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0\QG/DQGH\MDVDQGXU9Lè6XèXUVWU|QGLQDHUXYtèDVWyUVDQGÀ PLVHPHUXXSSVSUHWWDVDQGIRNVRJJUyèXUH\èLQJDU
/MyVP(OtQ)MyODëyUDULQVGyWWLU

7LO6XèXUODQGVWHOVWDOOWVY èLèIUi$XVWXU
6NDIWDIHOOVVêVOXYHVWXUXPWLO*XOOEULQJXRJ
.MyVDUVêVOX6Y èLèHUPDUJEUH\WLOHJWKYRUW
VHPKRUIWHUWLODWYLQQXKiWWDHèDQiWW~UIDUVÈ
VY èLQXHUXQRNNXUYLUNXVWXHOGIM|OOODQGVLQV
VW UVWXM|NODURJM|NXOiU-DUèYHJXURJ
JUyèXUIDUGUDJDGiPDIìHVVXPDèVW èXPRJ
HUXìYtPHèPM|JIM|OEUH\WWXPK WWL)ODWDPiO
ìHVVDVY èLVHUDOOVXPNP2ìDUDI
HU$XVWXU6NDIWDIHOOVVêVODNP29HVWXU
6NDIWDIHOOVVêVODNP25DQJiUYDOODVêVOD
NP2ÈUQHVVêVODNP2RJ*XOOEULQJXRJ
.MyVDVêVODNP2.
$XVWXU±6NDIWDIHOOVVêVOD
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
+RUQD¿UèL
Náttúra Austur-Skaftafellssýslu er margbreytileg
og einhver sú stórbrotnasta á öllu landinu. Sýslan
liggur við rætur Vatnajökuls, stærsta jökuls Evrópu

+pUDèVVHWXU
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 VesturSkaftafellssýslur, 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
XSSOêVLQJDURJUièJM|IRJYLQQDtVDPVWDU¿YLè
sveitarstjórnir og félagasamtök. Héraðssetrið
KHIXUHQQIUHPXU\¿UXPVMyQPHèIUDPNY PG
Gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu.
og víða er mjög stutt milli sjávar og hæstu fjalla.
Sandar við sjávarsíðuna, graslendi, brött fjöll og
jöklar einkenna landslagið. Rofsvæði einkennast
DIVWyUXPVDQGÀ PXPYLèVWU|QGLQDHQHLQQLJ
eru melar og áreyrar algengar. Framburður hinna
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fjölmörgu jökuláa sýslunnar hefur myndað
jarðveginn sem víðast hvar er sendinn og
MDIQYHOJUêWWXU(OGVXPEURWM|NXOÀyèRJDèUDU
náttúruhamfarir hafa einnig sett mark sitt á gerð
jarðvegsins.
+HOVWXDWYLQQXJUHLQDUHUXODQGE~QDèXU¿VNYHLèDU
iðnaður og þjónusta, en ferðaþjónusta vex gífurlega
hratt, ekki síst vegna nálægðar við jökulinn. Helsta
búgreinin er sauðfjárrækt en einnig er talsvert um
NDUW|ÀXU NWHLQNXPtDXVWXUKOXWDVêVOXQQDU
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 1961YDUtYLèK UULi)DJXUKyOVPêULRJ+RUQD¿UèL
en í Reykjavík, júlímeðaltal örlítið lægra en
janúarmeðaltal nokkru hærra. Á þessu svæði er þó
PHLUL~UNRPDDèPHèDOWDOLiiULHQtÀHVWXP|èUXP
landshlutum. Ársúrkoma er þó breytileg milli staða
HQHUYtèDPPHQIHUMDIQYHO\¿U
mm á einstaka stað.

À èXPKHIXUYHULèEUH\WWtJUDVRJYRWOHQGLRJYDU
svæðinu skilað til eigenda árið 2009. Þá hefur verið
unnið hefur að uppgræðslu í landgræðslugirðingu
í Skerjum ofan Fagurhólsmýrar og víðar í
gU IXPëiKDIDODQGHLJHQGXUKD¿èXSSJU èVOX
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.

6YHLWDUIpO|J(IWLUVDPHLQLQJDUVYHLWDUIpODJDHU
DèHLQVHLWWVYHLWDUIpODJtVêVOXQQL
6YHLWDUIpODJLè+RUQDIM|UèXU Skráðir þátttakendur
í Bændur græða landið árið 2014 voru 10 talsins.
Helstu landgræðslusvæði eru Skógey, Hólmsáraurar
og Skerin í Öræfum.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID
Landgræðslan vinnur að gróðurvernd og endurheimt
vistkerfa í Austur-Skaftafellssýslu, m.a. í
VDPVWDU¿YLè/DQGJU èVOXIpODJgU ¿QJDPHè
styrkveitingum úr Landbótasjóði Landgræðslunnar
og aðild að verkefninu Bændur græða landið.
Landgræðslan hefur unnið að uppgræðslu á
Skógeyjarsvæðinu síðan 1984 þar sem sandi og

5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHU
m.t.t. þess hvernig er að fara um svæðið og hversu
KiWWìDèOLJJXU\¿UVMiYDUERUèLëHVVLUì WWLUHUX
metnir eftir kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er
EHVW HNNHUWOtWLèURIJRWWDèJHQJLDXèYHOW\¿UIHUèDU
RVIUY HQHUYHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WW
DèJHQJLRVIUY ËPHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXP
NHPXUìHVVLÀRNNXQIUDPQDIQVY èLVRJVW Uè
RJHLJQDUKDOGìHKYRUWVY èLHUtHLQNDHLJX ( 
UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDUìMyèOHQGXU 5 HèDHLJX
VYHLWDUIpODJV 6 +YHUULW|ÀXI\OJLUNRUWVHPVêQLU
legu svæðisins.

