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Inngangur 
Að beiðni verkfræðistofunnar Hönnunar og ráðgjafar hf. var gerð úttekt á gróðurfari á 
fyrirhugðu línustæði frá Fljótsdal til Reyðarfjarðar og birtast niðurstöður hennar í 
þessari skýrslu.  Skýrslan byggir á vettvangsathugunum sem gerðar voru árið 1999 og 
eldri gögnum og heimildum.  
 
Gerð er grein fyrir gróðurfari á línuleiðinni og helstu gróðurlendi og útbreiðsla þeirra 
er merkt á kort I-III.  Lýst er gróflega tegundasamsetningu gróðurlenda og tegunda-
fjölbreytni svæða sem leiðin liggur yfir. Gerð er grein fyrir sjaldgæfum eða sérstæðum 
gróðurlendum og tegundum.  
 

Vettvangsathuganir 
Vettvangsathugun fór fram á tímabilinu 12. júlí - 4. ágúst. Við vettvangsathugun í júlí 
og ágúst var línstæðið gengið og gerð úttekt á tegundafjölbreytni og litið eftir sjald-
gæfum tegundum. Á svæðum sem ekki höfðu verið kortlögð áður voru helstu gróður-
lendi kortlögð.   
 
Þá var reiknað með að Fljótsdalslínur 3 og 4 lægju samsíða . Leiðin var frá virkjun 
yfir í Langhús, út Fljótsdal að Melrétt. Þaðan  samsíða Kröflulínu 2 yfir Jökulsá, um 
Hallormsstaðarháls og að Hryggstekk í Skriðdal.  Frá Hryggstekk lá fyrirhuguð lína 
að mynni Þórudals, um Þórudal, Brúðardal, Þórdalsheiði og Áreyjardal.  Línustæði 
átti svo að liggja frá mynni Áreyjardals skáhallt yfir dalbotn Reyðarfjarðar nálægt 
Seljateigshjáleigu inn og upp eftir norðurhlíð dalsins í horn við Búðará ofan við 
byggðina á Reyðarfirði. Þaðan skáhallt niður að Sómastaðagerði.  
 
Aðrar útfærslur á línuleiðum komu til síðar. Helstu breytingar sem komu til eru:  
1. Innst í Fljótsdal þar sem bæði útfærsla A og B eru frábrugðnar því sem áætlað var í 
fyrstu (sjá kort I).  
2. Á Hallormsstaðarhálsi þar sem línur 3 og 4 eru aðskildar og lína 3 liggur neðar í 
hálsinum (sjá kort II).  
3. Í Hallsteinsdal þar sem gert er ráð fyrir að lína 3 liggi, en lína 4 í Þórudal eins og 
áður er lýst (sjá kort II).  
4. Í Reyðarfirði þar sem áætlað er nú að línur liggi frá mynni Áreyjardals nokkurn 
spöl út með suðurhlíð Reyðarfjarðar dalsins áður en þær þvera hann (sjá kort III).  
Verkbeiðni um skoðun á þessum leiðum kom ekki fyrr en nokkuð var liðið á október. 
 
Gróðurskoðun var gerð í Hallsteinsdal og á stæði línu 3 á Hallormsstaðarhálsi, 16 
október 1999. Gróður var þá orðin mikið sölnaður. Ágætlega gekk þrátt fyrir það að 
gera úttekt á gróðurlendum á þeim svæðum sem ekki voru til gróðurkort af, en ekki 
var hægt að gera raunhæfa úttekt á tegundum þar sem gróður var sölnaður og sumar 
tegundir alveg fallnar. Línustæði fyrir útfærslu A og B milli stöðvarhúss og Gilsár 
voru ekki gengin. Þessi svæði hafa áður verið gróðurkortlögð (Héraðskógar 1991, 
RARIK 1976) og landsvæðið sem útfærsla B fer um á Fljótsdalsheiði frá Teigsbjargi, 
við Þverfell og Klausturhæð hefur verið nokkuð ítarlega rannsakað áður (Kristbjörn 
Egilsson og Hjörleifur Guttormsson 1981). Þar sem gróður var orðin mikið sölnaður 
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og ekki hægt að gera úttekt á tegundasamsetningu var litlu hægt að bæta við þær upp-
lýsingar sem til voru. Breytingar á línustæði í Reyðarfirði voru heldur ekki gengnar 
þar sem ekki bárust teikningar af þeim fyrr en komið var fram í nóvember. Þar vantar 
því kortlagningu á gróðri á litlu svæði frá mynni Áreyjardals og út fyrir Stuðla. 
 
