
1. Landgæði á Íslandi fyrr og nú 

Andrés Arnalds 

t 
1 hugvekju um meðferð Islendinga á landi sínu rífjar Sæmundur Eyjólfsson 

(1896) upp þá sögn að þeir Hrafna-Flóki og Þórólfur smjör hafi komið í land við 
Stigahlíð er þeir voru að kanna land á Vestfjörðum. Þeir gengu um hlíðina ogsáu þar 
engan stein fremur en annars staðar; allt var gróið grasi og skógi. Flóki stakk spjóti 
sínu niður á ýmsum stöðum og varð alls staðar var við grjót undir. „Fagurt land og 
feitt", sagði Þórólfur. „Magurt land og beinabert", sagði Flóki, „og mun brátt upp 
koma það sem undir er". Þessi spádómur Flóka varð að áhrínsorðum því að víða um 
land blasa nú við grjót og gróðurlausar auðnir þar sem áður var allt vafið gróðri. 

Inngangur 
Talið er að um 65% landsins hafi 

verið gróið um það leyti er landið var 
numið og hafi skógur þakið 25 — 40% 
af yfirborði landsins. Auk þess hafa 
víðir og aðrir smárunnar vaxið víða. 
Trjá- og runnagróður hefur skapað 
ákjósanleg skilyrði fyrir ýmsan vöxtu-
legan svarðgróður og veitt viðkvæmum 
jarðvegi nauðsynlega vernd. Jfessi 
gróður hafði myndast og þróast fram að 
landnámi án afskipta manns og búfjár 
og staðið af sér eldgos og harðindi en 
var mótstöðulítill gegn því álagi sem 
búsetunni fylgdi. 

Rannsóknir sýna að búsetan hafi 
raskað því fallvalta jafnvægi sem ríkti 
milli óblíðra vaxtarskilyrða, viðkvæms 
gróðurfars og veikrar jarðvegsgerðar. 
Skógar tóku að eyðast og víðátta gróð-
urríkisins að dragast saman. f kjölfarið 
fylgdi jarðvegseyðing sem hefur verið 
að eyða gróðri landsins allt fram til 
vorra daga. Umfang þeirrar gróður-
eyðingar sem orðið hefur hér á landi frá 

landnámi á sér fáar hliðstæður á norður-
hveli jarðar . Gróður þekur nú aðeins 
um 2 5 % landsins. Leifar af hinum fornu 
skógum þekja aðeins um 1%. Eyðing 
gróðurs og jarðvegs á sér enn stað víða 
um land þótt mikið hafi áunnist í barátt-
unni við eyðingaröflin á síðari árum, og 
rýrnun landgæða er nú vafalítið alvar-
legasta umhverfisvandamálið hér á 
landi. 

Náin þekking á gróðursögunni og 
þeim öflum sem hana hafa skapað 
snertir fleiri svið en margan grunar. 
Gróðursagan gæti til dæmis varpað nýju 
ljósi á ýmsa þætti fslandssögunnar, eins 
og Hákon Bjarnason, Sigurður Þórar-
insson, Sturla Friðriksson og fleiri hafa 
bent á. Allt of lítill gaumur hefur verið 
gefinn að tengslum þessara tveggja 
þátta þjóðarsögunnar. Þannig má telja 
líklegt að atburðarás Sturlungaaldar og 
míssi sjálfstæðis megi rekja að ein-
hverju leyti til þeirra miklu harðinda 
sem yfir dundu af og til á þessu tímabili 
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Vin í auðninni. Þekking á gróðursögunni setur okkur markmið og gefur ákveðin fyrirheit um árangur við 

endurheimt landgœða (Rótamannagil á Biskupstungnaafrétti). 

og áhrifum þeirra og búsetunnar á 
gróður landsins. 

Þekking á gróðursögunni er einkar 
mikilvæg vegna landgræðslustarfsins. I 
vitneskju okkar um horfinn gróður og 
jarðveg felst ákveðin viðmiðun; mark-
mið sem ber að keppa að um endur-
heimt landgæða og jafnframt fyrirheit 
um árangur. Til lítils er að reyna upp-
græðslu á svæðum sem ætla má að hafi 
verið lítt gróin, en þeim mun meiri líkur 
eru á góðum árangri á svæðum sem 
áður voru þakin þroskamiklum gróðri. 
Gróðursagan veitir okkur einnig þarfa 
áminningu um að varðveita betur 
gróður landsins í framtíðinni en forfeðr-
um okkar var kleift sökum vanþekking-
ar á hinni viðkvæmu náttúru Islands á 
öldum harðinda og hungurs. 

Hér á eftir verður getið um nokkrar 
af þeim uppsprettum sem við höfum í að 
sækja fróðleik um horfna landkosti, en 

þær eru mun fleiri en margir gera sér 
grein fyrir. Síðan verður fjallað um þá 
miklu hnignun sem gróðurríkið, þessi 
mikilvæga auðlind íslendinga, hefur 
orðið fyrir frá landnámi. A ð lokum 
verður lítillega fjallað um núverandi 
landgæði. 

„Eitt það fyrirbrigði íslenskrar 
náttúru, sem mest vekur furðu er-
lendra manna, er gista land vort, er 
auðn þess og örfoka land. Sjálfum 
oss vekur það enget furðu, Vér 
höfum vanizt því frá hlautu barns-
beini, að við attganu blasi víðáttu-
miklir blásnir melar og auðir 
sandar". 

Steindór Steindórsson 1953. 
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Landkostir til forna 
„í þann tíð var ísland viði vaxið á 

milli fjalls og fjöru", segir í íslendinga-
bók. Ýmsir hafa orðið til að vefengja 
þessi orð Ara fróða á undanförnum ára-
tugum þótt slíkrar vantrúar hafi ekki 
gætt á meðan almennur lestur fornsagna 
og annarra ritaðra heimilda veittu ís-
lendingum meira innsæi í fortíð sína. 
Rannsóknir síðari ára benda til þess að 
landkostir hafi verið miklir á fyrstu 
öldum íslandsbyggðar. Álitið er að um 
2/3 landsins hafi verið grónir þegar 
fyrstu landnemarnir komu hingað og 
hafi skóglendi verið megingróðurinn. 
Svo mikil gróska kann ýmsum að þykja 
æði ótrúleg ef litið er á hinar miklu 
auðnir og gróðurtötra sem nú einkenna 
ásjónu Islands. Af þeim sökum verður 
staldrað hér nokkuð við sumar af þeim 
margvíslegu heimildum sem geta veitt 
okkur upplýsingar um fornan gróður. 
Við endurgerð á „gróðurkorti Ara 
fróða" og mat á þeim breytingum sem 
orðið hafa á gróðurfari frá landnámi til 
vorra daga er vitneskja um eðli og út-
breiðslu núverandi gróðurs að sjálf-
sögðu sá grunnur sem byggt er á. Gera 
má ráð fyrir að þau svæði sem nú eru 
gróin hafi í megindráttum einnig verið 
gróin á landnámsöld þótt gróðurfar 
þeirra hafi veríð annað. Rannsóknir á 
gróðri landsins eru orðnar miklar að 
vöxtum og þar hafa margir lagt hönd á 
plóg. Hér verður látið nægja að minna á 
„Gróður á íslandi" eftir Steindór 
Steindórsson (1964), „Gróðurvernd" 
eftir Ingva Þorsteinsson (1972), sérhefti 
íslenskra landbúnaðarrannsókna um 
„Gróðurkor tagerð og rannsóknir á 
beit i löndum" sem út kom 1980 og Ingvi 
Þorsteinsson ritstýrði, „Þróun lífríkis ís-
lands og nytjar af því" eftir Sturlu Frið-
riksson (1987) og samantekt eftir Stein-
dór Steindórsson um gróður til forna 

sem væntanlega verður gefin út á næst-
unni. 