+HOVWXURIVY èLt$XVWXU6NDIWDIHOOVVêVOX
7DÀD6YHLWDUIpODJLè+RUQDIM|UèXU VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
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0\QG+yOPViUDXUDUëHJDUM|NXOÀMyWEUH\WDIDUYHJLVtQXPJHWDVNDSDVWW NLI ULWLOXSSJU èVOX+yOPViUDXUDUHUXG PL
XPVOtNW/MyVP(OtQ)MyODëyUDULQVGyWWLU

7DÀD6YHLWDUIpODJLè+RUQDIM|UèXU VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ(NNLEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
6NHLèDUiUVDQGXU
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.RUW9DOLQURIVY èLtVYHLWDUIpODJLQX+RUQD¿UèLVEUW|ÀXURJ/DQGJU èVOXJLUèLQJYLè)DJXUKyOVPêULRJ
6NHLèDUiUVDQGXU

/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna er víða
í Austur-Skaftafellssýslu og hlutfallslega óvíða
meira. Fjölmargar stórar jökulár eru í sýslunni og
PiìDUQHIQD-|NXOVit/yQL+RUQDIMDUèDUÀMyWRJ
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.
/DQGQêWLQJ. Landbúnaður er mikill í
sveitarfélaginu og í sókn, einkum í nágrenni Hafnar.
Þar er fyrst og fremst um að ræða sauðfjár- og
N~DE~VNDSHQNDUW|ÀXU NWHUWDOVYHUè1iQDVWDOOW
land innan sveitarfélagsins er í einkaeigu að frátöldu
því landi sem heyrir undir Vatnajökulsþjóðgarð.
)HUèDìMyQXVWDKHIXUYHULèDèHÀDVWiXQGDI|UQXP
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.
+HLPLOGLU:
Hjörleifur Guttormsson 1993. Við rætur Vatnajökuls.
Byggðir, fjöll og skriðjöklar. Árbók FÍ 1993.
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ  Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Reykjavík.
Sveitarfélagið Hornafjörður, heimasíða
ZZZKRUQDIMRUGXULV
Einnig voru notuð margvísleg gögn Lr, upplýsingar
frá einstökum starfsmönnum hennar, landeigendum,
sveitarstjórnarfólki og öðrum staðkunnugum.
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9HVWXU6NDIWDIHOOVVêVOD
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
IM|UXVY èLèPLOOL.~èDÀMyWVRJ1~SVYDWQDìDUVHP
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.
6YHLWDUIpO|JË9HVWXU6NDIWDIHOOVVêVOXHUXWY|
VYHLWDUIpO|J
6NDIWiUKUHSSXU (6.950 km2 HUPHèDOOUDVW UVWX
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
YHLWW\¿U(OGKUDXQiÒW6tèXëHWWDKHIXURUVDNDè
að þúsundir hektara af stærstu gamburmosabreiðu
í heimi hafa hulist sandi sem borist hefur með
áveituvatninu.
Helstu landgræðslusvæði eru Mýrdalssandur
austan Blautukvíslar, Eldhraun, Skeiðarársandur
DèYHVWDQYHUèXIM|UXVY èLPLOOL.~èDÀMyWVRJ
Núpsvatna, Bleikálahraun á Skaftártunguafrétti,
Leiðvöllur í Meðallandi og Búlandsheiði og
Búlandssel. Auk þess má nefna afréttarlönd í
hreppnum eins og Álftaversafrétt, Skaftártunguafrétt
og Síðuafrétt.
0êUGDOVKUHSSXU (755 km2 DIPDUNDVWtYHVWULDI
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.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID 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
KiWW\¿UVMyRJP|JXOHLNDUiEHWUDJUyèXUIDUL
eru því víðast hvar til staðar. Gróður þar hefur á
undanförnum árum verið í framför og Búnaðarfélag
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loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHUPWW
þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það
OLJJXU\¿UVMiYDUERUèLëHVVLUì WWLUHUXPHWQLUHIWLU
kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/
OtWLèURIJRWWDèJHQJLDXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY 
HQHUYHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WWDèJHQJL
RVIUY ËPHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVL
ÀRNNXQIUDPQDIQVY èLVRJVW UèRJHLJQDUKDOG
ìHKYRUWVY èLHUtHLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDU
PHèWDOGDUìMyèOHQGXU 5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 
+YHUULW|ÀXI\OJLUNRUWVHPVêQLUOHJXVY èLVLQV