Í lok nóvember komu enn breytingar á legu línanna á Hallormsstaðarhálsi þar sem lína 
3 fer af línuleið 4 við Kerlingarhnaus. Það horn sem lína 3 myndar þar við línu 4 var 
fært um 300 utar, en áður hafði verið reiknað með. Gróðurkortlagning af því svæði 
sem breytingin tekur til var fyrir hendi (kortlagt af Náttúrufræðistofnun Íslands 1996).  
 

Gagnaöflun og úrvinnsla 
Náttúrufræðistofnun Íslands hefur gróðurkortlagt, Hallormsstaðarháls, Skriðdal ofan 
300 m, Þórudal og neðri hluta Brúðardals og Hallsteinsdals í mælikvarðanum 
≈1:36.000.  Þessi kortlagning er óbirt og einungis til sem handrit á stofnuninni, sem 
veitti leyfi til notkunar á þeim upplýsingum (Náttúrufræðistofnun Íslands óbirt gögn). 
Héraðsskógar (1991) og Skógrækt ríkisins (1997, 1998) hafa unnið gróðurkort af 
láglendi á flestum bújörðum (< 300 m ) í Fljótsdal og Skriðdal í mælikvörðum 
1:5.000 til 1:15.000. Rannsóknastofnun landbúnaðarins kortlagði gróður á virkjunar-
svæði Bessastaðaárvirkjunar og RARIK (1976) gaf kortið út í mælikvarða 1:10.000. 
Náttúrustofa Austurlands og Náttúrufræðistofnun hafa unnið gróðurkort af Reyðar-
firði inn undir dalbotn í mælikvarða 1:15.000 (Guðrún Á. Jónsdóttir 1999). Önnur 
svæði þ.e. Áreyjardalur, Þórdalsheiði, efri hluti Brúðardals, Hallsteinsdalsvarp og efsti 
hluti Hallsteinsdals voru kortlögð sumarið og haustið 1999 af Náttúrustofu Austur-
lands á loftmyndir í mælikvarða 1:10.000.  
 
Upp úr þessum gögnum var unnið yfirlitskort sem fylgir með þessari skýrslu (sjá kort 
I-III).  Það kort er í mun minni mælikvarða en þau gögn sem það byggir á, auk þess 
sem mælikvarði gagnanna er mjög breytilegur, allt frá 1:5.000 og upp í 1:36.000.  
Víða er því um mikla einföldun á gögnum að ræða sem veldur því að stundum tapast 
upplýsingar um minni svæði.  Sérstaklega á þetta við um landsvæði þar sem gróður 
myndar mósaík úr mismunandi gróðurlendum, eins og t.d. á Hallormsstaðarhálsi, í 
Áreyjardal og í Reyðarfirði.   
 
Gróðurlýsingar eru byggðar á vettvangsathugunum í júlí, ágúst og október 1999 en 
einnig eldri heimildum. Þær eru oftast nokkru nákvæmari en kortin. Það á bæði við 
um nánari lýsingar á þeim gróðurlendum sem sýnd eru á kortunum, t.d. hvers konar 
mólendi eða votlendi er á hverjum stað og einnig er því lýst ef gróðurlendi eru mjög 
blönduð t.d.þegar mýrasund eru í móum eða þurr holt á mýrasvæðum. 
 
Tegundalistar sem fylgja með skýrslunni eru byggði á vettvangsathugun í júlí, ágúst 
og október 1999. Upplýsingar um vaxtarstaði sjaldgæfra tegunda eru byggðar vett-
vangsathugun, gagnsafni Náttúrfræðistofnunar Íslands um útbreiðslu plantna og 
öðrum heimildum.  



FLJÓTSDALSLÍNUR 3 OG 4 
GRÓÐURFAR VIÐ FYRIRHUGUÐ LÍNUSTÆÐI 

NÁTTÚRUSTOFA AUSTURLANDS 

4 

Gróðurfar á Fljótsdalslínu 3 og 4 

Fljótsdalslína 3 og 4. Línuleið A frá virkjun að Gilsá 

Frá tengivirki við aðkomugangnamunna Fljótsdalsvirkjunar í Norðurdal í Fljótsdal, 
til austurs yfir Jökulsá í Fljótdal, ofan Langhúsa og niður að Kelduá 

Línustæðið liggur yfir Jökulsá við Stekkeyri. Við ána eru hálfgrónar malareyrar, sums 
staðar með dálitlu grasi en annars staðar með slitróttum melagróðri. Innan við 
Langhús fer línustæðið upp brekku rétt innan við túnin, um graslendi með língresi , 
vingli og snarrót, og þursaskeggsmóa. Ofar í brekkunum er mólendi og eru krækilyng, 
rjúpnalauf, bláberjalyng og fjalldrapi þar áberandi. Mosi er áberandi í gróðurlendum á 
þessum slóðum. Austan við Langhús fer línustæðið um graslendi, mólendi og lítt eða 
ógróið land.  
 
