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Inngangur. 
 
Dagana 15 og 16 september árið 2000 fór fram athugun á gróðurfari í Mikladal, á 
Barðaströnd.  Tilefnið var fyrirhuguð veglagning niður dalinn sem er austari hluti 
Kleifaheiðar yfir til Patreksfjarðar.  
 
Vinnuaðferð. 
 
Gengið var um dalinn og skráðar upplýsingar um gróðurfar og aðstæður með sérstöku 
tilliti til fyrirhugaðs vegstæðis. Lögð var áhersla á tvennt: annars vegar þær 
gróðurbreytingar sem verða með aukinni hæð yfir sjó og hins vegar er allur neðri hluti 
dalsins vaxinn birki- og víðikjarri sem var athugað sérstaklega.  Tegundalisti fylgir í 
viðauka, (tafla 1), auk þess er vitnað í kort Vegagerðar ríkisins yfir fyrirhugaðar 
framkvæmdir og eru stöðvanúmer af þeim uppdrætti notuð til glöggvunar. (Mynd 1) 
 
Fyrirhugað vegstæði liggur niður Mikladal. Honum má skipta í fjögur svæði eftir hæð.  
Dalurinn var fyrst genginn ofan frá og því er í umfjöllun miðað við þessa skiptingu 
dalsins,  
 
Svæðislýsing 
 
Svæði 1.  
 
Stöðvar 7500 – 8700.   320 – 400 m y.s. 
 
Efst, þar sem fyrirhugaður vegur víkur frá núverandi vegstæði,er háfjalladalur eða 
grunnt daldrag, mosaþembur  og melkollar skiptast á við gróna og grunna farvegi lækja 
sem mynda upphafið að Mikladalsá. Gamall vegur er rétt neðan við núverandi veg og 
enn má sjá mikil merki um rask á milli veganna. Á gamla veginum hafa á sínum tíma 
verið hlaðin ræsi sem standa óspjölluð. Gróðurþekja ~50%, aðallega grámosi, skófir 
vaxa á þúfnakollum, en við lækjarvik er víða fjölbreyttur gróður: litlar snjódældir og 
votlendisblettir, mest klófífa, en þó finnast starir og jafnvel barnamosi á stöku stað.  
 
Svæði 2.   
 
Stöðvar 5800 - 7500   180 – 300 m.y.s. 
 
Nálægt stöð 7.500 er nokkur stallur í dalnum, 10-20 m hár,  og rennur áin þar í giljum 
og myndar fossa niður af stallinum. Þar sameinast Ennisdalsá og Mikladalsá. Neðan við 
þennan stall víkkar dalurinn nokkuð, áin rennur þar í grunnum farvegi með 
malarbökkum og eyrum niður undir stöð 5800. Sömu gróðurhverfi ríkja hér og á svæði 
1 en mosaþekjan verður nær samfelld og lynggróður, aðallega krækilyng,  verður 
áberandi þar sem skjóls nýtur. Votlendispollar við uppsprettur og læki eru stærri en ofar 
en þó er ekki hægt að tala um eiginleg votlendi. Gróðurþekja er nálægt 90% norðan ár í 
aflíðandi brekkum en sunnan árinnar er bratti meiri og gróðurþekja nær 60%. 
Finnungsbreiður benda til talsverðrar snjósöfnunar norðan árinnar en sunnan hennar 
finnast varla finnungur nema í litlum dældum á árbakkanum. Hlutfall blómjurta eykst 
eftir því sem neðar kemur og virðast skilyrði breytast mikið við neðri mörk þessa 
svæðis. Fáeinar birkihríslur eru á víð og dreif um svæðið og eru efstu útbreiðslumörkin í 
nálægt 300 m h.y.s. á móts við stöð 6.800.   
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Svæði 3.  
 
Stöðvar  5.800 – 4.500. 100 – 180 m.y.s.  
 
