar eru landbúnaður, einkum 
sauðfjárrækt og ferðaþjónusta sem er ört vaxandi 
atvinnugrein.

Veðurfar í Vestur-Skaftafellssýslu er milt 
og fremur úrkomusamt. Meðal ársúrkoma á 
Kirkjubæjarklaustri er rúmir 1.900 mm, í Vík í 
Mýrdal um 2.500 mm og á Vatnskarðshólum rúmir 
1.600 mm. Meðal árshiti í Mýrdal er einn sá hæsti á 
öllu landinu. 

 (6.950 km2

sveitarfélögum landsins. Skaftárhreppur liggur 
milli tveggja stærstu sanda landsins.  Hann 
afmarkast af Blautukvísl á Mýrdalssandi í vestri 
og í austri liggur markalína um vestanverðan 
Skeiðarársand. Sjávarströnd afmarkar hreppinn að 
sunnan og Vatnajökull og Tungnaá að norðan. Íbúar 
í sveitarfélaginu eru um 500 og eina þéttbýlið er 
Kirkjubæjarklaustur. Skráðir þátttakendur í Bændur 
græða landið árið 2014 voru 30.  Í hreppnum veldur 

Skaftá gróðureyðingu, að segja má frá upptökum til 
ósa, á mörgum og misstórum svæðum. 
Um langt skeið hefur jökulvatni úr Skaftá verið 

að þúsundir hektara af stærstu gamburmosabreiðu 
í heimi hafa hulist sandi sem borist hefur með 
áveituvatninu. 

Helstu landgræðslusvæði eru Mýrdalssandur 
austan Blautukvíslar, Eldhraun, Skeiðarársandur 

Núpsvatna, Bleikálahraun á Skaftártunguafrétti, 
Leiðvöllur í Meðallandi og Búlandsheiði og 
Búlandssel.  Auk þess má nefna afréttarlönd í 
hreppnum eins og Álftaversafrétt, Skaftártunguafrétt 
og Síðuafrétt.

 (755 km2

Jökulsá á Sólheimasandi, í austri af Blautukvísl á 
Mýrdalssandi, í suðri af sjó og norðurmörk liggja 
um Mýrdalsjökul. Í sveitarfélaginu búa um 500 
manns og eina þéttbýlið er Vík í Mýrdal. Skráðir 
þátttakendur í Bændur græða landið árið 2013 voru 
10. Helstu landgræðslusvæði eru Mýrdalssandur 
vestan Blautukvíslar og Sólheimasandur. 

 Árið 2014 
voru 40 bændur í Vestur-Skaftafellssýslu skráðir í 
verkefnið Bændur græða landið og Landbótasjóður 
Landgræðslunnar styrkti þrjú landbótaverkefni 
árið 2014. Landgræðslan vinnur að gróðurvernd og 
endurheimt vistkerfa í sýslunni með heimamönnum 
og landgræðslufélögum þeirra, en einnig með 
öðrum stofnunum eins og t.d. Vegagerðinni.  Beggja 
vegna vegar á Mýrdalssandi vinna Landgræðslan 
og Vegagerðin að heftingu sandfoks með það að 
markmiði að fækka þeim dögum sem Hringvegurinn 
lokast vegna sandfoks. Mikið hefur verið unnið að 
uppgræðslu í Meðallandi og næst gróna landinu eru 
víða góð skilyrði til endurheimtar votlendis með 
uppgræðslu.  Þá hefur verið unnið að því að stemma 
stigu við gróðureyðingu í kjölfar Skaftárhlaupa með 
áburðargjöf á áfokssvæði. 

Loks má nefna að unnið hefur verið víða að 
uppgræðslu á afréttarlöndum sýslunnar, en gróðurfar 
á þeim hefur mótast mjög af nábýli við jökla, 
jökulvötn og eldfjöll, en einnig af landnýtingu 
liðinna alda.  Gróðurfar á Álftaversafrétti sem er 
um 208 km2 að stærð markast þannig af nálægð 
við Kötlu og Mýrdalsjökul. Þar eru víða samfelld 
sandsvæði og stór hluti afréttarins eru góðurrýrir 
melar. Meginhluti Álftaversafréttar liggur ekki 

eru því víðast hvar til staðar.  Gróður þar hefur á 
undanförnum árum verið í framför og Búnaðarfélag 
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Álftavers hefur unnið mikið starf í uppgræðslu á 

Landgræðsluna.
Skaftártunguafréttur hefur, líkt og 

Álftaversafréttur, oft orðið fyrir þungum búsifjum 

jarðvegi. Þá eru einnig sandsvæði út frá farvegum 
Skaftár sem ógna gróðurlendi. Afrétturinn er 969 
km2 að stærð og gróðurfar á hluta hans er rýrt og 

afréttarins er þó mun betur gróinn og heimamenn 
hafa unnið að uppgræðslu rofabarða og mela.