Frá Kelduá neðan við Víðvallabæi. Upp hlíðina ofan við lerkisskógarreit norðan í 
Víðivallahálsi og að Kröflulínu við Gilsá. 

Frá Kelduá og út fyrir Víðvallabæi liggur línan um náttúrulegt graslendi, ræktað land, 
bletti af votlendi og mólendi. Frá því að línan fer upp í hlíðina við Víðivelli og að 
Gilsá liggur hún að mestu um mólendi, við skógarjaðar og um talsvert votlendi uppi á 
hálsinum. Mólendi er aðallega þursaskeggs- og mósefsmóar en uppi í hlíðum Víði-
vallaháls einkennast móar af holtasóley, krækilyngi og fjalldrapa. Votlendisblettir 
neðan við Víðivelli ytri I og II, og nálægt Veturhúsalæk eru aðallega hálfdeig jaðar-
svæði. Við lerkisskógarreit innan við Brattagerði eru blautari mýrablettir og einnig 
innan og ofan við Hrafnkelsstaði. Uppi á hálsinum ofan við Tófuöxl er talsvert mýr-
lendi og eru mýrastarar og fjalldrapamýrar þar áberandi. 
 

Fljótsdalslína 3 og 4. Línuleið B frá virkjun að Gilsá 

Frá tengivirki við aðkomugangnamunna Fljótsdalsvirkjunar í Norðurdal í Fljótsdal 
að Teigsbjargi. 

Á hjöllum niðri í dalnum er graslendi áberandi með miklu af þursaskeggi. Upp 
brekkurnar við Valþjófstaðateig liggur línustæðið fyrst um móa þar sem skiptast á 
gras- og lyngmóar með krækilyngi, bláberjalyngi og fjalldrapa. Birkitré eru hér og þar 
í klettum í Teignum. Grasmóar eru minna áberandi eftir að kemur upp fyrir 400 m 
hæð og við taka lyng og fjalldrapamóar sem eru nokkuð skriðurunnir og klettóttir.  
Gróðurþekjan þar er um 50 %.  Í um 550 m hæð uppi á brúninni er mýri þar sem mest 
áberandi tegund er mýrastör en þar fyrir ofan fjalldrapamói með mýrasundum. Uppi á 
hæðinni skiptast á lítt eða ógrónar hæðir, mosaþembur með smárunnum og stinna-
stararmóar eða móar með holtasóley og krækilyngi. Gróðurþekja á þessari leið er ekki 
samfelld í móunum. 
 

Teigsbjarg  - Höll 

Utan og ofan við Teigsbjarg eru talsverðar mýrar. Helstu tegundir í mýrum eru 
stinnastör, hengistör og klófífa.  Á milli eru holt með holtasóleyjar- og krækilyngs-
móum. Einnig eru á svæðinu grasvíði snjódældir. Ofan við Klausturhæð eru mýrar, 
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mosaþembur og móagróður. Þar eru móar með stinnastör og lyngi, helstu tegundir í 
mýrum eru stinnastör og hengistör. Næst gili Bessastaðaár eru þursaskegg og 
holtasóley áberandi í móum ásamt lyngi. Utan við Bessastaðaá eru mýrablettir með 
stinnastör og elftingu en á milli eru móar sem einkennast af holtasóley, stinnastör og 
lyngi. Þar sem línstæðið þverar veginn við Höll eru talsverðar mýraspildur. Þar eru 
stinnastör og mýrelfting áberandi en einnig grávíðir og sums staðar er hann alveg 
ríkjandi. Gróðurþekja er samfelld í mýrum en víða rofin í móum og mosaþembum. 
 

Höll - Melarétt 

Línustæðið liggur niður hlíðina rétt innan við svonefnda Höll og neðan við  
Grjótufsarflóa. Uppi við Höll eru mýraflákar með mýrastör/stinnastör, elftingu og 
grávíði sem einkennistegundum. Á milli eru móar sem einkennast af stinnastör með 
smárunnum og holtasóley. Talsverðir mýraflákar eru í brekkunni í 400 - 500 m hæð. 
Það eru einkum mýrastar- og elftingamýrar. Talsvert er einnig um grávíði í mýrunum. 
Á milli eru stinnastarar- , holtasóleyjar- og krækilyngsmóar. Neðan við 300 m eru 
einkum stinnastarar-, móasefs- og þursaskeggsmóar.  Niður undir þjóðvegi eru gras-
lendisblettir en ógrónir melar og klettar næst Bessastaðaá.  Niður við þjóðveg eru auk 
þess tún og lítið grónir melar.   
 