Því fer fjarri að ísland sé ósnortið 
land þótt slíkt sjáist oft auglýst í land-
kynningarbæklingum. Ósnortnar leifar 
af gróðurfari, sem ætla má að hafi verið 
hér um landnám, eru fáar en gefa samt 
glögga mynd af eðliskostum íslenska 
vistkerfisins. Meðal þeirra eru ýmsar 
eyjar í ám og vötnum, sem búfé hefur 
ekki átt aðgang að (Hörður Kristinsson 
1979). Birkiskógarnir eru einnig taldir 
vera leifar hins upprunalega gróðurs 
þótt þeir hafi flestir úrkynjast mjög í 
aldanna rás (Sæmundur Eyjólfsson 
1894; Snorri Sigurðsson 1977). Víða má 
finna gróðurtorfur og jarðvegsleifar á 
uppblásnum svæðum. Þar sem gróður 
er hvað strjálastur hafa slíkar torfur 
mikið gildi. Þær eru vitnisburður um 
horfin landgæði og sums staðar er erfitt 
að ímynda sér að gróður hafi nokkurn 
tímann þrifist ef ekki væri fyrir stakar 
gróðurtorfur í eyðimörkinni (Ólafur 
Arnalds 1981). Svo er t. d. um gróður-
torfur í Sandvatnshlíðum á Biskups-
tungnaafrétti þar sem Torfastaðakirkja 
átti skógarítök áður fyrr. Eins má nefna 
um 4 m þykka óskemmda gróðurtorfu 
sem þraukað hefur af inni á grjótunum 
nálægt miðjum Sprengisandi í um 600 m 
hæð. Þessi gróðurtorfa er lifandi vitnis-
burður um að Sprengisandur hafi ein-
hvern tímann verið þakinn jarðvegi og 
gróðri (Trausti Einarsson 1977). Slíka 
minnisvarða um horfna grósku á 
eyddum svæðum má finna ótrúlega 
víða. Brýnt er að friðlýsa sumar af þeim 
gróðurtorfum sem hvað mest sögulegt 
sannanagildi hafa til að tryggja varð-
veislu þeirra til frambúðar. Slíkar gróð-
urminjar eru ekki síður hluti af okkar 
sameiginlega þjóðararfi en ýmsar 
mannvistarleifar og margt annað sem 
ástæða hefur þótt til að varðveita. 
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Sú vitneskja sem við hófum um dreif-
ingu byggðar um landið til forna segir 
einnig sína sögu um gróður og land-
kosti. Landnáma getur um 415 land-
námsjarðir og eru margar þeirra á slóð-
um sem nú eru lítt byggilegar eða ör-
foka (Haraldur Matthíasson 1982). Þar 
má nefna landnám Gríms Úlfssonar 
hins háleyska í Geitlandi í Borgarfirði 
en hann flutti þangað af föðurleifð 
sinni, Hvanneyri . í Geitlandi hafa fund-
ist tvennar bæjarrústir en talið er að þar 
hafi um tíma verið fleiri býli. Nú er hluti 
þessa forna landnáms örfoka land-
græðslusvæði. Hermt er að Helgi krók-
ur hafi búið á Helgastöðum, skammt 
fyrir neðan Kiðagil á Sprengisandsleið. 
Þar eru nú sandar einir og auðn nema á 
nokkru svæði um Helgastaði. Sighvatur 
rauði bjó í Bólstað á Einhyrningsmörk á 
Fljótshlíðarafrétti, en þar hefur Land-
græðslan verið að græða upp örfoka 
land til beitar undanfarin ár. Byggð var í 
Hvítárnesi á Biskupstungnaafrétti og í 
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns frá árinu 1709 segir að munn-
mæli séu um byggð langt fyrir norðan 
Haukadal og í kringum Bláfell, og hafi 
þá Haukadalur átt að standa svo sem í 
miðri sveit. Jarðabókin greinir einnig 
frá því að á Hrunamannaafrétt i hafi 
áður verið fjórtán bæir og „segja menn 
að Tungufell hafi staðið í miðri sveit, 
það mun vera að reikna ofan að ár-
mótum Hvítár og Laxánna". Svona 
mætti lengi telja. í ágripi Arnórs Sigur-
jónssonar af gróðursögu landsins til 
1880, sem birtist í 50 ára afmælisriti 
Sandgræðslunnar, er getið fleiri slíkra 
dæma og einnig í grein Sigurðar Þórar-
inssonar (1974) „Sambúð lands og þjóð-
ar í 1100 ár". Landkostir hafa greinilega 
verið dágóðir inn til landsins á fyrstu 
öldum íslandsbyggðar og búskapurinn 
hefur þá teygt sig hátt upp fyrir núver-
andi byggðarmörk. 

Hinar tíðu og stundum gríðarfjöl-
mennu ferðir á milli landshluta á þjóð-
veldisöld benda einnig til þess að mikill 
gróður hafi þá verið víða á hálendinu og 
styttra á milli áfanga en síðar varð 
(Arnór Sigurjónsson 1958). Á róstutím-
um Sturlungaaldar virðist svo sem 
Kjölur hafi ekki þótt mikill fjallvegur. 
Gissur Þorvaldsson og Kolbeinn ungi 
fóru norður Kjöl til Örlygsstaðafundar 
með mikinn her í ágústmánuði 1238, 
„þeir höfðu níu hundruð sunnan", en 
auk þess bættust í lið þeirra Norðlend-
ingar svo að þeir voru nær þrettán 
hundruð er þeir lögðu til fjölmennustu 
orrustu sem háð hefur verið hér á landi. 
Eftir Haugsnessfund vorið 1246 fór 
Gissur enn með „nær fjögur hundruð" 
manna her norður yfir Kjöl til Skaga-
fjarðar og 1253, árið sem hann setti 
saman bú á Flugumýri, reið hann suður 
til þings með þrjú hundruð manna. Þá 
þótti einnig lítið tiltökumál að fara 
Sprengisand milli landshluta svo sem 
Skálholtsbiskupar gerðu forðum. Hinar 
fornu ferðaleiðir hefðu ekki verið jafn 
fjölfarnar og auðfærar og raun bar vitni 
nema góða haga hafi mátt finna með 
hæfilega löngu millibili. Upplýsingar 
um ferðaleiðirnar má því nota til að 
styrkja vitneskju okkar um gróðursögu 
hálendisins. Ritaðar heimildir veita ef 
til vill áreiðanlegustu upplýsingarnar 
um gróðurfar fyrri alda. Á það bæði við 
um frásagnir í fornum ritum og einnig 
máldaga og dómskjöl ýmiss konar, svo 
og annála og jarðaúttektir og er íslenskt 
fornbréfasafn þar mikill Mímisbrunnur. 
í fornsögunum er mjög oft getið um 
skóga. Það er t. d. auðsætt af Hrafn-
kels sögu að mikill skógur hefur verið á 
Fljótsdalshéraði í fornöld. Sama gildir 
um Laxdælu. Ólafur pá keypti „víðar 
lendur ok fagrar ok mjök gagnauðgar 
... váru þar ok skógar miklir." Norðan 
við Laxá var rjóður í skóginn og „þar 
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Pá riðu hetjur um héruð. I fornsögunum er getið um skóga á fjölmörgum stöðum. 

safnaðist saman fé Óláfs, hvárt sem 
veðr váru betri eða verri". í því sama 
holti lét Olafur „bæ reisa ok af þeim 
viðum, er þar váru höggnir í skóginum, 
en sumt hafði hann af rekaströndum. 
Þessi bær var risuligr." Nefndi Ólafur 
hann Hjarðarholt . 

I fornsögunum er þess æði oft getið 
að menn hafi komist undan í skóga eftir 
vígaferli, dulist í skógum eða veitt 
öðrum fyrirsát. Þetta á t.d. við um 
Njálu, Gísla sögu Súrssonar og Ljós-
vetningasögu sem getur um mikla skóga 
í Fnjóskadal. Þórir dúfunef keypti von-
ina í Flugu, ættmóður skagfirskra 
hrossa, sem týndist í Brimnesskógum. 
Skógur var sviðinn á Þórarinsstöðum á 
Hrunamannaafrétt i og svona mætti 
lengi telja. Sæmundur Eyjólfsson 
(1894) getur fjölmargra heimilda um 
forna skóga á Norður- og Austurlandi í 
skýrslu um „Ferð um Þingeyjarsýslu og 

Fljótsdalshérað". Margeir Jónsson 
(1932) hefur einnig dregið saman heim-
ildir um skóga í Skagafirði á landnáms-
öld. 

