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R f diR f di ð l l diðð l l diðRofmyndir Rofmyndir -- að lesa landiðað lesa landið

óóArna Björk ÞorsteinsdóttirArna Björk Þorsteinsdóttir
LandupplýsingasviðLandupplýsingasviðLandupplýsingasvið Landupplýsingasvið 

Landgræðslu ríkisinsLandgræðslu ríkisins



JarðvegsrofJarðvegsrofJarðvegsrofJarðvegsrof

►►Losun og flutningur yfirborðsefna sem Losun og flutningur yfirborðsefna sem 
spillir jarðvegi; hamlar eða gæti hamlaðspillir jarðvegi; hamlar eða gæti hamlaðspillir jarðvegi; hamlar eða gæti hamlað spillir jarðvegi; hamlar eða gæti hamlað 
vexti gróðurs eða komið í veg fyrir að vexti gróðurs eða komið í veg fyrir að 
gróður nemi land í yfirborði jarðvegsgróður nemi land í yfirborði jarðvegsgróður nemi land í yfirborði jarðvegs.gróður nemi land í yfirborði jarðvegs.

►►Vindur og vatn ná auðveldlega til jarðvegs Vindur og vatn ná auðveldlega til jarðvegs g g j gg g j g
sem gróður hefur losnað af og flytur hann af sem gróður hefur losnað af og flytur hann af 
stað > áfokstað > áfokstað > áfok stað > áfok 



JarðvegurJarðvegurJarðvegurJarðvegur

íí►► Jarðvegur er blanda bergmylsnu og lífrænna efna: Jarðvegur er blanda bergmylsnu og lífrænna efna: 
rotnandi jurtaleyfa, fræja ofl. lífrænna efna (humus)  rotnandi jurtaleyfa, fræja ofl. lífrænna efna (humus)  

íísem miðla og binda raka og næringarefni í jarðvegi, sem miðla og binda raka og næringarefni í jarðvegi, 
lífræn efni auka einnig viðloðun jarðvegsins.  lífræn efni auka einnig viðloðun jarðvegsins.  

Þ óð ði i i h ld i hÞ óð ði i i h ld i h►► Þegar gróður er orðinn gisinn og vatnsheldni hans Þegar gróður er orðinn gisinn og vatnsheldni hans 
orðin léleg rennur vatn auðveldlega á yfirborðinu orðin léleg rennur vatn auðveldlega á yfirborðinu 

ld t fi í t ð þ ð h i ið íld t fi í t ð þ ð h i ið íog veldur vatnsrofi í stað þess að hripa niður í og veldur vatnsrofi í stað þess að hripa niður í 
jarðveginn. Vatnsbúskapur skerðist. jarðveginn. Vatnsbúskapur skerðist. 



Rofhamlandi þættirRofhamlandi þættirRofhamlandi þættirRofhamlandi þættir

►►Jarðvegsrof heldur áfram þar til Jarðvegsrof heldur áfram þar til 
jarðvegurinn er fokinn burt, hefur skolast jarðvegurinn er fokinn burt, hefur skolast j g ,j g ,
burt með yfirborðsvatni eða nógu margir burt með yfirborðsvatni eða nógu margir 
rofhamlandi þættir eru til staðar til aðrofhamlandi þættir eru til staðar til aðrofhamlandi þættir eru til staðar til að rofhamlandi þættir eru til staðar til að 
vernda undirlagið.vernda undirlagið.

fh l difh l di ll þ ðll þ ð►►RofhamlandiRofhamlandi er allt það sem veitir er allt það sem veitir 
vindinum viðnám, gróður, garðar, girðingar, vindinum viðnám, gróður, garðar, girðingar, , g , g , g g ,, g , g , g g ,
hólar og annað landslag.hólar og annað landslag.



