
Alexander Robertson 



Jón Geir Pétursson 

Náttúrulegur birkiskógur, blandaður balsamþin, 

eykur fegurð og landfræðilega fjölbreytni við 

Western Brook-vatn í Gros Morne-þjóðgarðinum 

(svæði á heimsminjaskrá) í vesturhluta 

Nýfundnalands. Á myndinni efst til hægri er tröll 

klætt birkikápu sem svipar talsvert til Konrads 

heitins Adenauers, fyrrum kanslara Þýskalands. 



Byggð svæði í Nýfundnalandi er yfirleitt í góðu samræmi við landfræðilega 

fjölbreytni. 

Alexander Robertson 



Þessi fallega leið gegnum skóg- og fjalllendið í Queen Elizabeth Forest Park í Vestur-Stirlingshire 

minnir á sum náttúruleg skóg- og fjalllendi á Íslandi, t.d. Vaglaskóg á Norðurlandi, og einnig á 

Nýfundnalandi.  
Alexander Robertson 



Loch Arklet-vatn snemma í júnímánuði 2005. Tindar Arrochar-alpanna eru snæviþaktir 

sem er frekar óvanalegt á þessum árstíma. Í sólskini auka greni, fura og þinur 

skógræktarsvæða á fegurð fjallahringsins. 

Alexander Robertson 



Duncan Ferguson 

Fyrstu meginreglur varðandi landslagshönnun á norðlægum slóðum eru: a) að 

skapa skjól fyrir veturinn og, b) að hressa upp á umhverfið á votviðrisdögum. 

Myndin að framan sýndi að í sólskini lýsa blágræn barrtré upp Arrochar-alpana, 

ekki síst þegar þeir eru snævi þaktir. En á skýjuðum votviðrisdögum lífga alparnir, 

barrnálarnar, dauðir burknar og elrir í dvala ekki upp á umhverfið. 



Það er ótrúlegt hve töfrandi áhrif eitt einstakt tré getur haft á landfræðilega fjölbreytni við 

Loch Arklet-vatn og Arrochar-alpana handan Loch Lomond-vatns. Ferguson frá Invergyle, 

sem er skammt undan, gróðursetti reynitréð á myndinni í klettinn. Tréð veldur því að þetta er 

einn vinsælasti myndatökustaður í Skotlandi. Ferðamönnum væri enginn greiði gerður ef 

plantað yrði fleiri trjám umhverfis það (það mun þó vera fyrirhugað). 

Alexander Robertson 



Þessir klettar í Glen Arkle í Sterlingshire, sem klæddir eru birki og beitilyngi, eru kallaðir ,,kústahausar” 

eða ,,burstahausar”. Þeir eru í fallegu samræmi við líffræðilega og landfræðilega fjölbreytni og standa við 

fornan hjarð- og hernaðarveg sem gerður var árið 1717. Unnið er að því að lagfæra veginn, þannig að hann 

geti nýst bæði göngu- og hjólreiðamönnum sem leggja leið sína um þetta sögulega landsvæði. Áætlað er að 

planta þarna ,,innlendum trjátegundum” eins og birki, eik og skoskri furu. Það væru hins vegar mistök að 

rækta þarna ,,sögulegan skóg” og hylja með því áhugaverð og myndræn, smærri náttúrufyribrigði sem hafa 

gildi vegna líffræðilegrar og landfræðilegrar fjölbreytni. 

Alexander Robertson 



Ágúst Háldánsson 

Eftir 10-15 ár verður vaxinn upp einkaskógur einnig hægra 

megin við gilið og fossinn, andspænis fjölbreytilegum skógi 

Ágústs Hálfdánarsonar að Heiðarhvammi í Mosfellsbæ. 

Skógurinn mun koma í veg fyrir frekari jarðvegseyðingu í 

gilinu og auka á fegurð svæðisins. 



Ágúst Háldánsson 

Lækjarbakkinn í landi Ágústs Hálfdánarsonar að Heiðarhvammi í 

Mosfellsbæ var áður illa farinn af völdum jarðvegseyðingar. Þar hefur 

smám saman verið að þróast skemmtilegt og fjölbreytilegt vistkerfi sem 

eykur landfræðilega fjölbreytni svæðisins. 



Skógur 27% 

Alexander Robertson 

Leifar birkiskóga í Trölladal á Vestfjörðum sem fyrstu landnámsmenn segja að hafi 

,,teygt sig frá fjöru til fjalla” (upp í 500 m hæð yfir sjávarmáli). Birkitrén í skóginum 

eru víða mjög vansköpuð vegna lélegra gróðurskilyrða, en ekki síður vegna 

erfðafræðilegrar hnignunar sem tengist aldalangri ofnýtingu gróðurs. 