Dalurinn þrengist á þessu svæði, áin rennur í gljúfrum með brattar hlíðar beggja vegna, 
þó er eitthvað meira undirlendi norðan megin ár. Þessi þrengsti hluti dalsins er um 1 km 
að lengd og nær niður undir stöð 4.500.  Gróðurfarið breytist er neðar dregur, 
mosaþembur og lyngmóar hverfa fyrir lágvöxnu þéttu kjarrlendi, þar sem mikið er um 
loðvíði og eini í bland við birkið. Botngróður er að öðru leyti að mestu grastegundir og 
aðalbláberjalyng í bland við móagróður s.s. holtasóley og sortulyng. Margir smáir lækir 
renna um svæðið og nokkuð er um steinahrun og nýlegar smáskriður.  
 
Svæði 4.  
 
Stöðvar  4.500 – 3.000. 10 – 70 m.y.s.  
 
Nálægt stöð 4.500 er síðan annar stallur þar sem áin steypist fram í fossum niður í 
neðsta hlutann og sameinast Einisdalsá. Eftir það nefnist áin Haukabergsá. Þar víkkar 
dalurinn töluvert, birkikjarrið þekur aflíðandi hlíðar, áin  breiðir úr sér neðan gilja, og 
rennur nú í grunnum malarfarvegi til sjávar. Gróðurinn er fyrst og fremst kjarrlendi sem 
skipta má í tvo afmarkaða hluta eftir vaxtarlagi trjánna, þekju og undirgróðri.  
 
Svæði 4 a. Frá núverandi vegi og upp til móts við Seljá, (stöðvar 3.000 – 3.800).  
 
Neðst eru lágvaxnir kjarrflákar og opin melholt á milli. Heildargróðurþekja er nálægt 
60%  næst núverandi vegi, en 80% á svæðinu í heild. Þekja birkis er nálægt 60%. Þar 
sem halli er lítill myndast mýrasund, aðallega klófífuflóar með störum og hálmgresi.  
Lággróður er að öðru leyti mest bláberjalyng/krækilyngmói, þó er mikið af sortulyngi 
svo jafnvel má tala um hreina sortulyngsmóa á köflum. Ekki sást virkt rof heldur virtist 
gróður fremur vera að nema land út í melana. Greinileg merki eru um frostlyftingu á 
auðum svæðum og lítt grónum. 
 
Svæði 4 b. Frá Seljá og upp að fossum, (stöðvar 3.800 – 4.500). 
 
Á móts við Seljá myndast lægð þar sem  2 - 6 m hár ás skýlir svæðinu fyrir hafáttinni. 
Birkiskógurinn er hávaxnari og inn á milli eru lundir 20 – 100 m2,  þar sem kjarr verður 
tré þ.e. krónan lyftist frá jörðu og trén verða 3 – 5 m há. Undirgróður breytist, lyngið 
víkur að miklu leyti en hrútaberjalyng, reyrgresi, brennisóley og blágresi verða ríkjandi 
undir hávaxnari trjánum í bland við aðal- og bláberjalyng þar sem birkið er lægra. 
Mikill mosi er í sverði (Hylocomium sp.)  
 
Hávaxinn gulvíðir og loðvíðir setja mikinn svip á gróðurfarið og njóta þar líklega  
minnkandi beitar síðustu árin.  
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Umfjöllun 
 
Almennt. 
 
Undirlag gróðurs niður allan dalinn er urð og skriður, víða standa frostssprungnir steinar 
upp úr gróðurþekjunni og nýlegar smáskriður sjást á nokkrum stöðum, bæði aurskriður 
og urð. Töluvert vatnsrennsli er niður í dalinn, beggja vegna. Lækir seitla víða í hlíðum 
og nokkrar ár renna í gljúfrum niður í Mikladalsá norðan megin. Gróft og vatnsdreipt 
undirlag gerir það hins vegar að verkum að votlendi myndast nánast ekki og jarðvegur 
þornar alls staðar þar sem land stendur hærra, til að mynda eru mosi og skófir víða 
ríkjandi á þúfum og ásar oft gróðursnauðir. Áin virðist mjög misjöfn hvað vatnsmagn 
varðar, þegar skoðun fór fram höfðu verið talsverðar rigningar, en samt stóðu enn upp 
úr ógrónar eyrar sem fara reglulega undir vatn.  
 
Birki- og víðikjarr. 
 