Á Síðuafrétti á sér stað jarðvegs- og gróðureyðing 
nyrst á afréttinum, út frá Vatnajökli og Skaftá. 
Afrétturinn er alls um 947 km2 að stærð, samfelld 
gróðursvæði þar sem rof telst lítið eru um 56% af 
afréttinum. Hluti afréttarins telst til fjalllendis og 
rof er á hluta af afréttinum. Unnið hefur verið að 
uppgræðslu á rofsvæðum og melum.

.  Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum 

loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt. 
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig 

þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það 

kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/
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. Í Vestur Skaftafellssýslu eru margar af 
stærstu jökulám landsins. Í Skaftá koma reglulega 
hlaup úr jöklinum sem gera allar varnar- og 
uppgræðsluaðgerðir vandasamar og dýrar. Af öðrum 

og Jökulsá á Sólheimasandi, en víða í þessum ám 
er mikið landbrot og fjöldi varnargarða hefur verið 
reistur við margar þeirra auk þess sem varnargarðar 
og bakkavarnir eru við fjölda annarra áa í sýslunni.

. Landnýting í sýslunni er að mestu 
leyti tengd landbúnaði. Stærstu svæðin eru nýtt 
til sauðfjárbeitar, en ekki er mikið um hrossabeit. 

tekur ákvörðun um hvenær beitartími á afréttum 
hefst. Umtalsverð landnýting er einnig í tengslum 
við ferðaþjónustu og ferðalög, m.a. liggja margar af 
vinsælustu gönguleiðum landsins innan sýslunnar. 
Undanfarin ár hefur aukið land verið tekið undir 
frístundahúsabyggðir og ætla má að veðursæld og 
stórbrotin náttúra verði til þess að sú þróun haldi 
áfram á næstu árum. 

Á Suðurlandi er eitt landshlutaverkefni í 
skógrækt, Suðurlandsskógar. Þátttakendur í 
Suðurlandsskógum eru um 115 talsins.
Vatnajökulsþjóðgarður nær til hluta af fjalllendi 
sýslunnar, m.a. Lakagíga og nágrennis þeirra. Um 

landnýtingu innan þjóðgarðsins gilda sérstakar 
reglur, en heildarstærð hans er um 14.000 km2  þó 
aðeins hluti hans sé innan sýslumarka Vestur- 
Skaftafellssýslu.

:
Einar H. Einarsson og Sigurður Þórarinsson 1975. 
Mýrdalur, Katla og Kötlugos. Árbók FÍ 1975.

Helgi Magnússon, Jón Jónsson, Sigurður Þórarinsson 
1983. Vestur-Skaftafellssýsla austan Skaftár og 

Árbók FÍ 1983.
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar 
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 

 Jarðvegsrof á Íslandi. 
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, Reykjavík.
Óskar J. Þorláksson 1935. Vestur-Skaftafellssýsla. 
Árbók FÍ 1935.

vatnajokulsthjodgardur.is

Einnig voru notuð margvísleg gögn 
Landgræðslunnar, upplýsingar frá einstökum 
starfsmönnum hennar, landeigendum, 
sveitarstjórnarfólki og öðrum staðkunnugum.
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Rangárvallasýsla er um 7.400 km2 að stærð og 
afmarkast í vestri af Þjórsá og í austri af Jökulsá á 
Sólheimasandi. Í sýslunni búa um 3.500 manns og 
helstu þéttbýlisstaðir eru Hella og Hvolsvöllur. 

Landslag og náttúrufar í Rangárvallasýslu er um 
margt sérstakt. Mestur hluti byggðar í sýslunni er á 
jafnlendi en í vesturhluta sýslunnar hækkar landið 
smátt og smátt inn til óbyggða og engin eiginleg 

mikil fjöll eins og t.d. Hekla. Í austurhluta sýslunnar, 

fjallgarður upp af byggðinni með Eyjafjallajökul að 

vel gróin svæði sem eru mynduð með framburði 

láglendi, ýmist austur með Eyjafjöllum eða alla leið 
vestur í Þjórsá. Það olli miklum gróðurskemmdum 
og búsifjum.

Land í Rangárvallasýslu hefur því mótast mjög 

Hálendi sýslunnar er að mestu lítt gróið land með 

verst förnu afréttum landsins. Þar herjar enn 

Langt fram á síðustu öld herjuðu sandstormar 
ofan af hálendinu og eyddu mörgum jörðum en 
ógnuðu tilvist annarra. Með gríðarlegu átaki í 
landgræðslu tókst að stöðva þessa þróun og snúa 
vörn í sókn og nú er varla að sandstormur ógni 
byggð á Rangárvöllum eða í Landsveit. Neðar í 
landinu, austan frá Skógum og allt vestur að Þjórsá, 

stórtækast. Meðfram ströndinni liggur svo sandbelti 
sem víða er ógróið þó búið sé að græða upp hluta 
þess, s.s. á Skógasandi og Landeyjasandi. 