A.D. 872 A.D. 1990 

 Skógarþekja 

Alexander Robertson 



Vel hannaðir skjólskógar fegra 

umhverfi bændabýla og þorpa og 

gegna mikilvægu hlutverki. Þeir 

draga þó ekki úr fegurð fjallanna 

sem hafa svo mikið aðdráttarafl 

fyrir íbúa og ferðamenn. Í 

flestum árum seinka vorþurrkar 

trjáplöntun um nokkrar vikur í 

strandhéruðum. 
Alexander Robertson 

S. Kr. Þórvaldsson 



Alexander Robertson 

Í Núpsdal á Vestfjörðum, eins og raunar alls staðar á Íslandi, hefur 

breytilegt landslag margvísleg veðurfarsleg áhrif á tré. Áhrifin eru 

þó ekki svo mikil að þau standi í vegi fyrir góðum vexti trjáa og 

skjólskóga séu þeir rétt staðsettir. Slíkir skógar auka á stórbrotna 

fegurð fjalla og dala. 



Goertler-hvirflar 

Gormlaga 

línuhvirflar 

Honamis 

Logn 

Þingeyri 

Landfræðileg fjölbreytni á Vestfjörðum hefur margskonar jákvæð áhrif á vöxt 

trjáa á láglendi. Þetta á ekki síst við um nágrenni Dýrafjarðar, en þar er 

trjávöxtur sambærilegur við það sem gerist í öðrum skógræktarhéruðum á 

Íslandi. 

A. Robertson 

Alexander Robertson 



Á sumrin eru tiltölulega hægir vindar á 

Vestfjörðum. Á haustin og veturna gerir hins 

vegar storma og jafnvel fellibylji með 35-40 m 

hraða á sekúndu. Sæmundur Þorvaldsson, 

framkvæmdastjóri Bændaskóga á 

Vestfjörðum, lýsir einu slíku tilviki þannig 

,,vindurinn(SV) var 35 og allt upp í 45 m á 

sekúndu. Inni í húsinu heyrði ég æpandi 

hávaða þegar vindurinn tókst á við Núpstind - 

það var eins og hljómmikil sinfónía - 

,,Syngjandi Núpur”. Þetta var skelfilegt en olli 

engu tjóni nema á nokkrum dyrum.”  

Alexander Robertson 

Eftir halla trjánna og öðrum einkennum á 

gróðurfari að dæma berst vindurinn ofan úr 

dalnum  og þvert yfir hlíðina. Þetta skýrir 

vælið frá Núpnum. 



Alexander Robertson 

Íslenskir bændur hafa lengi gert sér ljóst að best er að staðsetja bæi við hlíðarætur, því að þar er 

lygnara og þess vegna örlítið hlýrra og fjær köldu lofti sem streymir niður gil. Grjót gæti að vísu 

losnað af völdum frostlyftinga og oltið niður hlíðarnar, en að einhverju leyti væri hægt að stöðva 

það með því að planta ,,grjótvarnabelti”, eins og sést á myndinni efst til hægri. Þar er raunar um 

kartöflugarð að ræða. 



Alexander Robertson 

Þessi 50 ára gömlu sitkagrenitré eru meðal fjölda dæma um það hve beint og hratt tré 

geta vaxið í margbreytilegu landslagi Vestfjarða. Vegna staðsetningar sinnar ættu þau í 

rauninni að vera veðurbarin af dala- og fjallavindum, en þau standa reyndar í garðinum 

við skrifstofu Skjólskóga á Vestfjörðum og það segir sína sögu um jákvæð áhrif 

skjólskóga. 



Þetta þurríslíkan sýnir skil milli kalds lofts sem streymir niður fjallshlíð og 

uppstreymis frá upphituðu líkanstöðuvatni. Þetta skýrir hvernig skógrækt og 

landbúnaður á láglendi í strandhéruðum Vestfjarða nýtur góðs af áhrifum hlýs 

Golfstraumsins. 

Alexander Robertson 

Hitauppstreymi 

frá hlýju 

,,stöðuvatni” 



Hertogaynjan af Buccleuch og 

Queensberry ræktaði skóga 

umhverfis Drumlanrigkastala í 

Skotlandi og líkti eftir mynstri 

skugga af skýjum. Árangurinn 

má sjá úti við sjóndeildar-

hringinn á efri myndinni. 