Birkið er almennt lágvaxið kjarr, þó standa einstofna tré upp úr kjarrbrúskunum víða. 
Nokkur stök reynitré eru á svæðinu, yfirleitt hærri en kjarrið umhverfis og víðir, gul- og 
loðvíðir eru áberandi eftir því sem innar dregur (frá sjó). Einibrúskar eru nokkuð 
algengir efst í kjarrlendinu. Birkið er töluvert blandað fjalldrapa - haustlitir eru allt frá 
heiðgulu og yfir í rautt og blaðlögun er einnig sambland af þessum tveimur tegundum, 
ilmbjörk og fjalldrapa. Hreinn fjalldrapi sást þó aðeins á jöðrum skóglendisins. Nokkur 
endurnýjun er á birkinu, bæði frá fræi og með rótarskotum. Samkvæmt skiptingu 
Steindórs Steindórssonar og Hauks Ragnarssonar eftir athuganir í Hallormsstaðaskógi, 
1962, eru á svæðinu dæmi um alla þrjá gróskuflokka birkiskóga: Gróskuflokkar I og II á 
svæði 3 og 4 b, en gróskuflokkur III á svæði 4 a.  
 
Svæði 4 a.  
 
Opið kjarrlendi með lítt gróin melholt og mýrasund á milli. Birkið er lágvaxið (50 – 80 
cm), en samt standa nokkur tré upp úr kjarrbrúskunum, 150 – 200 cm há.  Þau tré virtust 
eldri en hin – og eru jafnvel farin að sýna ellimörk: lítil laufþekja, sprunginn börkur og 
stuttir vaxtarsprotar. Sprotar á lágvöxnu birkikjarri eru á bilinu 3 - 20 cm langir og 
nokkuð margir á hverri plöntu allt að 100 talsins.  Kjarrið virðist því vera í örum vexti. 
Lítið sást af  bitnum sprotum eða öðrum merkjum um sauðfé. Sortulyngsmóarnir sem 
eru áberandi í þessum hluta svæðisins “virðast fremur öðru tengdir þeim svæðum sem 
hafa verið skógi vaxin eigi alls fyrir löngu”, samkvæmt Steindóri Steindórssyni, 1964, 
en jafnframt kemur fram í áðurnefndri athugun í Hallormsstaðarskógi að berir melar 
hafa breyst í sortulyngsmóa við friðun.   
 
Svæði 4 b.    
 
Þétt kjarrlendi, vel gróinn skógarbotn. Kjarrið er yfirleitt 60 – 150 cm hátt en hæstu trén 
ná 3 – 5 m hæð í afmörkuðum lundum. Ásinn eða stallurinn sem áður var nefndur skýlir 
þessu svæði  fyrir hafvindi. Líklega verður því meiri sumarhiti og þar af leiðandi  meiri 
vöxtur í trjágróðri. Hávaxnari trén eru flest neðarlega á svæðinu við árbakkann þar sem 
ásinn er hæstur, þau virðast eldri en þau lágvaxnari, en eru þó í góðum vexti. Gulvíðir er 
einnig sérlega áberandi við ána.  
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Svæði 3.   
 
Mjög þétt kjarr í brattri brekku. Töluvert er um loðvíði og eini innan um birkibrúskana. 
Hæð 30 – 80 cm. Undirgróður eru fyrst og fremst grastegundir og aðalbláberjalyng svo 
að greinilega safnast einhver snjóþekja  á þessu svæði árlega sem hlífir undirgróðri. 
Smölun stóð yfir þegar skoðun fór fram en samt sást ekki ull á kjarrinu þar sem það er 
þéttast, þannig að gera má ráð fyrir að fé fari lítið inn í þétt kjarrlendið nú.  
 
Birkiskógar eru yfirleitt einsleitir á stórum svæðum og óvenjulegt að finna 
birkiskóglendi þar sem eru tvær kynslóðir trjáa. Misjafn vöxtur vegna aðstæðna er hins 
vegar algengur og sýnir aðlögunarhæfni tegundarinnar. Þar sem hærri, einstofna tré 
standa upp úr kræðunni er því líklegast að um sé að ræða endurnýjun frá rótarskotum. 
Hér gæti þó verið um að ræða einstaklinga sem búfé hefur ekki náð til vegna þess hve 
kræðan er þétt umhverfis þau eða jafnvel einstaklinga sem stóðu af sér alvarlegt áfall 
endur fyrir löngu á meðan aðrir einstaklingar létu undan síga. Slík áföll geta verið t.d. 
vegna sérstakra veðurskilyrða eða skordýraplágu.  
 