Álftavers hefur unnið mikið starf í uppgræðslu á
$WOH\MDUPHOXPRJ$WOH\MDUPROGXPtVDPVWDU¿YLè
Landgræðsluna.
Skaftártunguafréttur hefur, líkt og
Álftaversafréttur, oft orðið fyrir þungum búsifjum
YHJQDHOGJRVDRJYtèDHUDè¿QQDì\NN|VNXO|Jt
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
YLèNY PWYHJQDK èDU\¿UVMiYDUPiOL6\èVWLKOXWL
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.
5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
+HOVWXURIVY èLt9HVWXU6NDIWDIHOOVVêVOX
7DÀD6NDIWiUKUHSSXU VMiNRUW  
)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
%OHLNiODKUDXQ
(OGKUDXQRIDQ+ULQJYHJDU
0êUGDOVVDQGXUDXVWDQ%ODXWXNYtVODU
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.RUW9DOLQURIVY èLt6NDIWiUKUHSSLVEUW|ÀX6NHLèDUiUVDQGXUYHVWDQ1~SVYDWQD

.RUW9DOLQURIVY èLt6NDIWiUKUHSSLVEUW|ÀX1~SDKUDXQ
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0\QG(OGKUDXQ$XUIUDPEXUèXU~U6NDIWiJHQJXUQ UULJUyèULt(OGKUDXQL/MyVP(OtQ)MyODëyUDULQVGyWWLU

.RUW9DOLQURIVY èLt6NDIWiUKUHSSLVEUW|ÀXU(OGKUDXQIM|UXVY èLPLOOL.~èDÀMyWVRJ+YHU¿VÀMyWV/HLèY|OOXURJ
-yUYtN
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.RUW9DOLQURIVY èLt6NDIWiUKUHSSLVEUW|ÀXU%OHLNiODKUDXQRJ%~ODQGVVHO

.RUW9DOLQURIVY èLt6NDIWiUKUHSSLVEUW|ÀX5M~SQDIHOO
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.RUW9DOLQURIVY èLt6NDIWiUKUHSSLVEUW|ÀX0êUGDOVVDQGXUDXVWDQ%ODXWXNYtVODU

7DÀD0êUGDOVKUHSSXU VMiNRUW 



6Y èLKHLWLOêVLQJ
0êUGDOVVDQGXUYHVWDQ%ODXWXNYtVODU

)RUJDQJVÀRNNXQ(NNLEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
6yOKHLPDVDQGXU





)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW

7DÀD0êUGDOVKUHSSXU VMiNRUW 





)ORNNXQ



6W UèKD

5RI

$èJHQJL

<¿UIHUè

+ è

(LJQDUKDOG











5











)ORNNXQ



6W UèKD

5RI

$èJHQJL

<¿UIHUè

+ è

(LJQDUKDOG











(

Suðurland

79

0\QG0HèDOODQG*UtèDUOHJXUWLOÀXWQLQJXUVDQGV*UyèXUitY|NDèYHUMDVW/MyVP*~VWDY0ÈVEM|UQVVRQ
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.RUW9DOLQURIVY èLt0êUGDOVKUHSSLVEUW|ÀX6yOKHLPDVDQGXU