 Melarétt - Gilsárgil 

Frá þjóðvegi við Bessastaði og að Jökulsá einkennist gróðurfar af melum, mýrum, 
graslendi og túnum. Bessastaðármelar eru hálfgrónir með algengum bersvæðis-
tegundum svo sem holtasóley, mosa og kornsúru.  Neðst í melunum hefur efni verið 
tekið. Mýrar eru ekki mjög blautar og inn á milli eru þar hálfþornaðar tjarnir. Gras-
lendi er í ræmum niðri við ána. Þegar komið er yfir ána neðan við Brattagerði eru 
þursaskeggs- og móasefsmóar áberandi ásamt graslendi. Töluverður mosi er í 
mólendinu en aðrar tegundir eru m.a. holtasóley og stinnastör. 
 
Línustæðið fer upp hlíðina á Víðivallahálsi um graslendi og þursaskeggs- og móasefs-
móa með rjúpnalaufi, möðrum og stinnastör. Einnig eru mýrar og hálfdeigjublettir í 
hlíðinni. Ofan við u.þ.b 200 m hæð eru móar einkum lyng og fjalldrapamóar. Talsvert 
er um slitrótt birkikjarr hér og þar.  Mýrlendi er við Tófuöxl þar sem mýrastör og 
fjalldrapi eru áberandi.  Augljós slóð liggur meðfram Kröflulínu 2 á þessu svæði og er 
hún víðast nokkuð vel gróin en myndar þó sár í gróðurhuluna hér og þar.  
 
Hér á eftir eru línuleiðir A og B samsíða. Eftirfarandi lýsing á því við um báðar. 

Fljótsdalslína 3 og 4 frá Gilsá að Kerlingarhnaus 

Frá Gilsá og upp upp hlíðar Hallormsstaðarháls að Kerlingarhnaus 

Utan við Gilsá liggur línan fyrst um fjalldrapamóa með lynglautum, mosahólum og 
melkollum. Næst Gilsárgili að austanverðu tekur við grasbali sem nefnist Grundir.  
Frá Grund og upp undir Buðlungavallaheiði einkennist gróðurfar á fyrirhuguðu línu-
stæði af mólendi með fallegum lautum og hálfgrónum melum á milli. Á melum næst 
tóttum Skjögrastaða er búið að planta lerkitrjám sem víða eru orðin um 1,5 m. 
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Við Jökullæk eru smá mýrablettir með stinnastör og klófífu. Annars liggur línan áfram 
að mestu um mólendi upp á hálsinn. Móar einkennast af fjalldrapa, stinnastör, kræki-
lyngi, bláberalyngi og víði. Á ásum og hryggjum eru gróður ósamfelldur og 
einkennist af mosaþembum með stinnastör og smárunnum og sums staðar eru lítið 
grónir melkollar. Talsvert af mosagróðri er við Kerlingarhnaus.  

Fljótsdalslína 4, frá Kerlingarhnaus að Merkilæk  

Kerlingarhnaus, Þrívörðuflói - Geirólfsstaðabunga 

Línustæðið liggur á þessu svæði um móa og ása með melkollum og mosaþembugróðri 
en sums staðar eru örlítil mýradrög á milli. Móar þarna eru einkum þýfðir stinna-
stararmóar. Í mýradrögum eru tegundir eins og hengistör og  klófífa en og á nokkrum 
stöðum tjarnastör og hrafnastör. Snjódældir með grasvíði, fjallasmára og grámullu 
sáust víða utan í hólum og í gildrögum. Þrívörðuflói er ekki stórt votlendi, aðal-
tegundir þar eru klófífa og hengistör, og þar eru smá tjarnir.  
 
Frá Hafursá fyrir hálsinn að Geirólfsstaðabungu liggur línan um melkolla og móa og 
mosagróður en smá mýrasund eru sums staðar og snjódældir utan í melhólum. 
Gróðurþekja er talsvert rofin á köflum og melar og flög all algeng. Stinnastararmóar 
eru áfram einkennandi og mosagróður með smárunnum. Lítil fífusund og mýrasund 
með hengistör og tjarnastör sjást á þessu svæði.  
 