Sögurnar benda einnig til að skógarn-
ir hafi verið nokkru stórvaxnari í forn-
öld en þeir eru nú. I Landnámu er þess 
getið að skógurinn í Botnsdal hafi verið 
svo stórvaxinn að hafskip hafi verið 
smíðuð úr honum og Svarfdæla getur 
þess að skip hafi verið smíðað úr ís-
lenskum viði í Svarfaðardal. Hér er 
efalaust orðum aukið, en víst er um það 
að rányrkja skóga í tíu aldir hlýtur að 
hafa leitt til mikillar úrkynjunar. Það 
væri svo sannarlega verðugt viðfangs-
efni fyrir einhverja sögufróða að draga 
upp heildarmynd af byggðum, skógum 
og öðrum gróðri fortíðarinnar eftir þeim 
vísbendingum sem fornsögurnar veita. 

Örnefni, er minna á horfna skóga, 
eru einnig mörg um land allt. Má þar 
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nefna Brúarskóg á Efra-Jökuldal, Dyn-
skóga austan til á Mýrdalssandi, Timb-
urvelli í Fnjóskadal og Vælugerði og 
fleiri nöfn er minna á sviðning skógi 
vaxins lands til akuryrkju. Helgi Hall-
grímsson (1970) hefur gert að athugun-
arefni dreifingu bæjarnafna sem fela í 
sér nafnið skógur og örnefni er benda til 
kolagerðar. Athyglisvert er einnig að 
hið algenga orð „holt", sem nú tengist 
yfirleitt ófrjósömum eða örfoka hæðum 
í hugskotum manna, var áður notað um 
skógi vaxna hæð og hefur Þórarinn 
Þórarinsson (1982) gert þetta að umtals-
efni í greininni „Oft er í holti heyrandi 
nær". 

Fornleifarannsóknir veita einnig 
mikilsverðar upplýsingar. í grein sinni, 
„Fornþjóð og minjar", getur Kristján 
Eldjárn (1974) þess að fornleifafræðin 
sé stundum kölluð hjálpargrein sagn-
fræðinnar, ein af mörgum. Þetta má til 
sanns vegar færa því að með fornleifa-
rannsóknum hefur verið unnt að renna 
frekari stoðum undir sitthvað er fram 
kemur í sagnfræðinni og á þetta einnig 
við um gróðursöguna. Rústir um 20 
býla í Þjórsárdal sýna að byggð hafi 
einhvern tímann verið í öllum dalnum 
og þar með gróður (Sigurður Þórarins-
son 1944). Sama gildir um rústir fjöl-
margra fornra býla víða um land þótt 
aðeins hafi verið rannsakaðar að sára-
litlu leyti. Fornleifarannsóknirnar 
styðja þær vísbendingar sem sögurnar 
gefa um gróskumikið mannlíf til forna 
og mikla landkosti. 

Atvinnusagan segir einnig sitt. Þann-
ig er um járngerðina, rauðablásturinn, 
sem er . forn og löngu horfin atvinnu-
grein. Gríðarlega mikið magn kola 
þurfti til járnvinnslu úr mýrarrauða, 
sem er algengur hér á landi, allt til þess 
að ódýrara varð að flytja inn erlent járn 
á fyrri hluta 15. aldar. Viðarkol voru 
einnig ómissandi í smiðjum. Mikilvæg-

ust voru þó kolin vegna heyskaparins 
því að ljái þurfti að hita til að dengja allt 
til þess er Torfi í Ólafsdal flutti inn 
skoska ljáinn um 1870. Þegar gekk á 
skógana var brennt til kola alls staðar 
þar sem nokkurt kjarr var að finna og 
hefur kolagerðin tekið mikinn toll af 
birkiskógunum eins og Þórarinn Þórar-
insson (1974) hefur lýst í grein sinni 
„Þjóðin lifði, en skógurinn dó" . Ótölu-
legur fjöldi kolagrafa um allt land veitir 
mikilsverðar upplýsingar um útbreiðslu 
skóganna. Arnór Karlsson í Arnarholt i í 
Biskupstungum fann t.d. fyrir nokkrum 
árum leifar af 7 kolagröfum á örlitlu 
svæði í rofabörðum sem eru að eyðast 
við Brunnalæki á Biskupstungnaafrétti. 
Kolagrafir hafa fundist á fleiri s töðum á 
afréttinum sem nú er að miklu leyti 
örfoka. Örnefnið Smiðjuskógur er til 
við Sprengisandsleið í hlíðinni vestan að 
Skjálfandafljóti nálægt Helgastöðum, 
er áður var getið. Þar er sagt að hafi 
verið víðáttumikill skógur til forna og 
allstórvaxinn skógur tórði þar eftir allt 
fram á síðustu öld. Þar ber haugur af 
járnsora vitni um kolagerð og járn-
vinnslu. Fúnir birkistofnar sáust til og 
frá alla leið sunnan frá Kiðagili og niður 
undir byggð í Bárðardal á öldinni sem 
leið og báru vitni eyddum skógum (Sæ-
mundur Eyjólfsson 1894). 

Heimildir um búfjáreign landsmanna 
benda til mikilla landkosta út mestallan 
þjóðveldistímann. Það er auðsætt að 
þótt íslandssagan hafi hafist með hor-
felli fénaðar Hrafna-Flóka, þá farnaðist 
þeim betur er síðar komu. Talið er að 
landið hafi orðið fullbyggt á um 60 árum 
og þrátt fyrir nokkur stóráföll hafi mikil 
auðsæld ríkt fyrstu aldirnar eftir að 
Ingólfur Arnarson nam hér land. Kvik-
fjáreign varð fljótt mikil, einkum naut-
gripaeign. Guðmundur ríki á Möðru-
völlum hafði 120 kýr, enda talinn ein-
hver auðugasti maður landsins. A Sæ-
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bóli í Haukadal í Dýrafirði voru 60 kýr í 
fjósi; „stóðu þrír tigir kúa hvorum 
megin". Snorri Sturluson hélt bú í 
Svignaskarði og hann missti 120 naut í 
harðindunum 1226. Ætla má að kýr hafi 
verið hartnær 5 sinnum fleiri í fornöld 
en undir lok síðustu aldar. Sauðfjáreign 
var talsverð, en þó mun minni en síðar 
varð eftir að verslun við aðrar þjóðir 
varð greiðari. Hross voru einnig mörg, 
sem víða má lesa, og hélt hver gildur 
bóndi stóð sem haft var til markvissra 
kynbóta. Geitfé er oft nefnt í fornum 
sögum og mörg örnefni af því dregin. 
Svínaeign hefur verið nokkur , en beitar-
svín gera kröfur til mikilla landkosta. í 
Vatnsdæla sögu er þess t .d. getið að svín 
hafi horfið frá Ingimundi gamla á Hofi 
og „fundust eigi fyrr en annat sumar at 
hausti, ok váru þá saman hundrað ." Svo 
vel voru þau fram gengin sem „tvau 
höfuð væri á hvívetna". Þorvaldur 
Thoroddsen, Þorkell Bjarnason (1885), 
Einar Ásmundsson (1888), Sæmundur 
Eyjólfsson (1893), Sturla Friðriksson 
(1967), Arnór Sigurjónsson (1970) og 
Hákon Bjarnason (1974) hafa fjallað 
um landbúnað og búfjárhald til forna. 