/DQGEURW. 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
iPPiQHIQD1~SVY|WQ+YHU¿VÀMyW.~èDÀMyW
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.
/DQGQêWLQJ. Landnýting í sýslunni er að mestu
leyti tengd landbúnaði. Stærstu svæðin eru nýtt
til sauðfjárbeitar, en ekki er mikið um hrossabeit.
*UyèXUYHUQGDUQHIQGtVDPVWDU¿YLèIMDOOVNLODGHLOGLU
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 VesturSkaftafellssýslu.
+HLPLOGLU:
Einar H. Einarsson og Sigurður Þórarinsson 1975.
Mýrdalur, Katla og Kötlugos. Árbók FÍ 1975.
0êUGDOVKUHSSXUKHLPDVtèDZZZYLNLV
Helgi Magnússon, Jón Jónsson, Sigurður Þórarinsson
1983. Vestur-Skaftafellssýsla austan Skaftár og
.~èDÀMyWVÁrbók FÍ 1983.
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ   Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Reykjavík.
Óskar J. Þorláksson 1935. Vestur-Skaftafellssýsla.
Árbók FÍ 1935.
6NDIWiUKUHSSXUKHLPDVtèDZZZZZZNODXVWXULV
9DWQDM|NXOVìMyèJDUèXUKHLPDVtèDZZZ
vatnajokulsthjodgardur.is
Einnig voru notuð margvísleg gögn
Landgræðslunnar, upplýsingar frá einstökum
starfsmönnum hennar, landeigendum,
sveitarstjórnarfólki og öðrum staðkunnugum.
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5DQJiUYDOODVêVOD
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
KiOHQGLVEU~QHUìDUìyDèEDNLE\JJèDULQQDUJQ ¿
mikil fjöll eins og t.d. Hekla. Í austurhluta sýslunnar,
DXVWDQ0DUNDUÀMyWVUtVKLQVYHJDUìYHUEUDWWXU
fjallgarður upp af byggðinni með Eyjafjallajökul að
EDNLëDUHU\¿UOHLWWPM|JVWXWWWLOVMiYDUHQYHVWDQ
0DUNDUÀMyWVRJQHèDQ+ULQJYHJDUHUXYtèiWWXPLNLO
vel gróin svæði sem eru mynduð með framburði
0DUNDUÀMyWV)\UUi|OGXPÀ PGLVW0DUNDUÀMyWi
láglendi, ýmist austur með Eyjafjöllum eða alla leið
vestur í Þjórsá. Það olli miklum gróðurskemmdum
og búsifjum.
Land í Rangárvallasýslu hefur því mótast mjög
DIyEOtèXPHQHLQQLJJM|IXOXPQiWW~UX|ÀXP
Hálendi sýslunnar er að mestu lítt gróið land með
XPWDOVYHUèXUR¿ëDUHUXQRNNULUDIJUyèXUIDUVOHJD
verst förnu afréttum landsins. Þar herjar enn
MDUèYHJVURIRJJUyèXUH\èLQJìyGUHJLèKD¿YHULè~U
ìYtPHèPDUNYLVVXODQGJU èVOXVWDU¿
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,
HUXJUDVJH¿QRJDOJUyLQÀDWOHQGVY èLP\QGXè
DIIUDPEXUèLyWDOiDìy0DUNDUÀMyWKD¿ìDUYHULè
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.
6YHLWDUIpO|J
Ë5DQJiUYDOODVêVOXHUXìUM~VYHLWDUIpO|J
5DQJiUìLQJH\VWUD (1.850 km2 Q UIUi
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
VpUVWDètëyUVP|UNRJi0DUNDUÀMyWVDXUXPEHJJMD
YHJQDÀMyWVLQVRJiëYHUiUDXUXP
5DQJiUìLQJ\WUD (3.177 km2 Q UIUi(\VWUL
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.
ÈVDKUHSSXU (2.338 km2 HUYHVWDVWt
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.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID
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
i5DQJiUY|OOXPHQìDQJDèYDUVWDUIVHPLQÀXWW
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
YLVWNHUIDt5DQJiUYDOODVêVOXtVDPVWDU¿YLè
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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þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það
OLJJXU\¿UVMiYDUERUèLëHVVLUì WWLUHUXPHWQLUHIWLU
kvarða sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/
OtWLèURIJRWWDèJHQJLDXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY 
HQHUYHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WWDèJHQJL
RVIUY ËPHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVL
ÀRNNXQIUDPQDIQVY èLVRJVW UèRJHLJQDUKDOG
ìHKYRUWVY èLHUtHLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDU
PHèWDOGDUìMyèOHQGXU 5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 
+YHUULW|ÀXI\OJLUNRUWVHPVêQLUOHJXVY èLVLQV

Suðurlandsskógar og Landbúnaðarháskóli Íslands
ásamt landeigendum vinna að heftingu sandfoks og
JUyèXUVHWQLQJXELUNLVRJYtèLVtìHLPWLOJDQJLDèHÀD
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.
5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHUPWW
+HOVWXURIVY èLt5DQJiUYDOODVêVOX
7DÀD5DQJiUìLQJH\VWUD VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
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0\QG)OMyWVKOtèDUDIUpWWXU6DQGXURJDVNDKDIDDèPHVWXN IWOiJUyèXUHQELUNLKUtVOXUVWDQGDEHWXU
/MyVP*~VWDY0ÈVEM|UQVVRQ

.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJLH\VWUDVEUW|ÀX$OPHQQLQJDURJ)OMyWVKOtèDUDIUpWWXU
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0\QG6NyJDVDQGXU6WyUyJUyLQODQGÀ PLVHPUH\QVODQKHIXUVêQWDèWLOW|OXOHJDDXèYHOWHUDèJU èDXSS
/MyVP*DUèDUëRU¿QQVVRQ

.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJLH\VWUDVEUW|ÀX6NyJDVDQGXU6NyJDKHLèLRJ+U~WDIHOOVKHLèL
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.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJLH\VWUDVEUW|ÀXU6HOMDODQGVKHLèLRJ*OMi

.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJLH\VWUDVEUW|ÀXURJëYHUiUDXUDU%HUMDQHV0DUNDUÀMyWVDXUDURJ6WyUD'tPRQ
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.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJLH\VWUDVEUW|ÀX9HVWXU/DQGH\MDVDQGXURJ$XVWXU/DQGH\MDVDQGXU

7DÀD5DQJiUìLQJ\WUD VMiNRUW  
)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
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/DQGVNyJDU
.RW9tNLQJVO NXU
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.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJL\WUDVEUW|ÀXUÈUVNyJDU9DODIHOO9DODJMiRJ6DXèDIHOO

.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJL\WUDVEUW|ÀXU/DQGVNyJDU%MDOODURJ*DOWDO NXU
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0\QGgUIRNDODQGtQiJUHQQL+HNOX6YRQDODQGKHIXUYtèDYHULèJU WWXSSPHèJyèXPiUDQJUL
/MyVP(OtQ)MyODëyUDULQVGyWWLU

.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJL\WUDVEUW|ÀXU6WyUX9HOOLU7M|UYDVWDèLU%ROKROW.RW9tNLQJVO NXURJ
*HOGLQJDO NXU+HLèL
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.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJL\WUDVEUW|ÀX*HLWDVDQGXU6WyUD+RIRJ+HOOXYDè