 

Þegar horft er á mynstur 

skugganna í hlíðum 

Lyngholtsbæjarins í Núpsdal 

(neðri mynd), virðist 

hugmyndin vera nokkuð góð.  
Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Plöntun í ferhyrnda reiti á svæðum sem fyrst og fremst eru ætluð til útivistar, og þar sem einstök 

fjölbreytni er í landslagi, getur flokkast undir sjónmengun. Ferhyrndi skjólskógurinn getur ekki 

talist aðlaðandi. Hins vegar skal haft í huga að hann var gróðursettur á þeim tíma þegar fjármagn 

var af skornum skammti og almenningur hafði lítinn tíma aflögu til tómstunda- eða listiðkana. 

Smám saman hefur sjálf náttúran mótað og mýkt mörk svæðisins, og ef til vill hefur 

jólatrjáamarkaðurinn einnig átt einhvern þátt í því. 



Snjóflóðavarnagarðurinn á Flateyri er 

athyglisverð viðbót við fjölbreytni þessa 

stórbrotna  landslags. Hann var reistur í 

kjölfar snjóflóðsins 1995 sem varð 30 

manns að bana. 

Garðurinn er hannaður með það í huga að 

beina hraðfara (þurrum) snjóskriðum frá 

þorpinu, í stað þess að reyna að stöðva 

þúsundir tonna af fallandi snjó sem nær 

allt að 300 km hraða á klukkustund. Oddur Sigurðsson 

Sæmundur Kr. Þorvaldsson 

LANDSLAGSMÓTUN Á FLATEYRI 



Fallegt og óvanalegt samræmi milli varnargarðsins, sem einnig myndar 

ramma um útivistarsvæði, og nessins sem þorpið stendur á. 



Fallegur líparíthryggur og tindur Sandfells ofan við hitahvörf en þau 

eru algeng fyrirbrigði á Íslandi. Efri mörk þessara hitahvarfa eru í 

svipaðri hæð og efri mörk heiðagróðurs, og þar kunna hæðarmörk 

skóglendis að hafa legið um landnám Íslands fyrir um 1100 árum. 
Jón Lóftsson 



Í Sandfelli eru þrjú greinileg hallabelti. Það neðsta einkennist af 

náttúrulegum birkiskógi og vel grónum beitilöndum sem landbúnaður 

byggðist á í 1000 ár. Miðbeltið er vaxið heiðagróðri og lágvöxnum 

runnum og er beitt af sauðfé á sumrin. 

Alexander Robertson 



© Jón Karl Snorrason 

Sambland náttúrulegra birkiskóga og skóga úr innfluttum trjátegundum, og 

stórfenglegt landslagið í Fljótsdal, veldur því að hann er einn af eftirsóttustu 

ferðamannasvæðum landsins. 



Jón Geir Pétersson 

Blandskógurinn eykur landfræðilega fjölbreytni Esju sem er sennilega 

vinsælasta fjallgöngusvæði Íslands, enda er það innan borgarmarka 

Reykjavíkur. 



Pálmi Guðmundsson 

Ísland er fallegt land – með eða án trjáa. Lerkitrén á myndinni virðast ekki 

hafa annan hagnýtan tilgang en að skerpa liti hraundranganna. 



© Mats Wibe Lund  

www.myndasafn.is 

Stórkostlegt dæmi um fjölbreytni landslags á Íslandi; Mýrdalsjökull, eldfjöll (mikil 

gróður- og jarðvegseyðing vegna fjárbeitar), búsældarleg býli með vel hirtum túnum 

og skurðum, og lítill grenilundur sem gróðursettur var af bónda og fræðimanni sem 

var þekktur og virtur vel fyrir þekkingu sína á sviði jarðskjálftafræði. 



Þrátt fyrir mikinn breytileika íslensks landslags hafa náttúruhamfarir, eins og sandfok 

á hálendinu, kröftugir fjallavindar, eldgos (einkum gos undir jökli sem geta valdið 

gífurlegum jökulhlaupum), yfirleitt ekki mikil áhrif á landbúnað sem er yfirleitt á 

,,öruggum” svæðum meðfram ströndum landsins.   



Paradísarmissir! Er þörf fleiri orða? 

Auður Sveinsdóttir 



Elín Heiða Valsdóttir 

Stirðnuð fegurð Mýrdalssands getur orðið varasöm í hvassviðrum. 

Erfitt er að ímynda sér að nokkur gróður geti náð að festa rætur í 

þessari ógnvekjandi, svörtu, kviku víðáttu. 