Helstu atvinnugreinar eru landbúnaður og ýmis 
þjónustustarfsemi tengd honum. Rangárvallasýsla 
er mesta mjólkurframleiðslusvæði landsins, en 
einnig er talsverð sauðfjárrækt og mikil hrossarækt. 
Ferðaþjónusta fer ört vaxandi og frístundabyggðum 
hefur fjölgað. Jafnframt hefur frístundabúskapur 
færst í aukana. 

Veðurfar í Rangárvallasýslu er milt en nokkuð 
breytilegt milli einstakra hluta sýslunnar. Fremur 
úrkomusamt er undir Eyjafjöllum en meðal 
ársúrkoma á Skógum er 2.100-2.200 mm. Þar er 
jafnframt mjög milt verðurfar sem að hluta skýrist 
af því að Eyjafjöllin og jöklarnir skýla fyrir þurrum 
norðan- og norðaustan áttum. Óvíða ef nokkurs 

staðar vorar fyrr á Íslandi en undir Eyjafjöllunum. 
Vestar í sýslunni er úrkoma mun minni og ofar í 
héraðinu er hún enn minni. Meðal úrkoma á Hellu 
er rúmir 1.300 mm á ári en á Leirubakka í Landsveit 
innan við 1.000 mm.

 (1.850 km2

sýslumörkum við Jökulsá á Sólheimasandi vestur að 
Eystri-Rangá, Þverá og Hólsá. Skráðir þátttakendur 
í Bændur græða landið árið 2014 voru 18 talsins. 
Helstu landgræðslusvæði eru á Skógasandi og 
Landeyjasandi, en mikil landgræðsla hefur einnig átt 

 (3.177 km2

Rangá, Þverá og Hólsá að Þjórsá. Árið 2014 voru 
25 þátttakendur skráðir í Bændur græða landið. 
Helstu landgræðslusvæði eru á afréttum sem 
tilheyra sveitarfélaginu, þ.e. Rangárvallaafrétti 
og Landmannaafrétti. Um helmingur 
Landmannaafréttar er friðaður, en um 20% er innan 
landgræðslugirðingar. Einnig hefur verið unnið að 
landgræðslu á ofanverðum Rangárvöllum og víðar í 
sveitarfélaginu.

 (2.338 km2

Rangárvallasýslu. Hann liggur að Þjórsá milli 
bæjanna Kambs og Sandhólaferju og nær austur 
að Fosshóli og Berustöðum. Ásahreppur á auk 
þess 4/7 af Holtamannaafrétti. Einn þátttakandi var 
skráður í Bændur græða landið árið 2014. Helstu 
landgræðslusvæði eru á afréttinum á Búðarhálsi og í 
Þóristungum.

 
Þátttakendur í verkefninu Bændur græða landið voru 
44 í Rangárvallasýslu árið 2014 og sjö bú tóku þátt 
í landnýtingarþætti Gæðastýringar í hrossarækt. Þá 
fengu sjö aðilar úthlutað styrkjum til landbóta úr 
Landbótasjóði Landgræðslunnar árið 2014.

Höfuðstöðvar Landgræðslunnar eru í Gunnarsholti 

árið 1930 þegar jörðin var komin í eyði vegna 
ágangs sandsins sem stöðugt herjaði á jörðina. 
Síðan þá hefur dæminu algerlega verið snúið við 
og nú er víða unnið að gróðurvernd og endurheimt 

landeigendur, samtök þeirra, sveitarstjórnir og aðra 
aðila. Stærsta verkefnið er án efa Hekluskógar 
þar sem Landgræðsla ríkisins, Skógrækt ríkisins, 
Skógræktarfélög Rangæinga og Árnesinga, 
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Suðurlandsskógar og Landbúnaðarháskóli Íslands 
ásamt landeigendum vinna að heftingu sandfoks og 

gróður í nágrenni Heklu og gera hann betur í stakk 
búinn til að standast ösku- og vikurfall við Heklugos. 

Innan Hekluskógasvæðisins eru um 90.000 ha 
eða nálega 1% af Íslandi. Frá árinu 1954 verið unnið 
að uppgræðslu á Landeyjasandi og eftir að ákveðið 
var að byggja Landeyjahöfn var um 5-600 ha svæði 
grætt upp til að koma í veg fyrir sandfok á mannvirki 
hafnarinnar og veg að henni. Meðal annarra verkefna 
eru bæði uppgræðsluverkefni í byggð, en einnig á 
afréttum sýslunnar sem margir hverjir teljast til verst 
förnu afrétta landsins.

.  Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum 

loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt. 
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig 

þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það 

kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/
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. Landbrot af völdum fallvatna er víða í 

þeir umfangsmestu við eina á á Íslandi. Er þeim ætlað 

einnig vegamannvirki og Landeyjahöfn. Þá er víða mikið 
landbrot í ám undir Eyjafjöllum, ekki síst eftir gosið í 
Eyjafjallajökli árið 2010. Landbrot er auk þess meira og 
minna í mörgum öðrum ám í sýslunni.