.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJL\WUDVEUW|ÀX.HOGQDJLUèLQJ6NyJVKUDXQRJëRUOHLIVVWDèLU
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.RUW9DOLQURIVY èLt5DQJiUìLQJL\WUDVEUW|ÀXë\NNYDE MDUIMDUD

7DÀDÈVDKUHSSXU VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ%UêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
%~èDUKiOV
ëyULVWXQJXURJ7ULSSDJLOVDOGD
6XOWDUWDQJL
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.RUW9DOLQURIVY èLtÈVDKUHSSLVEUW|ÀX%~èDUKiOVëyULVWXQJXURJ7ULSSDJLOVDOGDRJ6XOWDUWDQJL

/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna er víða í
5DQJiUYDOODVêVOXHQYDUQDUJDUèDUYLè0DUNDUÀMyWHUX
þeir umfangsmestu við eina á á Íslandi. Er þeim ætlað
DèYHUQGDE\JJèLURJJUyèXUJHJQiJDQJLÀMyWVLQVHQ
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.
/DQGQêWLQJ. Rangárvallasýsla er mikið landbúnaðarsvæði
og segja má að allar tegundir landbúnaðar séu stundaðar
þar. Mjólkurframleiðsla er mikil, en sauðfjárrækt er
HLQQLJWDOVYHUèìyK~QKD¿XQGDQIDULQiUGUHJLVWQRNNXè
saman. Hrossarækt er mikil og setur mikil beit eða jafnvel
ofbeit af völdum hennar mark sitt á landið á ákveðnum
VW|èXP.RUQU NWRJNDUW|ÀXIUDPOHLèVODHUHLQQLJPLNLO
og ferðaþjónusta og frístundabyggð eru verulega vaxandi.
Afréttir sýslunnar eru allir illa farnir af gróðureyðingu
RJMDUèYHJVUR¿HQHUXìyÀHVWLUQêWWLUWLOVDXèIMiUEHLWDUt
mismiklum mæli þó.
Á Suðurlandi er eitt landshlutaverkefni í skógrækt,
Suðurlandsskógar. Þátttakendur í Suðurlandsskógum eru
um 115 talsins.

0\QG/DQGH\MDVDQGXU6DPVSLOYDWQVYLQGDVDQGVRJ
VMiYDUJHULU/DQGH\MDVDQGDèHLQXPHVWDXSSIRNVVY èL
ODQGVLQV0LNLOXSSJU èVODKHIXUìyYHULèìDUPDYHJQD
/DQGH\MDKDIQDU/MyVP(OtQ)MyODëyUDULQVGyWWLU

Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ  Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Reykjavík.
9HèXUVWRIDQKHLPDVtèDZZZYHGXULV
Einnig voru notuð margvísleg gögn Landgræðslunnar,
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar,
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum
staðkunnugum.

+HLPLOGLU:
Haraldur Matthísson 1966. Rangárvallasýsla vestan
0DUNDUÀMyWV Árbók FÍ 1966.
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9HVWPDQQDH\MDU
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
(OGIHOOVXPKYHU¿V+HOJDIHOORJìDèDQPHè
austurströnd Heimaeyjar, allt suður á Stórhöfða. Enn
HUXìyVY èLi+HLPDH\ìDUVHPYLUNWURIHUDè¿QQD
m.a. á uppgræðslusvæðinu sunnan Eldfells og á
svokölluðu Haugasvæði vestan og sunnan Helgafells.
ëiHUHQQURIt/\QJIHOOVGDOVXQQDQÀXJYDOODULQVRJ
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
+HLPDH\HU\¿UOHLWWJUXQQXURJyIUMyURJJUyèXUìYt
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
KURVVDQ UULJUyèULRJKHIXUMDIQYHOYDOGLèUR¿t
einhverjum tilvikum. Fyllsta ástæða er til að fylgjast
vel með landinu og gæta þess að beitarþungi verði
ekki umfram það sem landið þolir.
ÈUQHVVêVOD
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
VXPDUK~VVNUiètÈUQHVVêVOXRJE\JJLQJDUOH\¿
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
WDOVYHUWURI URIÀRNNXU RJiHUPLNLèHèD
PM|JPLNLèURI URIÀRNNDU 6DPNY PWVDPD
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.
/iJVYHLWLUHUXÀDWOHQGDURJYRWOHQGLPLNLèÈVMyQD
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,
7XQJXKHLèL+D¿QXëMyUViUGDOYLèëRUOiNVK|IQRJ
á Biskupstungna- og Hrunamannaafrétti. Síðustu
árin hefur einnig verið unnið í nágrenni Hlöðufells
jafnframt því sem unnið er að allmörgum minni
verkefnum.
6YHLWDUIpO|J
ËÈUQHVVêVOXHUiWWDVYHLWDUIpO|J
6NHLèDRJ*Q~SYHUMDKUHSSXU (2.231 km2 
afmarkast af Þjórsá að austan en Hvítá og StóruLaxá 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
YLè6DQGDIHOORJ+D¿èV\èVWi*Q~SYHUMDDIUpWWL
og Þjórsárdalur þar sem eru stór landgræðslu- og
skógræktarsvæði, en stærstur hluti dalsins er innan
Hekluskóga.
+UXQDPDQQDKUHSSXU (1.375 km2 DIPDUNDVWDI
Stóru-Laxá að austan og sunnan en Hvítá að vestan.
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið árið
YRUX¿PPWDOVLQV0|UJODQGJU èVOXVY èL
eru á afréttinum og ein landgræðslugirðing austan
Gullfoss.
)OyDKUHSSXU (289 km2 HUVDPHLQDèVYHLWDUIpODJ
Gaulverjabæjarhrepps, Hraungerðishrepps og
Villingaholtshrepps. Sandsvæði eru við Þjórsá og við
suðurströndina og sandfokssvæði er frá Egilsstöðum
að Sýrlæk.
ÈUERUJ (157 km2 HUVDPHLQDèVYHLWDUIpODJ6HOIRVV
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
RJHLJDì UE\JJèLUODQGJU èVOXVWDU¿QXWLOYHUXVtQD
að þakka.
%OiVNyJDE\JJè (3.300 km2 HUVDPHLQDè
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,
6DQGYDWQVKOtèRJQRNNXUÀHLULVY èLi
Biskupstungnaafrétti.
*UtPVQHVRJ*UDIQLQJVKUHSSXU (900 km2 
afmarkast af Hvítá og Brúará í austri, sveitarmörk
liggja síðan vestur um Apavatn og Lyngdalsheiði og
\¿UëLQJYDOODYDWQ9HVWXUP|UNHUXi,QJyOIVIMDOOL
Skráðir þátttakendur í Bændur græða landið árið
YRUX¿PPWDOVLQV8SSJU èVOXVY èLHUXYLè
Söðulfell og Tjaldafell.
6YHLWDUIpODJLègOIXV (737 km2 0|UN
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