Unnt er að fá allgóða sýn yfir gróð-
urfar við landnám með því að skrá og 
bera saman upplýsingar úr hinum fjöl-
mörgu námum fróðleiks, sem tiltækar 
eru, en þær eru mun fleiri en hér hefur 
verið getið. Slík könnun heimilda er í 
raun aðeins skammt á veg komin og 
verður seint lokið til fullnustu. Við 
þessar heimildir bætast svo rannsóknir 
síðari tíma en þær benda ótvírætt til þess 
að við landnám hafi útbreiðsla gróðurs 
verið að minnsta kosti helmingi meiri en 
hún er nú. Jafnvel steinarnir geta talað 
því veðrun þeirra getur veitt vísbending-
ar um hvort land hafi verið hulið jarð-
vegi og hvort það sé löngu örfoka eður 
ei, eins og bent hefur verið á m. a. af 
Sturlu Friðrikssyni (1963) og Trausta 

Einarssyni (1977). Svo er að sjá að sú 
fullyrðing Ara fróða að landið hafi verið 
„viði vaxið á milli fjalls og fjöru" stand-
ist. í grein sinni „Birki á íslandi — 
útbreiðsla og ástand" telur Snorri Sig-
urðsson (1977) að skógur og kjarr hafi 
vaxið á um 28 þúsund km 2 lands. Þetta 
svarar til þess að hæðarmörk skóga hafi 
að jafnaði náð 300 — 400 m hæð yfir 
sjó. Sé bætt við því landi sem vaxið 
hefur verið birkikræðu, sem er lágvaxið 
birki, og víðirunnum ofan skógarmarka 
virðist sú áætlun Hákonar Bjarnasonar 
(1974) nærri lagi að allt að 40.000 kn r 
lands hafi verið vaxnir trjágróðri við 
landnám. Við áætlun Hákonar er meðal 
annars tekið mið af því að um 40% 
landsins er neðan við 400 m hæð yfir 
sjó. 

Þannig bendir eitt með öðru til þess 
að hin horfna gróska sé ekki bara gyll-
ing fortíðarinnar, eins og margir hafa 
viljað vera láta, landnemarnir hafi í 
raun komið að skrúði klæddu landi. 
Ogróin svæði hafa einkum verið bundin 
við jökla, hásléttur og fjallatoppa, en 
þó hefur gróðurinn teygt sig furðu hátt 
upp eftir fjallahlíðum. Við hálendisjað-
arinn hafa uppblástur og endurgræðsla 
að mestu skipst á í takt við breytingar á 
veðurfari og öðrum vaxtarskilyrðum. 

Hnignun skóganna 
Skógarnir hafa að mörgu Ieyti verið 

undirstaða þeirrar búsældar og velmeg-
unar sem hér virðist hafa ríkt á fyrstu 
öldum íslandsbyggðar. Búsetan olli hins 
vegar miklu álagi á gróður landsins. 
Ýmislegt bendir til þess að skógar hafi 
eyðst mjög á fyrstu öldum Islands-
byggðar og síðan hefur smágengið á þá 
eftir því sem tímar liðu. 

Oddur Einarsson var líklega fyrstur 
til að rita eitthvað um ástæður fyrir 
eyðingu skóga hérlendis, en íslandslýs-
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ing sú sem kennd er við Odd er senni-
lega samin að mestu veturinn 1588—89. 
Fyrstir til að gera sögu skógeyðingar-
innar ýtarleg skil voru Þorvaldur Thor-
oddsen, sem gerði gróðureyðinguna að 
umtalsefni víða í skrifum sínum, og 
Sæmundur Eyjólfsson, ráðunautur 
Búnaðarfélags Suðuramtsins, í grein 
sem hann skrifaði í Búnaðarrit ið 1891. I 
grein sinni, „Abúð og ör t röð" , gerir 
Hákon Bjarnason (1942) hins vegar 
fyrstu tilraun til að áætla stærð sam-
fellds gróðurlendis á íslandi og fá yfirlit 
um hve landskemmdir hafi orðið miklar 
frá upphafi byggðar. Margir hafa síðan 
orðið til að fjalla um orsakir og af-
leiðingar skógeyðingar á Islandi og 
verður því aðeins stiklað á stóru hér. 

„fiað eru margir sem tttla itm, að 
upphlástur og sandfok hafi eyðilagt 
skóga — en það má eins segja, og 
ekkí síður, að skógleysi hafi valdið 
itppblcestri, Pað er alls staðar sama 
sagan, þar sem skógunum er eytt og 
landið urið itf beit. þar er landinu 
hœtt við uppblœstri. en sérstaklega 
þar sem eldgosasvœðin erit, itraun 
undiiiagið, eða móberg og jarðveg-
urinn mikið blcmdaður vikri og 
öskti, eins og víðasi er á eklgosa-
svœðunttm." 

Gtinnlaitgttr Kristmundsson 1947. 

Skógar hafa verið brenndir af stórum 
svæðum þegar á fyrstu öldum íslands-
byggðar. Um það vitnar til dæmis viðar-
kolalag sem finnst víða í jarðvegi sem 
myndast hefur um landnám (Grétar 
Guðbergsson 1975). Sigurður Þórarins-
son (1948) hefur bent á að e.t.v. hafi 
forfeður okkar flutt með sér úr heim-
kynnum sínum þá ævafornu aðferð að 
svíða skóg til ræktunar. Viðarkolalagið 
er sönnun þessa, en einnig ýmis bæjar-
nöfn og önnur örnefni. Þannig hafi 
skóglendi breyst í frjósamt graslendi. 
Skógarnir hafa líka séð landsmönnum 
að mestu leyti fyrir eldsneyti fyrstu 
aldirnar. Mikinn við hefur þurft í lang-
eldana sem brunnu dátt í skálum forn-
manna er virðast hafa verið miklir og 
rúmgóðir eins og sjá má í rústunum á 
Stöng í Þjórsárdal. Stofa Gissurar Þor-
valdssonar á Flugumýri, sem var reisu-
Iegastur bæja í Skagafirði á þeim tíma, 
segir Sturla Þórðarson að hafi verið 26 
álna Iöng og 12 álna breið og í brúð-
kaupi Halls sonar Gissurar jarls hafi 
verið setið í sex röðum í stofunni og 
drukkinn mjöður og mungát. Ætla má 
að fyrsta orkukreppan hafi dunið yfir 
um það bil sem viður fór að ganga til 
þurrðar í þéttbýlustu héruðunum. Stein-
dór Steindórsson (1950) hefur bent á að 
hin litla útbreiðsla skóga í Eyjafirði gæti 
átt rætur að rekja til þess hve þéttbýlt 
þar varð þegar í fornöld. 

Mikill skógur hefur einnig eyðst við 
gerð viðarkola í aldanna rás því skógar-
högg og kolabrennsla var samofin at-
vinnuháttum þjóðarinnar. Um það 
vitna t.d. þessar spurningar og tilsvör 
sem eru úr ævagömlum íslenskum 
drengjaleik: 

Eru kóngsmenn komnir á skóg? 
Víst er svo. 
Hvað eru þeir að gera þar? 
Höggva við og brenna kol. 
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Óteljandi kolagrafir víðs vegar um landið bera 
horfnum birkiskógum vitni (á Biskupstungnaaf-
rétti). 



Kolin voru gerð í gröfum og má sjá 
leifar þeirra mjög víða um land. Viðar-
kurli var raðað í grafirnar eftir kúnstar-
innar reglum, sem hefur verið skil-
merkilega lýst af þeim Oddi Oddssyni 
(1928) og Kristleifi Þorsteinssyni 
(1948). Hlaðinn var bálköstur ofan á 
gröfunum og þess eru mörg dæmi að 
kolagerðarmenn hafi í ógáti brennt 
meiru en ætlað var. Svo hefur t. d. verið 
um skóg þann á Suðurlandi sem brann í 
nokkrar vikur samfleytt árið 1587 
(Oddur Einarsson 1588—89). Fjöl-
margar lýsingar eru til um það hve 
ógætilega skógarnir hafa verið höggnir 
og hafa víðlend skóglendi eyðst að 
ástæðulausu fyrir þá sök. Af öðrum 
skógarnytjum má nefna að víðir og 
kjarr var sumsstaðar rifið upp með rót-
um og haft til eldiviðar. Hrísrif og skóg-
arhögg eitt sér hefur þó ekki getað 
útrýmt skógunum. Til þess er endurnýj-
unarkraftur birkisins of mikill, eins og 
Hákon Bjarnason (1974) hefur réttilega 
bent á. Beit búfjár, sem menn höfðu 
ekki aðstæður til að stjórna, hefur tor-
veldað endurnýjun skóganna. Einkum 
hefur vetrar- og vorbeitin verið þar 
örlagarík. 