Náttúrustofa Vestfjarða og Vegargerð ríkisins á Vestfjörðum standa sameiginlega að 
rannsóknarverkefni sem ætlað er að gefa vísbendingar um aldur birkisins á þessum stað, 
byggingarlag ofan- og neðanjarðar og samanburði á einstofna einstaklingum og 
margstofna.  
 
Áhrif framkvæmdar. 
 
Núverandi landnýting á þessu svæði einskorðast við sauðfjárbeit sem fer minnkandi á 
þessum slóðum sem og annars staðar. Svæðið virðist ekki nýtt að neinu gagni til 
útivistar, mikið var af vel þroskuðum hrútaberjum sem enginn hafði hirt um að tína og 
fáir sveitungar virtust kannast við fossana og gljúfrin nema ef vera skyldi smalarnir.  
Vegagerð mun opna svæðið fyrir umferð manna og jafnframt sauðfjár sem eins og áður 
segir virðist ekki fara mikið inn í kjarrið eins og er. Áhrifin á gróðurfarið eru misjöfn 
eftir svæðum: 
 
Svæði 1 og 2.    
 
Hér er fyrst og fremst um að ræða mosagróður sem er óralengi að jafna sig eftir rask, 
samanber rask vegna núverandi vegar. Allar framkvæmdir á slíkum svæðum kalla á 
varúð, sérstaklega vegna þess að akstur utan vega er auðveldur og þess hve fábreyttur 
háfjallagróður  lætur lítið yfir sér. 
 
Svæði 3.   
 
Vegagerð á þessu svæði mun skera þvert á bratta hlíð sem er að miklu leyti kjarri vaxin. 
Áhrif þess að rjúfa gróðurþekjuna á þennan hátt fer eftir vatnsdreipi undirlagsins,  því 
hvað rætur standa djúpt og möguleikum tegundanna til endurnýjunar. Undirlag gróðurs 
er að mestu skriður úr klettabeltum ofantil í hlíðinni, smálækir renna á yfirborði, en 
mestur hluti vatnsmiðlunar seitlar um skriðurnar.  Verði vatnsdreipi tryggt áfram er 
líklega að djúprættar tegundir s.s. birki , loðvíðir og einir haldi velli og þau gróðurhverfi 
sem þessar tegundir skýla. Hins vegar er hætt við að gras, mosi og smávaxið lyng láti 
undan síga þegar opnast fyrir vatnsrennsli undir rótarmottuna þar sem rætur eru grunnar.   
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Birki og víðir eiga mikla möguleika á að sá sér út í ógróið land (sjá neðar), en um eininn 
gegnir öðru máli. Hann verður mjög gamall, og vex einnig mjög hægt,  setur sjaldan fræ 
á Íslandi og þau eru 2-3 ár að þroskast. Þannig má búast við að þessi tegund láti undan 
síga á framkvæmdasvæðinu a.m.k. fyrst um sinn.  
 
Svæði 4.   
 
Hér er fyrst og fremst um að ræða kjarrlendið. Ríkjandi tegundir, birkið og víðirinn eru 
vel aðlöguð að aðstæðum sem myndast við vegagerð, þessar tegundir framleiða nóg af 
fræjum sem eru aðlöguð að röskuðu landi. Hins vegar opnar vegagerð leið fyrir fé inn í 
kjarrið og frostlyfting í ógrónu landi getur einnig komið í veg fyrir að smáplöntur nái 
rótfestu. Girðing umhverfis vegstæðið og áburðargjöf á raskað land gæti þó tryggt að 
framkvæmdin leiði til endurnýjunar á skóglendinu.  
 
Þakkir. 
 