. Rangárvallasýsla er mikið landbúnaðarsvæði 
og segja má að allar tegundir landbúnaðar séu stundaðar 
þar. Mjólkurframleiðsla er mikil, en sauðfjárrækt er 

saman. Hrossarækt er mikil og setur mikil beit eða jafnvel 
ofbeit af völdum hennar mark sitt á landið á ákveðnum 

og ferðaþjónusta og frístundabyggð eru verulega vaxandi. 
Afréttir sýslunnar eru allir illa farnir af gróðureyðingu 

mismiklum mæli þó. 
Á Suðurlandi er eitt landshlutaverkefni í skógrækt, 

Suðurlandsskógar. Þátttakendur í Suðurlandsskógum eru 
um 115 talsins.

:
Haraldur Matthísson 1966. Rangárvallasýsla vestan 

 Árbók FÍ 1966.
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Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar 
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 

Jarðvegsrof á Íslandi. 
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, Reykjavík.

Einnig voru notuð margvísleg gögn Landgræðslunnar, 
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar, 
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum 
staðkunnugum.



Ekki liggur fyrir rofkortlagning af Vestmannaeyjum 
en á Heimaey mynduðust stór rofsvæði í kjölfar 
gossins í Eldfelli árið 1973. Fyrir forgöngu 
Vestmannaeyjabæjar og m.a. með fulltyngi 
Landgræðslunnar hafa þessi svæði verið grædd 
upp að miklu leyti. Þau svæði eru einkum sunnan 

austurströnd Heimaeyjar, allt suður á Stórhöfða. Enn 

m.a. á uppgræðslusvæðinu sunnan Eldfells og á 
svokölluðu Haugasvæði vestan og sunnan Helgafells. 

syðst á Stórhöfða er talsvert rof  og há rofabörð.
Mikilvægt er að hlúa að þessum svæðum eins og 

gert hefur verið og hafa ber í huga að jarðvegur á 

mjög viðkvæmur.
Í Vestmannaeyjum eru talin vera um 600 

vetrarfóðraðar kindur og 50-60 hross. Sauðfé er, 
a.m.k. að hluta, beitt í úteyjum á sumrin. Beit er 
þó víða umfram beitarþol og einkum gengur beit 

einhverjum tilvikum. Fyllsta ástæða er til að fylgjast 
vel með landinu og gæta þess að beitarþungi verði 
ekki umfram það sem landið þolir.

Árnessýsla er um 9.000 km2 að stærð og nær 
frá sjó í suðri en síðan tekur við meginhluti 
Suðurlandsundirlendisins, með víðáttumiklu 
votlendi og stökum hæðum og fjöllum.  Nyrst er 
suðurhluti hálendis Íslands sem nær að vatnaskilum. 
Austurmörk sýslunnar eru við Þjórsá og vesturmörk 
eru um Langjökul og Þórisjökul og suður um 
Botnssúlur, Mosfellsheiði og Reykjanesfjallgarð 
að Herdísarvík. Fjölmennasti þéttbýlisstaðurinn er 
Selfoss og því næst Hveragerði. Aðrir þéttbýlisstaðir 
eru m.a. Þorlákshöfn, Eyrarbakki og Stokkseyri, 
Laugarvatn og Flúðir en allmargir minni 
þéttbýlisstaðir eru auk þessara í sýslunni.

Helstu atvinnuvegir í Árnessýslu eru landbúnaður, 
sjávarútvegur og ferðaþjónusta, en verslun, vinnsla 
landbúnaðarafurða og margs konar iðnaður eru 
einnig mikilvægar atvinnugreinar. Árnessýsla er eitt 
stærsta landbúnaðarhérað landsins með mikla og 
alhliða landbúnaðarframleiðslu. Síðustu árin hafa 
frístundabyggðir vaxið hratt og setja þær sitt mark 
á landnýtingu í sýslunni. Í árslok 2013 voru 5.264 

veitt fyrir  um 2.800 til viðbótar. 
Landslag og gróðurfar er fjölbreytt. 

Aðalbergtegundir eru móberg og grágrýti, 

en austast í sýslunni er bergmyndun úr eldri 
grágrýtismynduninni sem kallast Hreppamyndunin. 
Þar skiptast á lög úr grágrýti, gosmöl, molabergi, 
vatnaseti og jökulruðningum.

Í ritinu Jarðvegsrof á Íslandi telst 32% lands með 

riti eru 39% sýslunnar talin auðnir og fjöll.  Víðast 
er land í lágsveitum algróið, en rof vex þegar landið 
hækkar og fjær dregur sjó. Þó eru mikil sandsvæði 
við ströndina og ósa jökulánna.