Ymislegt bendir til að sum héruð 

landsins hafi verið orðin skóglítil þegar 
snemma á öldum. „í þann t íð" , segir 
Ari fróði, sem bendir til þess að skógar 
hafi verið farnir að eyðast þegar íslend-
ingabók er rituð. Slík ummæli um skóga, 
sem minnkað hafa að víðáttu fram að 
ritunartíma sagnanna, koma víðar fyrir, 
t.d. í Gísla sögu og Ljósvetninga sögu. 
Eins er mun oftar minnst á skóga í 
Islendingasögunum en sögum frá Sturl-
ungaöld. Niðurstöður öskulagarann-
sókna Sigurðar Þórarinssonar (1961) og 
frjórannsókna Þorleifs Einarssonar 
(1962) og Margrétar Hallsdóttur (1987) 
hníga einnig í sömu átt. Á Norðurlandi 
virðist skógur hafa verið orðinn lítill 
undir lok 14. aldar, nema í Þingeyjar-
sýslu. Þó geta heimildir um allmarga 
staka skóga sem hafa hjarað þar eitt-
hvað fram eftir öldum (Sæmundur Eyj-
ólfsson 1894; Margeir Jónsson 1932). 

Annars staðar unnu eyðingaröflin 
hægar og um 1700 er enn mikið skóg-
lendi í landinu. Á árunum 1702—12 
ferðuðust hér um land, að konungs 
boði, þeir Árni Magnússon prófessor og 
Páll Vídalín lögmaður. Jarðabókin, sem 
við þá er kennd, er langvíðtækasta og 
fróðlegasta jarðabók sem samin hefur 
verið um jarðir á Islandi. Abúendur og 
eigendur jarðanna lýstu sjálfir jörðum 
sínum. Ríkrar tilhneigingar gætti til að 
gera sem minnst úr öllum hlunnindum 
þar eð landsmenn óttuðust að þessi ný-
breytni yrði til þess að hækka mat á 
jörðum og þar með landskuldir og 
skatta. Á grunni þeirra upplýsinga sem 
jarðabókin og aðrar heimildir frá þess-
um tíma veita má ætla að skógur hafi 
verið um tíu sinnum útbreiddari í byrjun 
18.aldar en hann er nú (Hákon Bjarna-
son 1974). Mikill hefur t. d. Hafnar-
skógur verið um miðbik 18. aldar úr því 
að Arnes úti legumaður, er síðar fylgdi 
Fjalla-Eyvindi og Höllu, gat dulist í 
skóginum heilt sumar. 

„Þá hafa öðru hvoru steðjað að 
ðnnur slys eða ýmis óhöpp, eins og 
árið 1587, er eklur kom upp í allálit-
legutn skógí á Suðurlandi, vegna 
ógœtni einhvers tnannaumingja, er 
var að gera til kola, í héraði því, þar 
setn árlega er haldið þing lands-
manna. Brann skógur þessi í nokkr-
ar vikur samfleytt, þar sem eldurinn 
breiddist út, uns mikill hluti skógar-
ins var uppurinn frá rótum og ekki 
annað en askan eftir." 

Oddur Einarsson 1588. 
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Ætla má að eftir þá miklu og skjótu 
hnignun, sem varð fyrst eftir landnám-
ið, hafi skógeyðingin orðið hvað örust 
upp úr miðri síðustu öld. Álag á sí-
minnkandi skóga fór þá mjög vaxandi. 
Sótt var í skógana úr fjarlægum sveit-
um, einkum til kolagerðar. Bændur úr 
lágsveitum Rangárvallasýslu sóttu 
þannig mikið í svonefnda Landskóga 
sem lágu ofan byggðar í Landsveit. 
Hinni skjótu hnignun Landskóga á 19. 
öld er lýst af Guðmundi Árnasyni í 
Múla (1958) í greininni „Uppblástur og 
eyðing býla í Landsveit". Uppblástur 
var þegar farinn að herja á þessa skóga 
á 17. öld, en um 1860 var skógurinn enn 
svo hár og þéttvaxinn „að hvergi hefði 
séð til fjalla, og eigi eftir öðru en sól að 
fara, til að halda réttri leið". Um 
tveggja tíma lestagangur var í gegnum 
skóginn um 1830 „hvernig sem farið 
var". Um meðferð þessara skóga skulu 
tekin tvö dæmi úr grein Guðmundar því 
að þau eru nokkuð einkennandi fyrir 
viðhorf manna og meðferð margra 
skóga á þessum tíma. Tveir sandgeirar 
voru farnir að teygja sig inn í skóginn 
þar sem komnar voru eyður í hann og 
„þá var talið sjálfsagt, eða jafnvel skylt, 
að höggva skóginn næst uppblæstrinum, 
til að nýta hann áður en sandurinn 
kæfði hann". Þetta mun hafa verið á 
árunum upp úr 1830 og má nærri geta 
hvaða áhrif eyðing varnar þeirrar sem 
skógurinn veitti gegn sandfokinu hefur 
haft á hraða uppblástursins. Á árunum 
1827 — 1859 bjó maður sá er Jón hét 
Finnbogason á Mörk, jörð sem átti þá 
lítið land utan skógarins og skorti mjög 
engjar. Jón var álitinn langfjárríkasti 
bóndi sveitarinnar. Hafði hann fjár-
borgir víðs vegar um skóginn og var 
talið að fé hans lifði á útigangi einum 
saman. Álagið var of mikið og í fardög-
um 1882 var hver einasta hrísla horfin 
þar sem áður stóðu Landskógar, jarð-

vegurinn burtu blásinn og eftir stóð 
örfoka hraunið. Hafnarskógur, er fyrr 
var getið, var enn blómlegur um miðja 
19.öld. Um 1900 var skógurinn hins 
vegar að miklu leyti horfinn og með 
honum einnig annar gróður. Fleiri 
skógar fóru sömu leið eða voru við það 
að eyðast. 

Það hefur valdið nokkru um þá gífur-
legu skógeyðingu sem varð á síðari 
hluta 19. aldar að sauðfé fjölgaði mjög 
mikið upp úr 1876 í kjölfar þess að 
góður markaður opnaðist á Bretlandi 
fyrir sauði (Sveinbjörn Blöndal 1982) 
sem á skömmum tíma urðu ein mikil-
vægasta söluvara bænda. Aukin beit sá 
til þess að eyða jafnharðan öllum ný-
græðingi sem hefur átt enn erfiðara 
uppdráttar en ella vegna mikilla harð-
inda á þessum árum. 

Það sem varð ef til vill fyrst og fremst 
til bjargar ýmsum þeim skógarleifum 
sem eftir tórðu var að Torfi í Ólafsdal 
flutti til landsins nýja gerð ljáa frá 
Skotlandi árið 1867. Ljái þessa þurfti 
ekki að dengja til að þeir bitu, heldur 
voru þeir klappaðir eða lagðir á hverfi-

„Menn hafa svo að segja aldrei 
hugsað um að halda skógtmum við, 
og margir bœnclur 'fara verr með þá 
en óarga dýr, slíta aítt og rífa, sem 
þeir ná í, svo illa sem itnnt er, þótt 
það sé þeim til lítils eða einskis 
gogns; fornmenn brenndu í>g skóga 
hver fyrir öðruní og hjuggu altt til 
kola, er þeir gátu; Ijádengslan hefir 
og orðið margri fallegri hríslu að 
bana. Sauðféð hefir þó gert einna 
mest til að eyða og skemma skóg-
atta." 