RofmyndirRofmyndirRofmyndirRofmyndir

Rof sem veldur tapi á gróðurlendi Auðnir (gróðurþekja 2-20%)

Áfoksgeirar
R f bö ð

Melar
SandarRofabörð

Rofdílar
Jarðsil/rofsár í hlíðum

Sandar
Sandhraun
SandmelarJarðsil/rofsár í hlíðum

Skriður
Vatnsrof

Moldir
Urðir
HHraun



Áfoksgeirar
- fá yfirleitt 4-5 í rofeinkunn

Áfoksgeirar
fá yfirleitt 4 5 í rofeinkunn

Áfoksgeirar eru þar sem sandur
gengur inn yfir gróið land Á þanngengur inn yfir gróið land. Á þann
hátt breytist frjósamt gróðurlendi í
sendna og ófrjósama auðn.sendna og ófrjósama auðn.

Framrás sands yfir samfelld
gróðurlendi getur jafnvel numið
hundruðum metra á ári.
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Áfoksgeirar
- fá yfirleitt 4-5 í rofeinkunn

Áfoksgeirar
fá yfirleitt 4 5 í rofeinkunn

Áfoksgeirar eru þar sem sandur
gengur inn yfir gróið land Á þanngengur inn yfir gróið land. Á þann
hátt breytist frjósamt gróðurlendi í
sendna og ófrjósama auðn.sendna og ófrjósama auðn.

Framrás sands yfir samfelld
gróðurlendi getur jafnvel numið
hundruðum metra á ári.



RofabörðRofabörð



Rofabörð
Rofeinkunn 2Rofeinkunn 2

Rofeinkunn 3Rofeinkunn 3
Rofabörð

Rofabörð eru útbreidd og áberandi í Rofabörð eru útbreidd og áberandi í 
landslaginu, en lítið virk.landslaginu, en lítið virk.

Fá rofabörð og lítið  virkFá rofabörð og lítið  virk..

g ,g ,

Rofeinkunn 4Rofeinkunn 4 Rofeinkunn 5Rofeinkunn 5

Rofabörð eru mjög útbreidd og virk enRofabörð eru mjög útbreidd og virk enRofabörð eru mjög útbreidd og virk en Rofabörð eru mjög útbreidd og virk en 
fremur lág.fremur lág. Rofabörð eru mjög útbreidd og rofið afar Rofabörð eru mjög útbreidd og rofið afar 

virkt.  Hér gengur hratt á gæði landsins.virkt.  Hér gengur hratt á gæði landsins.



Rofabörð
Rofeinkunn 2Rofeinkunn 2

Rofeinkunn 3Rofeinkunn 3
Rofabörð

Rofabörð eru útbreidd og áberandi í Rofabörð eru útbreidd og áberandi í 
landslaginu, en lítið virk.landslaginu, en lítið virk.

Fá rofabörð og lítið  virkFá rofabörð og lítið  virk..

g ,g ,

Rofeinkunn 4Rofeinkunn 4 Rofeinkunn 5Rofeinkunn 5

Rofabörð eru mjög útbreidd og virk enRofabörð eru mjög útbreidd og virk enRofabörð eru mjög útbreidd og virk en Rofabörð eru mjög útbreidd og virk en 
fremur lág.fremur lág. Rofabörð eru mjög útbreidd og rofið afar Rofabörð eru mjög útbreidd og rofið afar 

virkt.  Hér gengur hratt á gæði landsins.virkt.  Hér gengur hratt á gæði landsins.



RofdílarRofeinkunn 2Rofeinkunn 2
Landið er þýft og viðkvæmt en Landið er þýft og viðkvæmt en 
rofdílar eru lítið áberandi.rofdílar eru lítið áberandi. Rofeinkunn 3.Rofeinkunn 3.

Rofdílar

Landið er þýft og rofdílar nokkuð áberandi.Landið er þýft og rofdílar nokkuð áberandi.

R f k ll f ðR f k ll f ð
Rofeinkunn 4.Rofeinkunn 4.

Rofskellur farnar að renna samanRofskellur farnar að renna saman
Rofeinkunn 5Rofeinkunn 5

Rofskellur eru orðnar Rofskellur eru orðnar 
verulegur hluti landsins.verulegur hluti landsins.



rofeinkunn 3 5Moldir - rofeinkunn 3-5Moldir



Jarðsil
Rofeinkunn 3.Rofeinkunn 3.