Í uppsveitum er gróður og jarðvegur mótaður af 
tíðum eldgosum, einkum Heklugosum sem valdið 
hafa ösku- og vikurfalli, sérstaklega við og ofan 
hálendisbrúnar.  Jarðvegur er þar víða vikurborinn 
og fokgjarn, rofabörð algeng og skallarof í 
mólendisholtum. Mestu ösku og vikurlögin eru í 
Þjórsárdal, en heldur dregur úr þeim er vestar dregur. 

og ástand lands hefur mótast verulega af gróður- og 
jarðvegseyðingu öldum saman en fyrr á öldum náði 
byggð lengra inn á hálendið. Mestu munaði þar um 
Heklugosið árið 1104 sem lagði byggð í Þjórsárdal í 
eyði sem og bæi á Hrunamannaafrétti. Stór rofsvæði 
eru sunnan og vestan við Langjökul og víða á 
afréttum.

Landeyðing herjaði einnig á láglendi í Árnessýslu 
og hófst formleg sandgræðsla á vegum ríkisins á 
Reykjum á Skeiðum árið 1908. Þar ógnaði foksandur 
byggð á ofanverðum Skeiðum. Einnig má telja 
víst að Eyrarbakki og Þorlákshöfn eigi uppgræðslu 
tilveru sína að þakka.

Talsverður munur er á veðurfari eftir svæðum í 
sýslunni, þó almennt sé fremur milt og rakt. Syðst, 
við sjóinn, er meðalhiti hærri og úrkoma meiri en 
þegar innar kemur í landið. Í uppsveitum er þurrara 
og þar verður mjög hlýtt á sumrin og kalt á vetrum. 
Helstu rofáttir eru norðan- og norðaustanáttir sem 
eru oftast þurrar og stundum hvassar. Suðlægar áttir 
eru rakar en mildar.

Helstu landgræðslusvæðin eru á Haukadalsheiði, 

á Biskupstungna- og Hrunamannaafrétti.  Síðustu 
árin hefur einnig verið unnið í nágrenni Hlöðufells 
jafnframt því sem unnið er að allmörgum minni 
verkefnum.

 (2.231 km2

afmarkast af Þjórsá að austan en Hvítá og Stóru-
Laxá að vestan. Suðurmörk eru við Skálmholtshraun 
en norðurmörk við vatnaskil á Hofsjökli.  Skráðir 
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þátttakendur í Bændur græða landið árið 2014 
voru átta talsins. Helstu landgræðslusvæði eru 

og Þjórsárdalur þar sem eru stór landgræðslu- og 
skógræktarsvæði, en stærstur hluti dalsins er innan 
Hekluskóga.  

 (1.375 km2

Stóru-Laxá að austan og sunnan en Hvítá að vestan. 
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið árið 

eru á afréttinum og ein landgræðslugirðing austan 
Gullfoss.

 (289 km2

Gaulverjabæjarhrepps, Hraungerðishrepps og 
Villingaholtshrepps. Sandsvæði eru við Þjórsá og við 
suðurströndina og sandfokssvæði er frá Egilsstöðum 
að Sýrlæk. 

 (157 km2

Sandvíkurhrepps, Eyrarbakka og Stokkseyrar. Einn 
þátttakandi var skráður í Bændur græða landið árið 
2014. Sandfokssvæði eru við Óseyrarnes og fyrr 
ógnaði sandfok byggð á Eyrarbakka og Stokkseyri 

að þakka.
 (3.300 km2

sveitarfélag, Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps 
og Þingvallahrepps. Sveitarfélagið afmarkast 
af Hvítá í austri, Fjórðungsöldu á Kili í norðri, 
Langjökli og Borgarfjarðarsveitum í vestri. Skráðir 
þátttakendur í Bændur græða landið árið 2014 
voru sex talsins.  Nokkrar landgræðslugirðingar 
eru í sveitarfélaginu og helstu uppgræðslusvæðin 
eru Haukadalsheiði, Tunguheiði, Rótarmannagil, 

Biskupstungnaafrétti. 
 (900 km2

afmarkast af Hvítá og Brúará í austri, sveitarmörk 
liggja síðan vestur um Apavatn og Lyngdalsheiði og 

Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið árið 

Söðulfell og Tjaldafell.
 (737 km2

sveitarfélagsins eru um Ölfusá og að Grafningi 
í austri og við Sýslustein vestan við Herdísarvík 
og þaðan norður eftir Reykjanesfjallgarði og að 
Mosfellsheiði. Skráðir þátttakendur í Bændur 
græða landið árið 2014 voru fjórir talsins.  Innan 
sveitarfélagsins eru tvær landgræðslugirðingar, 
við Þorlákshöfn og við Hjalla en sú síðarnefnda 
hefur verið afhent landeigendum. Seinustu árin 
hefur verið lögð áhersla á að stöðva sandfok 
á Suðurstrandarveginn vestan við byggðina í 

Þorlákshöfn og að græða upp víðáttumikil ógróin 
svæði milli Hengils og Lyklafells.

 (9 km2

umlukið landi Sveitarfélagsins Ölfuss. Ekkert 
landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu.