Elín Heiða Valsdóttir 

Við Brest í Eldhrauni ná vindbarðir túnvingulsbrúskar (Festuca rubra) veikri festu 

í óstöðugu yfirborði sandsins. Vinstra megin hafa grófir Görtler-hvirfilvindar flutt 

sandinn til, en hægra megin hefur svo mikill sandur fokið burt, sennilega um 

haustið, að rótarkróna plantnanna stendur upp úr. Ef allt gengur að óskum munu 

nýjar rætur vaxa niður í sandinn með vorinu. Líklegra er þó að hvassviðri feyki 

brúskinum burt og hann stöðvist í lægð eða festist í hæð, þar sem hann vaknar aftur 

til lífsins með öðrum litlum brúskum og myndar nýgræðu sem hefur meira 

mótstöðuafl gegn sandfokinu. 



Elín Heiða Valsdóttir 

Sandhryggir, sem kröftugir hvirfilvindar móta, eru afleiðing mikils óstöðugleika 

yfirborðs þessa eyðimerkurlandslags nálægt Brestum í Eldhrauni. Reglubundið 

mynstur nýgræðingsins er í samræmi við tíðni og styrk hvirfilvinda sem hefur 

afgerandi áhrif á uppgufun og rakaheldni jarðvegsins 



 Þar sem listin að græða upp land og ógnvekjandi breytileiki landslagsins koma saman! 
 

Græna röndin er melgresi sem herfað var niður í sandinn við Hjörleifshöfða á Mýrdalssandi. 

Rústir bæjarhúsanna efst á höfðanum minna á það að víða í suðausturhluta Íslands neyddist fólk 

til að setjast að í hæðum og fjöllum ofan jökulsársandanna. Mikill hluti þessa fjalllendis var skógi 

vaxinn um landnám. 

Sveinn Runólfsson 



Elín Heiða Valsdóttir 

Elín Heiða Valsdóttir 

Þótt ótrúlegt sé hefur með áralöngu, miklu starfi tekist að græða nægilega mikið 

upp af Mýrdalssandi til að tryggja örugga umferð yfir hann. Á fremri hluta 

myndarinnar sést tveggja ára gamall túnvingull og sveifgras sem var herfað 

niður, og nitur og fosfór borinn á. Ofar á sandinum er melgresi að breiðast út. 



Elín Heiða Valsdóttir 

Sjálfgræðsla gróðurs á Mýrdalssandi. Rauðleiti gróðurinn er súra 

(Rumex) sem oft kemur upp á uppgræðslusvæðum eftir tveggja ára 

yfirborðsdreifingu niturs og fosfórs sem sandurinn er snauður af. 



Það gífurlega verkefni blasir við að breyta víðáttumiklum eyðimörkum að nýju í graslendi eða 

græða þær upp með lúpínu og sums staðar trjám. Af þeirri ástæðu var hafin sáning og 

áburðardreifing með flugvélum, eins og hinni frábæru WWII Douglas DC3 flutningaflugvél. 

Landgræðsla ríkisins keypti hana og gaf henni viðeigandi kallnúmer - TF-NPK (N nitur  P 

fosfór  K  kalíum). Nú eru minni flugvélar (Piper) notaðar við áburðar- og frædreifingu, enda 

er þá minni hætta á árekstrum milli landgræðslu og landfræðilegrar fjölbreytni. 



Elín Heiða Valsdóttir 

Laufskálavörður. Bærinn Laufskálar var í byggð á árunum 890-930, en þá eyddist hann í 

gríðarlegu eldgosi sem varð í hlíðum Mýrdalsjökuls. Árum saman hvíldi sú kvöð á að hver sem 

færi í fyrsta sinn yfir Mýrdalssand þyrfti að hlaða nýja vörðu til að tryggja að hann kæmist heill 

á húfi yfir þessa hræðilegu sandeyðimörk. Landið greri aftur upp með sjálfsáningu, enda var 

það friðað fyrir beit af náttúrunnar hendi, en aldrei var sáð eða borið á það. Stórri jökulsá var 

beint frá svæðinu til þess að vernda það fyrir eyðingu af völdum flóða. 

Áður fyrr þurfti hver sá sem komst yfir sandinn að 

leggja stein í vörðu í þakklætisskyni. 



Alexander Robertson 

Sjálfboðaliðar í Skógræktarfélagi Rangæinga hafa plantað trjám í 

víðáttumikið landsvæði á sléttunni ofan við brekkuna við Réttarnes. Til 

allrar hamingju hefur ekki verið gróðursett svo nálægt þessari náttúruperlu 

að trén skyggi á hana, og graslendið eykur landfræðilega fjölbreytni hennar. 