Petrína Sigurðardóttir aðstoðaði við frágang. 
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Tafla 1 Listi yfir plöntutegundir  
Alþjóðlegt heiti Íslenskt heiti sv 1 og 2  

efri hluti 
svi 3 og 4 
kjarrlendi 

Agrostis vinealis Týtulíngresi 1  
Alchemilla alpina Ljónslappi 1 1 
Alchemilla vulgaris Maríustakkur 1 1 
Anthoxanthum odoratum Ilmreyr 1 1 
Arctostaphylos 
 Uva-ursi 

Sortulyng  1 

Armeria maritima Geldingahnappur 1 1 
Bartsia alpina Smjörgras 1 1 
Betula nana Fjalldrapi 1 1 
Betula pubescence Ilmbjörk 1 1 
Bistorta vivipara Kornsúra 1  
Cardaminopsis petraea Melablóm 1 1 
Carex bigelowii Stinnastör 1 1 
Carex echinata Ígulstör 1
Carex limosa Flóstör 1  
Carex lyngbyei Gulstör 1 1 
Carex nigra Mýrastör 1 1 
Carex norvegica Fjallastör 1  
Carex vaginata Slíðrastör 1  
Cerastium alpinum Músareyra 1 1 
Deschampsia alpina Fjallapuntur 1 1
Deschampsia flexuosa Bugðupuntur 1 1 
Diphazium alpinum Litunarjafni 1  
Dryas octopetala Holtasóley 1 1 
Empetrum nigrum Krækilyng 1 1 
Equisetum arvense Klóelfting 1 1 
Equisetum pratense Vallelfting  1 
Eriophorum 
angustifolium 

Klófífa 1 1 

Euphrasia frigida Augnfró 1
Festuca vivipara Blávingull 1 1 
Galium normanii Hvítmaðra  1 
Galium verum Gulmaðra  1 
Geranium sylvaticum Blágresi 1 1 
Hieracium Undafífill 1 1 
Hieracium islandicum Íslandsfífill 1
Hierochloe odorata Reyrgresi  1 
Huperzia selago Skollafingur 1  
Juncus trifidus Móasef 1 1 
Juniperus communis Einir  1 
Leontodon autumnalis Skarifífill 1 1 
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Alþjóðlegt heiti íslenskt heiti sv 1 og 2 
efri hluti 

sv 3 og 4 
kjarrlendi 

Luzula multiflora Vallhæra  1 
Luzula spicata Axhæra 1  
Lycopodium annotinum Lyngjafni 1  
Montia fontana Lækjagrýta 1  
Nardus stricta Finnungur 1 1 
Omalotheca supina Grámulla 1  
Oxyria digyna Ólafssúra 1 1 
Papaver radicatum Melasól 1 1 
Phleum alpinum Fjallafoxgras 1  
Plantago maritima Kattartunga  1 
Poa glauca Blásveifgras 1  
Potentilla crantzii Gullmura 1  
Pyrola minor Klukkublóm 1  
Ranunculus acris Brennisóley 1 1 
Rhinanthus minor Lokasjóður 1 1 
Rhodiola rosea Burnirót 1  
Rubus saxatilis Hrútaber 1 1
Rumex acetosa Túnsúra 1 1 
Rumex acetosella Hundasúra 1 1 
Sagina procumbens Skammkrækill 1  
Salix callicarpaea Grávíðir 1 1 
Salix lanata Loðvíðir 1 1 
Salix phylicifolia Gulvíðir 1
Saxifraga stellaris Stjörnusteinbrjótur 1  
Sibbaldia procumbens Fjallasmári 1  
Silene acaulis Lambagras 1  
Silene uniflora Holurt  1 
Taraxacum Túnfífill  1 
Thalictrum alpinum Brjóstagras 1 1 
Thymus praecox Blóðberg 1 1 
Tofieldia pusilla Sýkigras 1 1 
Trichophorum 
caespitosum 

Mýrafinnungur 1  

Vaccinium myrtillus Aðalbláberjalyng 1 1 
Vaccinium uliginosum Bláberjalyng 1 1 
Veronica alpina Fjalladepla 1  
Viola palustris Mýrfjóla 1  
Tegundir alls 78 66 51 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