Landgræðslan leggur áherslu á ábyrgð og þátttöku 
heimamanna við forgangsröðun verkefna og 
samstarf við sveitarstjórnir. Þrjú Landgræðslufélög 
eru í sýslunni, Landgræðslufélag Biskupstungna, 
Landgræðslufélag Hrunamanna og Landbótafélag 
Gnúpverja. Einnig er samvinna við sveitarfélög, 
frjáls félagasamtök og minni hópa, auk samstarfs 
við grunnskóla. Árið 2014 var átta aðilum í 
Árnessýslu veittur landbótastyrkur úr Landbótasjóði 
Landgræðslunnar, 29 þátttakendur í Árnessýslu 
voru í verkefninu Bændur græða landið
jarðir tóku þátt í landnýtingarþætti Gæðastýringar í 
hrossarækt. 

. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum 

loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt. 
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig 

hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það 

sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/lítið 

fram, nafn svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort 
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.  Landbrot af völdum fallvatna er víða í 
Árnessýslu og hefur Landgræðslan unnið að vörnum 
gegn landbroti við margar ár í sýslunni. Nokkuð 

Þjórsá, Hvítá og Stóru-Laxá, en minna landbrot er 
einnig við aðrar ár, s.s. Litlu-Laxá, Ölfusá, Sogið,  

. Beitarþungi sauðfjár á afréttum hefur 
farið minnkandi síðustu tvo til þrjá áratugina og er 
nú aðeins brot af því sem áður var. Gróður er þar 
víða í framför, sem sést m.a. á því að sumstaðar á 
afréttum er víðir að vaxa upp. Há rofabörð þurfa þó 
aðhlynningu til að þau lokist. Beit á afréttum ætti 
ekki að hefjast fyrr en um mánaðamótin júní-júlí, 
síðar í köldum árum. 

Sauðfjárbeit hefur einnig minnkað á láglendi en 
álag vegna hrossabeitar hefur aukist. Nokkrar jarðir 
og jarðapartar eru ofbeittir með hrossum. Þar þarf 

lausnar. Mikil umferð hestahópa er á ákveðnum 
leiðum og áningarstöðum, ekki síst eftir gömlum 
reiðleiðum á afréttum. Fylgjast þarf með og bregðast 
við ágangi og álagi á gróður, bæði þar sem hrossum 
er beitt og einnig reiðleiðum þar sem götur geta 

búskaparháttum hefur sýslan breyst í eitt fjölsóttasta 
ferðamannasvæði landsins, og æ meira land fer 
undir frístundahús, skógrækt og ýmsa afþreyingu. 
Þetta eykur hættu á hagsmunaárekstum vegna ólíkra 
sjónarmiða. Á Suðurlandi er eitt landshlutaverkefni 
í skógrækt, Suðurlandsskógar. Þátttakendur í 
Suðurlandsskógum eru um 115 talsins.

:
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar 
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson,  Einar Grétarsson 

Jarðvegsrof á Íslandi. 
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, Reykjavík. 
Sunnlenskar byggðir I. Búnaðarsamband Suðurlands 
1980.
 Flóahreppur. Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum 
Villingaholtshreppi

greinarg.pdf.
Flóahreppur. Aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 
2003-2015.  

pdf.
Flóahreppur. Aðalskipulag Hraungerðishrepps. 
Stefnumörkun og skipulag.  

pur;greinargerd-6.pdf.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Aðalskipulag Skeiða- 
og Gnúpverjahrepps 2004-2016.  http://www.

Grímsnes- og Grafningshreppur. Endurskoðun 
aðalskipulagsins 2002-2014.
http://www.gogg.is//vefsidan/data/MediaArchive/
adalskipulag2008-2020-greinargerd.pdf.
Þingvallasveit. Aðalskipulag Þingvallasveitar.
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Stefnumörkun 2004 til 
2024.

Einnig voru notuð margvísleg gögn 
Landgræðslunnar, upplýsingar frá einstökum 
starfsmönnum hennar, landeigendum, 
sveitarstjórnarfólki og öðrum staðkunnugum.
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Gullbringu- og Kjósarsýsla er um 1.880 km2 að stærð 
og nær frá  Reykjanestá í vestri, austur að mörkum 
Árnessýslu við Sýslustein.  Þaðan liggja sýslumörkin 

um Botnssúlur og  norður í Hvalfjarðarbotn.  Á 
þessu  landsvæði búa um 230 þúsund manns eða 
71% landsmanna. 

Norðuratlantshafshryggurinn �gengur á 
land� á Reykjanesi og fjallendi hans skiptir 
Reykjanesskaganum eftir endilöngu í átt að 
Nesjavöllum í Grafningi. Mesta fjalllendið er þó 

Á Reykjanesskaganum eru víða háhitasvæði og 
skaginn einkennist af eldfjallajarðvegi og hraunum.  
Reykjanesfólkvangur er á Reykjanesskaganum. 