Porvaldur Tlioroddsen, Andvari 
1883. 
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stein. Líklega gera fáir sér grein fyrir því 
nú í hve mikilli þakkarskuld við stönd-
um við Torfa og má vera að skoski 
ljárinn hafi verið merkasta framlag 
þessa frumkvöðuls til þjóðarinnar. Eftir 
að ljáir þessir fóru að breiðast út varð 
lítil þörf lengur fyrir íslensk viðarkol og 
skógar, sem hvað miskunnarlausast 
höfðu verið höggnir, fóru að rétta sig 
við aftur. Skógunum í Þórsmörk, 
Skaftafelli og fleiri perlum nát túrunnar 
var þar með borgið. Með aukinni rækt-
un og heyskap dró einnig úr þeirri 
grimmilegu vetrar- og vorbeit sem stað-
ið hafði í vegi fyrir endurnýjun skóg-
anna og því verið að hluta til hin raun-
verulega orsök fyrir eyðingu þeirra. 
Þrátt fyrir þetta eru skógar enn þann 
dag í dag að eyðast vegna ofbeitar á 
nokkrum stöðum á landinu. 

Jarðvegseyðing 
Líklegt má telja að hluti af þeim 

skógum sem teygðu sig lengst inn til 
landsins við landnám hafi verið arfur frá 
birkiskeiðinu síðara, hlýskeiði sem hófst 
fyrir um 5000 árum. Meðalárshiti hefur 
þá verið mun hærri en nú og skógar-
mörk vart legið neðar en í um 600 m 
hæð um meginhluta landsins (Þorleifur 
Einarsson 1974). Veðurfar tók að kólna 
aftur fyrir um 2500 árum og má ætla að 
skógar við efstu skógarmörk hafi verið 
viðkvæmir fyrir röskun við landnám, 
auk þess sem einhver hnignun skóga og 
annars gróðurs hafi þá þegar verið á 
efstu slóðum. Lítil ummerki hafa þó 
fundist um forna jarðvegseyðingu og 
hún hefur verið smávægileg miðað við 
þá stórfelldu jarðvegseyðingu sem virð-
ist hafa hafist fljótlega eftir landnám í 
kjölfar þeirrar röskunar á jafnvægi eyð-
andi og græðandi afla sem fylgdi búset-
unni (Sigurður Þórarinsson 1961: Gutt-

ormur Sigbjarnarson 1969; Ólafur Arn-
alds 1988c). 

Sigurður Þórarinsson (1961) getur 
þess í t ímamótagrein sinni um „Upp-
blástur á íslandi í ljósi öskulagarann-
sókna" að rannsóknir bendi til þess að 
stór svæði á blágrýtissvæðunum norðan-
lands hafi orðið örfoka snemma á 
öldum íslands byggðar en síðan náð að 
gróa aftur að nokkru leyti. Ef þetta er 
rétt er það í samræmi við þá kenningu 
að þessi héruð hafi snemma orðið skóg-
lítil vegna þéttbýlis (Sæmundur Eyjólfs-
son 1891; Margeir Jónsson 1932). Upp-
blástur hófst einnig snemma inn til 
landsins. Til marks um það er m.a. hve 
skamman tíma byggð stóð víða á efstu 
slóðum. í elsta hluta Reykholtsmál-
daga, sem talinn er vera frá því um 
1185, er „Geitland með skógi", land-
nám Úlfs Grímssonar, talið undir Reyk-
holtskirkju á þann hátt að ætla má að 
það hafi verið komið í eyði og aðeins 
nýtanlegt til skógarhöggs og afréttar. 
Hin forna byggð á hásléttu Hruna-
mannaafréttar fór í eyði í Heklugosinu 
1104. Líklegt má telja að grunnur 
þeirrar byggðar hafi þá verið orðinn 
veikur vegna hnignunar gróðurs. 

Sauðfé var einkum haft til ullar fram 
eftir öldum. Fé týnir ullinni í skóglendi 
og hefur því sauðfénu einkum verið 
beitt við og ofan skógarmarka áður en 
rjóður í skóginum fóru að stækka. Há-
kon Bjarnason (1974) telur að tættur 
lítilla býla, sem finna má um allt land, 
séu leifar elstu fjárbúa fyrstu kyn-
slóðanna hér á landi. Þar hafi þrælar, 
vinnumenn og frjálsbornir staðið yfir fé, 
bæði vetur og sumar, og heimt ullina 
sem al.lir landsmenn höfðu þörf fyrir. 
Enda urðu álnir vaðmáls sú eining sem 
mestallt mat á verðmætum miðaðist við. 
Það virðist nokkuð ljóst að gróðurlendi 
þau sem döfnuðu við efstu mörk hafa 
orðið fyrir miklu álagi vegna beitar 
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bufjár þegar frá upphafi landnáms. 
Þessi viðkvæmasti hluti íslenska gróð-
urríkisins var jafnframt sá skjöldur sem 
tók við áfoki af hálendinu. Með rofi 
þessarar brynju hófst hamslaus upp-
blástur sem allt fram á þennan dag 
hefur verið að tæta gróðurklæðin af 
landinu. 

Veðurfar mun hafa verið allgott 
fyrstu öld íslandsbyggðar. Um 976 hófst 
hins vegar mikið kuldakast sem nefnt 
hefur verið „óöld í heiðni" til að-
greiningar frá harðæri er kom 80 árum 
síðar og Flateyjarannáll kallar „óöld í 
kristni". Fyrri harðindakaflinn virðist 
hafa staðið meira og minna óslitið fram 
yfir kristnitöku (Hannes Finnsson 
1796). Svo er að sjá sem þessi harðinda-
kafli hafi haft mikil og afdrifarík áhrif á 
gang sögunnar, þótt það hafi lítið verið 
rannsakað, og spunnið örlagavef sumra 
fegurstu kafla fornbókmenntanna. 
Fram að þessum tíma hefur fólksfjöldi 
og bústofn líklega verið meiri á íslandi 
en nokkru sinni fram til síðustu alda-
móta og mörk byggðar legið hæst. Slík-

Áœtlaður lofthiti á íslandi. Veðurfarssveiflur hafa 

orðið miklar í aldanna rás og haft mikil áhrif ú 

gróður landsins. Heimild: Páll Bergþórsson og 

Sigurður Þórarinsson. 

ur harðindakafli hefur því valdið gífur-
legu álagi á viðkvæman gróður og án efa 
valdið miklu um að sumar efstu byggð-
anna eru komnar í eyði rúmum 100 
árum síðar. 

Loftslag fór kólnandi á 12. öld og 
hélst svo fram yfir 1300. Gróðurinn 
varð einnig fyrir miklum áföllum af 
völdum eldgosa á þessum tíma, þar á 
meðal Heklugosinu 1104 sem er mesta 
öskugos í Heklu sem sögur fara af. 
Þannig voru hinar þrjár meginástæður 
jarðvegseyðingarinnar, búsetan, eldgos 
og óblítt veðurfar, allar að verki sam-
tímis. Heimildir geta oft um skepnufelli 
og manndauða vegna hallæris á þessum 
árum. Hin mikla hnignun landgæða, 
sem þá hefur verið farin að koma fram, 
hefur einnig verið farin að hafa áhrif á 
möguleika landsmanna til að komast af í 
harðindum. Telur Gut tormur Sigbjarn-
arson (1969) að mikil jarðvegseyðing 
hafi orðið hér á landi á þessu tímabili. 

Að líkindum hefur verulega dregið úr 
hraða jarðvegseyðingarinnar upp úr 
1300. Svo virðist sem loftslag hafi hlýn-
að þá nokkuð aftur, en kólnað síðan 
mikið á 17. öld og hélst svo allt fram um 
1920 (Sigurður Þórarinsson 1974; Páll 
Bergþórsson 1987). Á þessu tímabili 

„Óaidarvetr varð míkill á íslandi í 
heiðni í þann tíma er Haraldr kon-
ungr gráfeldr féll, en Hákon jarl tók 
ríki i Noregi. Sá hefir mestr vcrit é 
Islundi. Þá átn menn hrafna ok mel-
rakka, ok inðrg óátun ili var etin, en 
sumir létu drepa gamalmenni ok 
ómagíí, ok hrinda fyrir hamra. I'á 
sultit margir menn til bana, en sutnir 
lögðust út at stela, ok ttrðu fyrir þat 
sekir ok drepnir. Þá vágust skógar-
menn sjálfir, því at þat var lögtekil at 
ráði Eyjólfs Valgerðarsonar, at 
hverrfrelsti sik, sá er iij dnepi seka". 