0\QG5RIDE|UèJHWDYHULèPM|JKiRJPLOOMyQLUU~PPHWUD
DIMDUèYHJLKDIDEOiVLè~WtEXVNDQQ/MyVP$[HOÈUQDVRQ
1MDUèYtN

Þorlákshöfn og að græða upp víðáttumikil ógróin
svæði milli Hengils og Lyklafells.
+YHUDJHUèLVE U (9 km2 6YHLWDUIpODJLèHU
umlukið landi Sveitarfélagsins Ölfuss. Ekkert
landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID
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 landiðRJ¿PP
jarðir tóku þátt í landnýtingarþætti Gæðastýringar í
hrossarækt.
5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHUPWW
hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það
OLJJXU\¿UVMyëHVVLUì WWLUHUXPHWQLUHIWLUNYDUèD
sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/lítið
URIJRWWDèJHQJLDXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY HQHU
YHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WWDèJHQJLRVIUY Ë
PHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUìHVVLÀRNNXQ
fram, nafn svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort
VY èLHUtHLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDU
ìMyèOHQGXU 5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 +YHUUL
W|ÀXI\OJLUNRUWVHPVêQLUOHJXVY èLVLQV
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+HOVWXURIVVY èLtÈUQHVVêVOX
7DÀD6NHLèDRJ*Q~SYHUMDKUHSSXU VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ0M|JEUêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ
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7DÀD+UXQDPDQQDKUHSSXU VMiNRUW 
)RUJDQJVÀRNNXQ%UêQW
6Y èLKHLWLOêVLQJ

6WyULPHOXU
%XJXU+H\JLO
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.RUW9DOLQURIVY èLt+UXQDPDQQDKUHSSLVEUW|ÀXU6YtQiUQHV0HUDUVNHLè+DUèLY|OOXU%XJXU+H\JLO+H\JLOVVSRUèXU)MDOOPDQQDJLO
*XOOIRVVJLUèLQJRJ6WyUDYHU

.RUW9DOLQURIVY èLt+UXQDPDQQDKUHSSLVEUW|ÀXU7XQJXIHOOVGDOXURJ/DXJDIMDOO-|WXIMDOO6NULèXKHLèL
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0\QG5yWDVDQGXU6DQGDXèQV\èVWi5yWDVDQGL/MyVP$UQD%M|UNëRUVWHLQVGyWWLU
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.RUW9DOLQURIVY èLt%OiVNyJDE\JJèVEUW|ÀXU7MDUQiUERWQDU6YDUWiUWRUIXUYLè6YDUWi+YtWiUQHVRJQRUèDQt
%OiIHOOL

.RUW9DOLQURIVY èLt%OiVNyJDE\JJèVEUW|ÀXU6XQQDQ%OiIHOOVKiOV5yWDUPDQQDJLO%UXQQDO NLUYLè6DQGi
7XQJXKHLèLQRUèDQ6DQGYDWQV6DQGYDWQVKOtè+DXNDGDOVKHLèL6DQGIHOO/ PL/DPEDKUDXQRJ+O|èXYHOOLU

Suðurland

99

0\QG5RIDEDUèi+DXNDGDOVKHLèL)M UVpVWVDQGIRNVHPiXSSW|NVtQYLè6DQGYDWQ/MyVP6LJìU~èXU-yQVGyWWLU

.RUW9DOLQURIVY èLt%OiVNyJDE\JJèVEUW|ÀXU9HVWDQ6NMDOGEUHLèDURJ%UXQQDYDWQRJQiJUHQQL

0\QG6YDUWDJLOËQiJUHQQLìMyèJDUèVLQViëLQJY|OOXPHUYtèDLOODUR¿èRJ|UIRNDODQG/MyVP6LJìU~èXU-yQVGyWWLU
Suðurland