© Mats Wibe Lund  www.myndasafn.is 

Þegar horft er til norðurs sést hve stórkostlega túnin, nýleg skógræktarsvæði og endurheimt 

graslendi auka við landfræðilega fjölbreytni Keldnajarðarinnar, sem er um 15 000 hektarar 

að stærð. Í norðri rís eldfjallið Hekla sem er miðpunkturinn (og í öruggri fjarlægð frá bænum 

þegar hún gýs), og til hægri á myndinni sjást hraunbreiður þaktar mosa og lynggróðri. 



Glæsileg umgjörð um gamla bæinn á Börmum sem hefur verið endurbyggður. Fyrr á 

tímum var fólki vel kunnugt um áhrif landfræðilegrar fjölbreytni á veðurfar og byggði 

yfirleitt bæi sína þar sem nærveður var best. Barmar er vel staðsett hvað þetta snertir, en 

aðeins um kílómeter sunnar (til hægri) er einn rokgjarnasti staður á Íslandi, m.a. vegna 

sviptivinda. 



Veðurbarin trén sem hallast yfir bæinn á Miðhúsum benda til enn kröftugri og varanlegri 

sviptivinda úr vestri. 



Þegar strandlínan við Barma er skoðuð kemur í ljós að jafnvel lítil mishæð í landslaginu veldur 

greinilegu mynstri sviptivinda, en þeir verða beinir þegar þeir komast í tengsl við frjálst 

vindflæði. 



Lágur hryggur beinir sunnanvindum frá og yfir flestar byggingar á Hvanneyri, en 

hraðaaukning gegnum skarð á hryggnum veldur kröftugum hvirfilvindum við 

suðvesturhliðar gamla skólahússins og kirkjunnar. Auk sunnanvinda eru austan- og  

norðaustanvindar (ekki mjög kröftugir) óþægilegastir (stórar örvar). 

© Mats Wibe Lund  www.myndasafn.is 



Landslag Hafnarfjalls er ógnvekjandi og það sama má segja um vindana. Vindhviðurnar 

ná oft meira en 35-40 m/sek. hraða í norðvesturhlíðum fjallsins og slíkur vindhraði er 

stórhættulegur ökumönnum. Hægt er að draga lítils háttar úr hættunni með 

skjólskógum, en aðeins þegar trén verða nógu há. 



Mats Wide Lund 
www.myndasafn.is 

Landbúnaður, skógrækt, útivist og sumarbústaðabyggð fer vel saman í glæsilegu landslagi 

Skorradals. Vestanvindar sem blása upp dalinn (vinstri til hægri) móta vöxt birkiskógarins en 

þeir hafa lítil áhrif á barrtré og aspartré, nema þegar ís hleðst á þau. Í dalnum er tiltölulega 

lygnt, en stormar sem næða yfir vatnið úr fjallaskörðum geta orsakað kröftugar vindhviður 

sem mynda háa vatnsstróka. 



Guðrún Jónsdóttir 

Að jafnaði er frekar skjólsælt á Borg á Mýrum, en þó sjást þess ýmis merki að ekki hafi 

verið logn þegar myndin er tekin. Það sýnir m.a. fáninn, öfugar gárur á ánni og Görtler-

öldur við ármynnið. Af himninum má einnig ráða að hlýr straumur nálgist úr suðri sem 

bendir til þess að fjöllin beini vindinum norður á bóginn í áttina að Borg. Forsögulegir 

vindar virðast endur fyrir löngu hafa átt mestan þátt í því að móta lögun vesturhlíða 

fjallanna. 



Guðrún Jónsdóttir 

Á Borg hafa menn nýtt sér fjölbreytnina í landslagi staðarins. 

Skjólskógarnir og bakkinn meðfram ánni eiga þátt í að breyta 

stefnu vinda. 



Útsýnin yfir Eiðisvatn hefur mikið menningarlegt gildi, og hún gleður augu  

vegfarenda hvort sem veðrið er drungalegt, með einstaka sólargeislum sem brjótast 

gegnum skýin, eða á heiðskírum degi. Það væri óskynsamlegt að skyggja á þetta 

lifandi samspil veðurs og landfræðilegrar fjölbreytni með hávöxnum trjám. 



Kennslustund með náttúrunni 
Fjölbreytni lífríkis og landslags við Hraunfossa og Barnafoss felst í 

glæsilegu og sjaldgæfu samspili hrauns, fossa sem koma fram undan 

hrauninu, og vistkerfis lágvaxins birki sem fjölgar sér á náttúrulegan hátt. 

Alexander Robertson 