Landnáma. 
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urðu einnig mjög stórkostleg öskugos 
sem hafa hleypt af stað nýjum skriðum 
hamslauss uppblásturs og átt meðal 
annars mikinn þátt í eyðingu gróðurs á 
afréttum sunnanlands (Ólafur Arnalds 
1988c). Jarðvegseyðingin virðist hafa 
verið að síga á, hægt og bítandi, og 
jafnvel frá 16. öld má heyra raddir sem 
spá landinu gjöreyðingu. Þessi ótti, sem 
reyndar blandast afleiðingum hnignandi 
efnahags, kemur meðal annars fram í 
orðum Þórðar Magnússonar á Strjúgi úr 
kvæðinu „Stúfur": 

Reyndar verður stutt stund 
að standa náir ísland. 

Mikill uppblástur herjaði víða um 
land á síðustu áratugum 19. aldar og 
fyrstu áratugum okkar aldar og lagðist 
þá fjöldi býla í eyði, eins og fram kemur 
í ýmsum greinum í 50 ára afmælisriti 
Sandgræðslunnar (ritstj. Arnór Sigur-
jónsson 1958). Er getum að því leitt að 
gróður- og jarðvegseyðing hafi ekki í 
annan tíma verið meiri nema ef til vill á 
13. öld. Einkum urðu hörðu árin 1830— 
1836 og árin upp úr 1880 afdrifarík, sem 
undirstrikar að eyðing jarðvegs er ekki 
endilega samfelld heldur veður hún 
áfram í s tökkum í kjölfar áfalla. Mest 
varð eyðingin í stórviðrum sem geisuðu 
vorið 1882 og lagðist þá í eyði fjöldi býla 
í Landsveit, á Rangárvöllum og víðar. 
Illviðrin hófust á annan dag páska, sem 
bar upp á 10. apríl, eftir fremur hlýjan 
hægviðriskafla með vorboða í lofti. Út 
yfir tók eftir 20. apríl og dagana 24.— 
26. apríl geisaði ógurlegt fárviðri á 
norðan. Látlausar stórhríðar norðan-
lands og sandbyljir sunnanlands ollu 
óhemju skaða bæði á gróðri og fénaði. 
Af nálega fjórtán hundruð sauðum, sem 
Hreppamenn voru búnir að reka á 
afrétt, fundu leitarmenn aðeins hundr-
að á lífi þegar veðrinu slotaði. Allir 

/ kjölfar röskunar á gróðurríkinu eftir landnám 
hafa eldgos hleypt af stað skriðum hamslausrar 
jarðvegseyðingar (Heklugos 1981). Ljósm. Hjalti 
Franzson. 

hinir voru sandorpnir eða dauðir. Ekki 
færri en níu jarðir á Rangárvöllum fóru 
undir sand svo að naumast stóð strá 
eftir. Sauðfé, sem þá var búið að 
sleppa, lá dautt í hrönnum og hafði svo 
mikill sandur hlaðist í ull þess að það gat 
enga björg sér veitt. Á Reyðarvatni 
köfnuðu kindur í fjárhúsunum af sandi 
sem inn hafði skafið. Sjálft Reyðarvatn-
ið fylltist af sandi og lágu silungar 
dauðir ofan á sandborðinu þegar veðr-
inu slotaði. Rausnarbýlið Kornbrekkur 
eyddist af sandi (Gunnlaugur 
Kristmundsson 1958). í kvæði sínu, 
„Kornbrekkur" , lýsir Matthías Joch-
umsson því átakanlega hvernig Helja 
fór ránshendi um þetta hérað. 
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„Komstu að Kornbrekkum?" 
Kom ég þar aftur, 
sá þar sandmel 
og svartar rústir; 
úti bauð gestum 
auðn og kuldi, 
en súgur um sorg 
söng við inni. 

Svo grimmilegar voru rispurnar eftir 
þessa lotu. Næstu fimm mánuði rak 
hvert stórviðrið annað og eyðingin hélt 
áfram. 

„Meginorsök uppblástursins er 
hvorki að fintía í eídsumbrotiim né 
versnandi ioftslagi. Maðurinn og 
sauðkindin eru meginorsök þess 
ðhugnanlegd uppblásturs, sem án 
afiáts hefur rýrt vort dýrtnæta 
gróðurland í „íslands þúsund ár"." 

Sigurður Pórarinsson 1961, 

Hin gífurlega eyðing, sem herjaði hér 
á landi á þessum árum, varð til þess að 
ýmsir fóru að hugsa ráð sitt og leita 
leiða til að hefta framsókn eyðingarafl-
anna. Skipulagsbundin barátta hófst þó 
eiginlega ekki fyrr en löngu síðar, eða 
með stofnun Sandgræðslunnar árið 1907 
(Gunnlaugur Kristmundsson 1958). 
Aðgerðirnar fólust einkum í að stöðva 
skæðustu sandöldurnar en minna var 
hugsað um fyrirbyggjandi aðgerðir og 
stjórn á nýtingu beitilanda eins og 
Bandaríkjamenn höfðu tekið upp eftir 
líkt áfall. Allt fram til loka síðasta 
áratugar tók uppbygging íslensks land-
búnaðar lítið sem ekkert tillit til land-
kosta og um 1978 varð kvikfjáreign 
landsmanna meiri en nokkru sinni fyrr 
eða síðar. Þá var framundan eitt harð-
asta ár aldarinnar, 1979, sem varð mikið 
ofbeitarár. 

MTkið hefur áunnist í baráttunni við 
eyðingaröflin frá því skipulögð land-
græðslustarfsemi hófst árið 1907. Tekist 
hefur að hefta hættulegasta foksandinn 
og klæða mikil landflæmi gróðri að 
nýju. Einnig hefur meðferð beitilanda 
batnað verulega víða um land. Enn á sér 
þó stað geigvænleg eyðing gróðurs og 
jarðvegs, sem óteljandi göt í gróðurhul-
una, þúsundir kílómetra rofabarða og 
sundurflakandi gróður í hlíðum bera 
þögult vitni um. Ekki er vitað til fulls 
hversu mikil eyðingin er þar eð út-
breiðsla jarðvegseyðingar á íslandi hef-
ur ekki verið könnuð í heild. Óhætt er 
þó að fullyrða að áframhaldandi jarð-
vegseyðing er alvarlegasta umhverfis-
vandamálið sem nú blasir við íslending-
um. 

Landgæði nú 
fslenska vistkerfið hefur tekið mikl-

um stakkaskiptum í aldanna rás. Landið 
er ekki nálægt því eins byggilegt og 
þegar fyrstu landnemarnir settust hér að 
fyrir um 1100 árum. Hnignunin er gíf-
urleg og mun. meiri en flestir eiga 
auðvelt með að gera sér í hugarlund og 
hún snertir ekki einungis hina hefð-
bundnu nýtingu landsins til landbúnað-
ar heldur og fleiri svið islensks þjóðlífs. 