100
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.RUW9DOLQURIVY èLt6YHLWDUIpODJLQXgOIXVLVEUW|ÀXU+MDOODJLUèLQJ6HOYRJXUëRUOiNVK|IQ+DIQDUVDQGXUëRUOiNVK|IQPLOOLYHJD
RJ.DPEXULQQ

/DQGEURW. Landbrot af völdum fallvatna er víða í
Árnessýslu og hefur Landgræðslan unnið að vörnum
gegn landbroti við margar ár í sýslunni. Nokkuð
DOYDUOHJWODQGEURWiVpUVWDèiN|ÀXPE èLYLè
Þjórsá, Hvítá og Stóru-Laxá, en minna landbrot er
einnig við aðrar ár, s.s. Litlu-Laxá, Ölfusá, Sogið,
9DUPiRÀ
/DQGQêWLQJ. 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
DèI\OJMDVWYHOPHèEHLWDUPiOXPRJ¿QQDOHLèLUWLO
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
VSDUNDVW~WRJJUD¿VWQLèXU6DPKOLèDEUH\WLQJXPi
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.

+HLPLOGLU:
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ  Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins og Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Reykjavík.
Sunnlenskar byggðir I. Búnaðarsamband Suðurlands
1980.
Flóahreppur. Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum
VillingaholtshreppiKWWSZZZÀRDKUHSSXULV
YHIVLGDQGDWD0HGLD$UFKLYH¿OHV)ORDKUB9LOOLQJKUB
greinarg.pdf.
Flóahreppur. Aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps
2003-2015. KWWSZZZÀRDKUHSSXULVYHIVLGDQGDWD
0HGLD$UFKLYH¿OHV*DXOYHUMDE*UHLQDUJHUG*DXO
pdf.
Flóahreppur. Aðalskipulag Hraungerðishrepps.
Stefnumörkun og skipulag. KWWSZZZÀRDKUHSSXU
LVYHIVLGDQGDWD0HGLD$UFKLYH¿OHV+UDXQJHUGLVKUHS
pur;greinargerd-6.pdf.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Aðalskipulag Skeiðaog Gnúpverjahrepps 2004-2016. http://www.
VNHLGJQXSLVVWMRUQNHU¿GSDJH$èDOVNLSXODJ
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.
8PKYHU¿VVWRIQXQ1iWW~UXPLQMDVNUiZZZXVWLV
6DPEDQGtVOHQVNUDVYHLWDUIpODJDZZZVDPEDQGLV
Einnig voru notuð margvísleg gögn
Landgræðslunnar, upplýsingar frá einstökum
starfsmönnum hennar, landeigendum,
sveitarstjórnarfólki og öðrum staðkunnugum.
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*XOOEULQJXRJ.MyVDUVêVOD
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
DXVWDQ.OHLIDUYDWQVXP%OiIM|OO\¿U0RVIHOOVKHLèL
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
(VMDQt.MyVDUVêVOXRJIM|OOLQXPKYHU¿VKDQD
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
DOLIXJODE~ODQGVLQV%HLWVDXèIMiUHU\¿UOHLWWHNNL
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
RJìYHUW\¿U5H\NMDQHVVNDJDQQRJ~WtVMyYLè
*ULQGDYtN6WyUKOXWLìHVVDUDUJLUèLQJDUYDUUL¿QQ
árið 2008.
Gullbringu- og Kjósarsýsla er samtals 1.880
km2 og skv. ritinu Jarðvegsrof á Íslandi fara 73%
ìHVVODQGVtURIÀRNNDtURIÀRNNRJ
tURIÀRNNDRJ5RIHUìYt\¿UOHLWWOtWLèHI
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