Á þessu svæði eru helstu þéttbýlissvæði landsins 
og atvinnulíf mjög fjölbreytt.  Þéttbýli og umferð 
hafa í för með sér talsvert álag á gróður og áhrif 
á gróðurframvindu.  Í Kjósarhreppi er stundaður 
hefðbundinn búskapur, en það er eina sveitarfélagið 
á þessu svæði sem slíkt á við um.  Í öðrum 
sveitarfélögum halda menn þó víða sauðfé og hross 
og innan þessa svæðis eru nokkur stærstu svína- og 

leyfð nema í sérstökum beitarhólfum og lausaganga 
búfjár er víðast með öllu bönnuð.  Reykjanesskaginn 
var friðaður fyrir beit með landgræðslugirðingu árin 
1977-1978 og lá hún frá Vogum á Vatnsleysuströnd 

árið 2008.
Gullbringu- og Kjósarsýsla er samtals 1.880 

km2 og skv. ritinu Jarðvegsrof á Íslandi fara 73% 

undan er skilið Krýsuvíkursvæðið og suðvesturhorn 
Reykjanesskagans. Roftölur gefa hins vegar 
vart rétta mynd af ástandi gróðurs því þrátt fyrir 
tiltölulega lítið rof er jarðvegur víða rýr og gróður 
því mjög viðkvæmur.  

Á undanförnum árum hefur Landgræðslan átt gott 
samstarf við sveitarfélög, félagasamtök og skóla um 
uppgræðslu á illa förnu landi á Reykjanesskaganum, 
einkum á Suðurnesjum og mörg rofsvæði hafa verið 
grædd upp. Þá hefur beit sauðfjár minnkað mikið 
og allt sauðfé á Reykjanesskaganum er nú haft í 
beitarhólfum.

Veðurfar í Gullbringu- og Kjósarsýslu er fremur 
milt og rakt, en umhleypingasamt. Norðanáttir eru 
þurrar en sunnanáttir oft rakar. Meðalárshitastig 
áranna 1994-2013 var um 5,4°C. Úrkoma er 
mismikil eftir svæðum. Á tímabilinu 1994-2013 

mm en 862 mm í Reykjavík. Vindasamt getur verið 
við fjöll, t.d. á Kjalarnesi og í Kjós. Helstu rofáttir 
eru norðan- og norðaustanáttir sem eru oftast þurrar 
og stundum hvassar. 

Í Gullbringu- og Kjósarsýslu eru 13 sveitarfélög, þó 
fæst þeirra teljist stjórnsýslulega til þessara sýslna:

 (425 km2

og nær frá Reykjanestá í vestri og austur að 
Sýslusteini og langt norður á Reykjanesskagann. 
Krýsuvík er þó að mestu í eigu Hafnarfjarðarbæjar. 
Í Krýsuvík er stórt beitarhóf fyrir sauðfé sem er 
að hluta innan sveitarfélagsmarka Hafnarfjarðar.  
Nokkur minni beitarhólf eru við byggðina í 
Grindavík.  Unnið hefur verið að uppgræðslu þeirra 
samhliða beit.

 (62 km2

sauðfé eru í sveitarfélaginu og hefur verið unnið að 
uppgræðslu þeirra samhliða beit. Einn þáttakandi var 
skráður í Bændur græða landið árið 2014. Jafnframt 
hefur verið unnið að uppgræðslu á rýrum svæðum og 
gömlum námum innan marka sveitarfélagsins í mörg 

(21 km2

 (145 km2

Reykjanesskaganum var áður stórt sendið 

skagann var reist árið 1978 friðaði hún mun 
stærra svæði og var þá landgræðslusvæðinu 
skilað.   Töluvert er um rýr svæði innan marka 
sveitarfélagsins  og  unnið hefur verið að uppgræðslu 
á mörgum þeirra á undanförnum árum. Í mörg ár 

Sveinssyni á valin svæði í sveitarfélaginu.
 (165 km2

sveitarfélagsins er eitt beitarhólf fyrir sauðfé þar sem 
unnið hefur verið að uppgræðslu samhliða beit. Þá 
hefur verið samstarf við Grunnskólann í Vogum um 
uppgræðslu á rýru svæði.

 (144 km2

svæði.  Annað er Hafnarfjörður og nágrenni, 
en hitt, Krýsuvík, er inn í miðju landi 
Grindavíkurbæjar. Umtalsvert rof er á stórum 
hluta Krýsuvíkursvæðisins, en hluti þess er 
landgræðslusvæði. Í Krýsuvík eru tvö beitarhólf 
fyrir sauðfé, annað er innan sveitarfélagsmarka 
Hafnarfjarðar en hitt að stórum hluta innan 
sveitarfélagsmarka Grindavíkur.