Jarðsil

Rofeinkunn 2Rofeinkunn 2

Ummerki um jarðsil eru glögg og Ummerki um jarðsil eru glögg og Þar sem ummerki um jarðsil eru Þar sem ummerki um jarðsil eru 
lö i i l f á lítillö i i l f á lítil rofsár nokkuð algeng.rofsár nokkuð algeng.

Gróðurlendið hefur skemmst verulega og Gróðurlendið hefur skemmst verulega og 

glögg, en eiginleg rofsár eru lítilglögg, en eiginleg rofsár eru lítil

Rofeinkunn 3.Rofeinkunn 3.
Rofeinkunn 4Rofeinkunn 4g gg g

jarðvegurinn er tekinn að  renna niður hlíðina.jarðvegurinn er tekinn að  renna niður hlíðina.

Rofsár einkenna hlíðina og mikill hluti Rofsár einkenna hlíðina og mikill hluti 
jarðvegsins hefur runnið burtu.jarðvegsins hefur runnið burtu.



VatnsrofVatnsrof



SkriðurSkriður



rofeinkunn 3 5Urðir - rofeinkunn 3-5Urðir



MelarMelar



MelarMelar

- rofeinkunn 3



Melar
rofeinkunn 2

Melar
rofeinkunn 2

- rofeinkunn 3



Melar
rofeinkunn 2

Melar
rofeinkunn 2

- rofeinkunn 3



rofeinkunn 3 5Sandmelar - rofeinkunn 3-5Sandmelar



rofeinkunn 3 5Sandmelar - rofeinkunn 3-5Sandmelar



rofeinkunn 3 5Sandmelar - rofeinkunn 3-5Sandmelar



rofeinkunn 3 5Sandmelar - rofeinkunn 3-5Sandmelar



rofeinkunn 3 5Sandar - rofeinkunn 3-5Sandar



rofeinkunn 3 5Sandar - rofeinkunn 3-5Sandar



rofeinkunn 3 5Sandar - rofeinkunn 3-5Sandar



rofeinkunn 3 5Sandar - rofeinkunn 3-5Sandar



rofeinkunn 3 5Sandar - rofeinkunn 3-5Sandar



rofeinkunn 3 5Sandhraun - rofeinkunn 3-5Sandhraun



rofeinkunn 3 5Sandhraun - rofeinkunn 3-5Sandhraun



rofeinkunn 3 5Sandhraun - rofeinkunn 3-5Sandhraun



rofeinkunn 3 5Sandhraun - rofeinkunn 3-5Sandhraun



rofeinkunn 3 5Sandhraun - rofeinkunn 3-5Sandhraun



Hraun rofeinkunn 1Hraun - rofeinkunn 1



Kortlagning landgræðslusvæðaKortlagning landgræðslusvæðaKortlagning landgræðslusvæðaKortlagning landgræðslusvæða

ý►Við kortlagningu eru ýmsir þættir athugaðir:
Gróðurþekja (5 flokkar)
Jarðvegsrof (Rof flokkast mismunandi (0-5) eftir 
útbreiðslu og virkni við losun og flutning jarðvegsefna)
ÚÚtbreiðsla landgræðsluplantna s.s melgresi, birkis, víðis, 
lyngs, skánar, lúpínu og annarra belgjurta
G jót d á fi b ðiGrjót og sandur á yfirborði
Hvaða aðgerðir eru æskilegar/nauðsynlegar

fáHelstu rofáttir
O.fl.  



Upplýsingum safnað um viðkomandi fláka

Reitur nr. 5 er valinn, sjá upplýst reitamörk á mynd



Hægt að einfalda upplýsingar og velja úr

Max rof er 5 sem er mjög mikið rof



Kortlagning gefurKortlagning gefur 
útgangspunkt til að stjórna 
landnýting og forgangsraðalandnýtingu og forgangsraða 
aðgerðum Landgræðslunnar. 



Rofkortlagning Rala og Landgræðslunnar 
1991 - 1997



Rofkortlagning Rala og Landgræðslunnar 
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