P OGLVWPHèDOWDOV~UNRPDi.HÀDYtNXUÀXJYHOOL
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.
6YHLWDUIpO|J
Í Gullbringu- og Kjósarsýslu eru 13 sveitarfélög, þó
fæst þeirra teljist stjórnsýslulega til þessara sýslna:
*ULQGDYtNXUE U (425 km2 HUYtèIHPWVYHLWDUIpODJ
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.
6DQGJHUèLVE U (62 km2 7Y|EHLWDUKyOII\ULU
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
iUtVDPVWDU¿ìHVVRJ/DQGJU èVOXQQDU
6YHLWDUIpODJLè*DUèXU(21 km2 8QQLèKHIXUYHULè
DèXSSJU èVOXXPKYHU¿VE LQQ
5H\NMDQHVE U (145 km2 9HVWDVWi
Reykjanesskaganum var áður stórt sendið
ODQGJU èVOXVY èLHQìHJDUJLUèLQJLQìYHUW\¿U
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
YDUiEXUèLGUHLIWPHèODQGJU èVOXÀXJYpOLQQL3iOL
Sveinssyni á valin svæði í sveitarfélaginu.
6YHLWDUIpODJLè9RJDU (165 km2 ,QQDQ
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.
+DIQDUIMDUèDUE U (144 km2 VNLSWLVWtWY|
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.
6YHLWDUIpODJLèÈOIWDQHV (6 km2 (NNHUW
landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu.
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0\QG.UêVXYtNëUiWWI\ULUPLNLèXSSJU èVOXVWDUIPDUJUDDèLODHUXHQQi.UêVXYtNXUVY èLQXYtèIHP|UIRNDVY èL
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*DUèDE U (70 km2 (NNHUWODQGJU èVOXVY èLHUt
sveitarfélaginu.
.ySDYRJXU (80 km2 ,QQDQPDUND.ySDYRJVHUHLWW
landgræðslusvæði sem liggur samsíða Sandskeiði og
WLOE~QXPiEXUèLYDUGUHLIWi~UÀXJYpOiVtQXPWtPD
5H\NMDYtN (275 km2 (NNHUWODQGJU èVOXVY èLHU
í sveitarfélaginu, en einn þátttakandi var skráður í
Bændur græða landið árið 2014.
6HOWMDUQDUQHV (2 km2 (NNHUWODQGJU èVOXVY èLHUt
sveitarfélaginu.
0RVIHOOVE U (185 km2 8QQLèKHIXUYHULèDè
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.
.MyVDUKUHSSXU (297 km2 DIPDUNDVWDI+YDO¿UèLt
norðri en Esju í suðri. Einn þátttakandi var skráður
í verkefnið Bændur græða landið árið 2014. Ekkert
landgræðslusvæði er í sveitarfélaginu.
*UyèXUYHUQGRJHQGXUKHLPWYLVWNHUID Gróðurfar
er breytilegt á þessu svæði. Á Reykjanesi og
K|IXèERUJDUVY èLQXHUJUyèXU\¿UOHLWWUêURJEHU
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.
5RIVY èL. Rofsvæðum er raðað eftir sveitarfélögum
RJIRUJDQJVUDèDètìUMiÀRNNDHIWLUìYtKYHEUêQWHU
PHWLèDèUièLVWYHUèLtDèJHUèLUWLODèVW|èYDUR¿èRJ
loka landinu, þ.e. mjög brýnt, brýnt og ekki brýnt.
Við forgangsröðunina er, auk rofs, metið hvernig
DèJHQJLHUDèVY èLQXKYHUQLJ\¿UERUèìHVVHUPWW
þess hvernig er að fara um svæðið og hversu hátt það
OLJJXU\¿UVMyëHVVLUì WWLUHUXPHWQLUHIWLUNYDUèD
sem nær frá 1 til 5, þar sem 1 er best (ekkert/lítið
URIJRWWDèJHQJLDXèYHOW\¿UIHUèDURVIUY HQHU
YHUVW PM|JPLNLèURIPM|JHU¿WWDèJHQJLRVIUY 
ËPHèI\OJMDQGLÀRNNXQDUW|ÀXPNHPXUIUDPQDIQ
svæðis og stærð og eignarhald, þ.e. hvort svæði er í
HLQNDHLJX ( UtNLVHLJQìDUPHèWDOGDUìMyèOHQGXU
5 HèDHLJXVYHLWDUIpODJV 6 +YHUULW|ÀXI\OJLU
kort sem sýnir legu svæðisins.
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.RUW9DOLQURIVY èLt*XOOEULQJXRJ.MyVDUVêVOXVEUW|ÀXU9HVWXUDI.HÀDYtNXUÀXJYHOOL6OpWWDQRJQiJUHQQL
5H\NMDQHVWiRJ6DQGYtN
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.RUW9DOLQURIVY èLt*XOOEULQJXRJ.MyVDUVêVOXVEUW|ÀXU$XVWDQ*ULQGDYtNXU+~VP~OLEHLWDUKyOIYLè*ULQGDYtN
VXQQDQ.OHLIDUYDWQVRJ%HLWDUKyOIt.UêVXYtN
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/DQGEURW. Fáar ár renna til sjávar á þessu svæði.
ë UHUX\¿UOHLWWHNNLYDWQVPLNODURJHNNLHUPLNLè
um vandamál vegna landbrots.
/DQGQêWLQJ. 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
EHLWDUKyOIXP\¿UVXPDUPiQXèLQD%HLWDUKyOIHUX
m.a. í Sandgerðisbæ, Sveitarfélaginu Vogum,
+DIQDU¿UèL*ULQGDYtNRJi0RVIHOOVKHLèLHQ
ODXVDJDQJDE~IMiUHU\¿UOHLWWE|QQXè
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
YpOKMyORJìDQQLJUH\QWDèNRPDWLOPyWVYLèìDU¿U
vélhjólaáhugamanna. Þá hefur fræðsla verið aukin til
að stuðla að betri umgengni um landið. Þetta hefur
JH¿èiJ WDUDXQHQODQJWHUHQQtODQGDèiVWDQGLèt
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.
+HLPLOGLU:
Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar
Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarsson
RJ$UQyUÈUQDVRQ  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
8PKYHU¿VVWRIQXQNáttúruminjaskráZZZXVWLV
6DPEDQGtVOHQVNUDVYHLWDUIpODJDZZZVDPEDQGLV
Auk þess margvísleg gögn Landgræðslunnar,
upplýsingar frá einstökum starfsmönnum hennar,
landeigendum, sveitarstjórnarfólki og öðrum
staðkunnugum.
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