Hugmyndir manna um landkosti 
breytast með tímans straumi því að þær 
eru háðar lifnaðarháttum þjóðarinnar 
hverju sinni. í Vatnsdæla sögu er þess 
getið að þegar Ingimundur gamli nam 
land í Vatnsdal þá „sótti liðit upp í 
dalinn ok sá þar góða landakosti at 
grösum ok skógum. Var fagrt um at 
litask. Lyfti þá mjök brúnum manna . " 
Þetta sama haust hurfu frá Ingimundi 
sauðir „ok fundust um várit í skógum, 
— þar heitir nú Sauðadalr, — ok má af 
því marka landskosti þá, er í þat mund 
váru, at fét gekk allt sjálfala úti". Þarna 
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Eyðing gróðurs og jarðvegs er vafalítið alvarlegasta umhverfisvandamál tslendinga (frá sunnanverðum 
Reykjanesskaga). 

er ljóslega lýst því gildismati á landkost-
um sem var ríkjandi hér um aldir, allt 
fram á daga núlifandi kynslóðar. Á 
meðan mestur hluti þjóðarinnar lifði á 
kvikfjárrækt og ræktun var lítil réðst 
verðmæti lands að mestu af beitargildi 
þess og kosti bænda til að framfleyta 
fénaði sínum sem fæddi fólk hans og 
klæddi. Af beitarmöguleikunum réðst 
einnig dreifing byggðar um landið að 
verulegu leyti. 

Með flutningi meginhluta þjóðarinn-
ar úr sveitum landsins í þéttbýli á síð-
ustu áratugum, ásamt vaxandi vel-
megun og auknum tómstundum, hafa 
viðhorf til landkosta og landnýtingar 
breyst mjög. Hjá meginhluta þjóðarinn-
ar er nýtt gildismat komið til sögunnar. 
Sem dæmi um þá miklu breytingu sem 
orðið hefur má nefna að þeim Eggerti 
og Bjarna fannst Mývatnssveit vera 
„svört og ljót tilsýndar" er þeir komu 
þangað sumarið 1752. Þar var ekki nógu 
búsældarlegt, en eftir þeim mælikvarða 

var fegurð landsins áður metin. Nú er 
þessi sveit einhver rómaðasta perla ís-
lenskrar náttúru og fjölsóttur ferða-
mannastaður. Bithaginn er nú seldur 
litlu verði, en skóglendið er orðið dýr-
asta land sem selt er á íslandi utan 
þéttbýlis og þá til annarra nota en 
beitar. Æskilegt ástand lands og 
gróðurs til útivistar, skjóls og prýði 
skiptir æ meira máli. Óskir um landnýt-
ingu eru orðnar mun fjölbreyttari en 
áður var. Við mat á núverandi landkost-
um verður að taka mið af þörfum þjóð-
arinnar allrar, sem kallar á lengra mál 
en hér er rúm fyrir. Því verður aðeins 
stiklað á stóru. 

Með gerð gróðurkorta og mælingum 
á ástandi gróðurs og jarðvegs á vegum 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins 
hefur víðtækra upplýsinga verið aflað 
um útbreiðslu og ástand núverandi 
gróðurs. Mikillar vitneskju hefur einnig 
verið aflað um gróður landsins af öðrum 
aðilum á liðnum árum. Vettvangsvinnu 
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Gildismat á landgœðum hefur breysl. Æskilegt ástand lands og gróðurs til útivistar, skjóls og prýði skiptir 
nú œ meira máli (úr Þórsmórk). 

við gerð gróðurkorta af um 3/4 landsins 
er nú lokið. Niðurstöður þessara mæl-
inga er víða að finna, m.a. í ritinu 
„Gróðurvernd" eftir Ingva Þorsteinsson 
(1972) og sérhefti íslenskra landbúnað-
arrannsókna um rannsóknir á beiti-
löndum sem Ingvi ritstýrði (1980). Meg-
inniðurstöður rannsókna á ræktunar-
hæfni landsins, gróðurfari, jarðvegs-
eyðingu og fleiri þát tum landkosta eru 
einnig settar fram í skýrslu um landnýt-
ingu á íslandi sem landbúnaðarráðu-
neytið gaf út 1986. 

Með því að draga saman heimildir úr 
ýmsum áttum má færa nokkuð óyggj-
andi rök fyrir því að meginhluti lands-
ins, ef til vill allt að 6 5 % , hafi verið 
gróðri vafinn við landnám. Nú er hins 
vegar aðeins um fjórðungur landsins 
þakinn gróðri, mismunurinn hefur orð-
ið gróðureyðingunni að bráð. Hnignun 
landkosta er þó enn meiri en nemur 

minnkun gróðurríkisins einni sér því að 
sá gróður sem enn klæðir landið hefur 
víða skipt um svip. Gróðurfar ein-
kennist víða af plöntum með lítið beitar-
gildi. Uppskerugetan hefur einnig 
minnkað þannig að mikil skerðing hefur 
orðið á gildi stórra landflæma til beitar 

Aðeins 1% af landinu er nú skógi vaxið. 
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Þrátt fyrir skakkaföllin eru landgœði víða mikil og með uppgrœðslu lands og öðrum markvissum 

aðgerðum má bœla það sem úrskeiðis hefur farið og endurheimta gœði landsins (við Skógey í Hornafirði). 

og annarrar landnýtingar frá því sem 
áður var. A þessari öld hefur mikið land 
verið friðað fyrir beit búfjár, bæði með 
girðingum og vegna breytinga á búsetu. 
Gróðurfarsbreytingar á slíkum svæðum 
benda til þess að íslenska vistkerfið sé, 
þrátt fyrir allt, til muna frjósamara og 
eðlisbetra en kemur fram í þeim gróðri 
sem nú blasir víða við sjónum manna. 
Sums staðar hefur gróskan margfaldast 
á undra stuttum tíma ef náttúran hefur 
fengið tækifæri til að sýna gróðurmátt 
sinn (Hákon Bjarnason 1971; Elín 
Gunnlaugsdóttir 1985). Hákon Bjarna-
son (1942), Steindór Steindórsson 
(1953), Ingvi Þorsteinsson (1980) o.fl. 
hafa leitt rök að því að gróðurfar sé nú 
víða í litlu samræmi við það sem hnatt-
staða landsins og loftslag myndu leyfa. 
Þvílík hnignun landkosta, sem hér hefur 
orðið, á sér fáar hliðstæður í heiminum 

á sögulegum tíma (Ólafur Arnalds 1988 
a,b). 

Þrátt fyrir öll skakkaföllin, sem gróð-
urríkið hefur orðið fyrir, hefur ísland 
enn mikla kosti til landbúnaðar. Beiti-
lönd eru víða afbragðsgóð og með upp-
græðslu lands og öðrum markvissum að-
gerðum má bæta það sem úrskeiðis 
hefur farið. Slík uppbygging gróður-
lenda getur þó víða tekið langan tíma. 
Möguleikar til ræktunar virðast nánast 
óþrjótandi, sem hentar vel á t ímum 
vaxandi ræktunarbúskapar. Auðrækt-
anlegt land er talið nema um einni 
milljón hektara, eða um tíunda hluta 
landsins, en aðeins er búið að rækta um 
136 þúsund hektara. 

Skógar eru fáir og smáir en laða þó 
menn til sín. Skógarnir, sem áður þöktu 
um 25—40% landsins, þekja nú aðeins 
rúmlega 1% landsins (Snorri Sigurðsson 
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1977). Skóglendið er yfirleitt gisið og 
lágvaxið og eru 80% svæðanna vaxin 
kjarri sem er lægra en 2 metrar . Einung-
is 2 % af skóglendinu nær 8—12 m 
meðalhæð og er allmikið af því innan 
girðinga. Hin lága meðalhæð skógarleif-
anna er athyglisverð í ljósi vísbendinga 
um hæð trjáa frá fyrri öldum og virðist 
sem vaxandi úrkynjunar hafi gætt er á 
leið. Það er umhugsunarvert að sumar 
helstu skógarleifarnar á Suðurlandi er 
að finna nærri rótum mestu eldfjalla á 
íslandi. 

Röskur fjórðungur skóglendis er tal-
inn vera í afturför, tæpur þriðjungur í 
framför og 40% skóglendisins er talið 
staðnað samkvæmt könnun sem gerð 
var á árunum 1972 og 1973. Eyðing 
skóga stafar nú svo til eingöngu af beit 
og traðki húsdýra því hinar fyrri nytjar 
skóganna til eldiviðar og kola heyra 
sögunni til. Erfiðlega hefur gengið að 
stemma stigu við skógarskemmdum og 
á það einnig við um land sem er í ríkis-
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