 (6 km2

landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu. 
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 (70 km2

sveitarfélaginu.  
 (80 km2

landgræðslusvæði sem liggur samsíða Sandskeiði  og 

 (275 km2

í sveitarfélaginu, en einn þátttakandi var skráður í 
Bændur græða landið árið 2014.  

 (2 km2

sveitarfélaginu.  
 (185 km2

uppgræðslu á nokkrum svæðum í sveitarfélaginu.  
Má þar nefna Bringur og Skógarbringur, 
en einnig hefur verið unnið við Lyklafell í 
samvinnu við sveitarfélög og fjáreigendafélög á 
höfuðborgarsvæðinu. 

 (297 km2

norðri en Esju í suðri. Einn þátttakandi var skráður 
í verkefnið Bændur græða landið árið 2014. Ekkert 
landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu.
 

 Gróðurfar 
er breytilegt á þessu svæði.  Á Reykjanesi og 

þess greinileg merki að mikið álag hefur verið á 
gróður og jarðveg. Er þar um að ræða samspil rýrs 
lands, harðrar veðráttu og ofbeitar fyrr á tímum. 
Mjög mikið jarðvegsrof á sér stað í Krýsuvík en þar 
hafa víðáttumikil svæði orðið eyðingunni að bráð. 
Talsverð sandsvæði eru á suðvestur- og vesturhluta 
Reykjanesskagans. Sveitarfélög, einstaklingar og 

félagasamtök vinna að landbótum á þessu svæði. 
Má þar t.d. nefna Gróður fyrir fólk í landnámi 
Ingólfs sem eru samtök sjálfboðaliða sem vinna 
að landbótum á nokkrum stöðum í vestanverðri 
sýslunni.

Um Kjósarhrepp gegnir nokkuð öðru máli.  Þar 
er stór hluti landsins frjósamur og hentar vel til 
hefðbundins búskapar, en inn á milli eru þó rýr svæði 
sem henta ekki  vel til beitar.

Árið 2014 voru þrír þátttakendur skráðir í 
verkefnið Bændur græða landið í Gullbringu- og 
Kjósarsýslu.

. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum 

loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt. 
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig 

þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það 

sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/lítið 

svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort svæði er í 

kort sem sýnir legu svæðisins.
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.  Fáar ár renna til sjávar á þessu svæði. 

um vandamál vegna landbrots.

.  Hefðbundinn búskapur eins og víða 
þekkist, er ekki á þessu svæði,  nema í Kjósarhreppi. 
Víða halda menn þó sauðfé og hross á svæðinu 
og gengur stærstur hluti sauðfjár í sérstökum 

m.a. í Sandgerðisbæ, Sveitarfélaginu Vogum, 

Hrossaeign er nokkuð almenn  og nokkuð er 
um ofbeit í einstökum beitarhólfum. Nauðsynlegt 
er að beit sé skipulögð þannig að viðkvæmustu 
beitarsvæðunum sé hlíft og ekki gangi á gæði 
landsins.  Samhliða því er mikilvægt að bæta 
beitarhólf með uppgræðslu og landbótum. 
Landgræðslan hefur eftirlit með beitarmálum og 
veitir ráðgjöf vegna búfjárbeitar.

Utanvegaakstur vélknúinna ökutækja er vandamál 
á svæðinu og hefur valdið spjöllum á landi.  Reynt 
hefur verið að verja land  með lokunum á slóðum 
og útbúin hafa verið nokkur aksturssvæði fyrir 

vélhjólaáhugamanna. Þá hefur fræðsla verið aukin til 
að stuðla að betri umgengni um landið. Þetta hefur 

þessum efnum geti talist viðunandi. 
Gullbringu- og Kjósarsýsla er mikið 

útivistarsvæði og býður upp á mikla möguleika í 
þeim efnum.  Stór hluti íbúa landsins býr á þessu 
svæði og umferð er því víða mikil, bæði fólks, 

fénaðar og farartækja.  Þessari umferð fylgir mikið 
álag og mikilvægt er að gott skipulag sé á þessum 
málum svo ekki verði óþarfa spjöll á gróðri og 
jarðvegi.

:
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar 
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson 

Jarðvegsrof á Íslandi. 
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins, Reykjavík. 
Grindavíkurbær. Aðalskipulag Grindavíkurbæjar
Reykjanesbær, Aðalskipulag Reykjanesbæjar
Sandgerðisbær, Aðalskipulag Sandgerðisbæjar
Sveitarfélagið Garður, Aðalskipulag Sveitarfélagsins 
Garðs
Sveitarfélagið Vogar, Aðalskipulag Sveitarfélagsins 
Voga
Hafnarfjarðarkaupstaður, Aðalskipulag 
Hafnarfjarðarkaupstaðar
Kjósarhreppur, Aðalskipulag Kjósarhrepps
Mosfellsbær, Aðalskipulag Mosfellsbæjar

Náttúruminjaskrá

Auk þess margvísleg gögn Landgræðslunnar, 
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar, 
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum 
staðkunnugum.

110

Suðurland