Geirólfsstaðabunga - niður hlíðar Skriðdals ofan við Geirólfsstaðir að Merkilæk 

Mest ber á þurrlendi, móum og melásum með mosaþembum. Uppi undir Geirólfs-
staðabungu eru stinnastararmóar og lyngmóar á milli og smá mýrasund með klófífu 
og stör. Stinnastarmóarnir eru rakir sums staðar, en annars staðar með smárunnum, 
einkum krækilyngi. Þar sem rakt er eru klófífa og starir.  Víða eru hálfgróin flög með 
sefi, hnoðra og steinbrjótum.  Á melum eru mosaþembur með holtasóley, krækilyngi, 
grösum, blóðbergi, mosasteinbrjót o.fl. tegundum.   
 
Niðri í hlíðinni eru fjalldrapamóar áberandi en einnig stinnastarar- og lyngmóar. 
Gildrag með snjódældagróðri, er í nánd við línustæðið. 
 

Fljótsdalslína 3, frá Kerlingarhnaus að Merkilæk 

Kerlingarhnaus, vestan í Jökulhæðum að Víðidalsdrögum 

Frá Kerlingarhnaus liggur línustæðið um móa, mela og votlendisræmur. Móarnir eru 
aðallega stinnastararmóar, með smárunnum, sums staðar dálítið rakir. Á holtum eru 
mosaþembur með smárunnum.  Í dældum, einkum utan í Dagmálafjalli, eru sums 
staðar snjódældir með grasvíði og fleiri tegundum. Mýrasund eru hér og þar, aðalega 
með stinnastör og klófífu. Við Hafursá er klettagil en utan við það tekur stinnastarar-
mói við og talsverðar spildur af mýrum með stinnastör og fjalldrapa. Á milli eru holt 
með mosaþembum eða lyngmóa, og eru krækilyng, holtasóley, sauðamergur og grá-
víðir þar algengar tegundir. Mýrar eru að mestu algrónar en gróðurþekja í móum og 
mosaþembum er nokkuð sundurslitin.  Dálítið er af fléttum t.d. maríugrösum og fjalla-
grösum.  
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Víðidalsdrög að horni utan við Bæjarlæk ofan Geirólfsstaða og áfram að línu 4 og  
Kröflulínu við Merkilæk 

Frá Víðidalsdrögum að Sandhólum liggur línustæðið um mela og hæðir með 
slitróttum móagróðri og mýrarsundum. Í móunum eru krækilyng, holtasóley -, sauða-
mergur og grávíðir algengar tegundir.  Þessi holt eru víða hálfgróin eða minna. Í 
mýrasundum er gróðurþekja samfelld að mestu og þar eru tegundir eins og stinnastör, 
og klófífa algengastar.  
 
Frá Sandhólum og inn og niður brekkur fyrir ofan Geirólfsstaði liggur línustæðið um 
móa og mýrar. Stinnastararmóar eru á nokkuð stórum svæðum og eru sums staðar 
dálítið rakir. Einnig eru lyngmóar með krækilyngi og bláberjalyngi og holtasóleyja-
móar á svæðum sem standa aðeins hærra. Í mýrum eru aðalega stinnastör og fjall-
drapi. Gróðurþekja er heilleg á mýrasvæðum en nokkuð rofin í móum, einkum á 
holtasóleyjamóum sem eru aðallega á kollum milli lægri mýrasunda og 
stinnastararmóa. Graslendisræma með grösum og elftingu er í gildragi og ljónsslappi 
er áberandi í gilbrekkum.  
 
Frá hornstaur utan við Bæjarlæk ofan við Geirólfsstaði liggur línan að mestu um 
algróinn fjalldrapamóa. Einnig eru í brekkunni smá blettir af mýrargróðri og eru 
helstu tegundir þar mýrastör, fjalldrapi og mýrelfting.   
 

Fljótsdalslína 3 og 4,  frá Merkilæk að Hryggstekk 

Flatlendi milli bæjanna Mýra og Lynghóls niður að Grímsá 

Þegar komið er niður aðalbratta í austurhlíð Hallormsstaðarháls tekur við hallandi 
fjalldrapamói og síðan mýri með fjalldrapa, mýrastör og elftingu. Á flatlendinu er 
talsvert mýrlent. Niðri undir þjóðvegi eru tjarnastarabreiður. Annars eru algengar 
tegundir mýrastör, vetrarkvíðastör og hengistör. Melhólar með mosþembum og 
móagróðri utan í eru á nokkrum stöðum í mýrunum ofan við veginn. 
 
Fjalldrapamóar, holtasóleyjamóar, graslendi og mýrlendi eru á svæðinu frá þjóvegi 
niður að Grímsá. Fjalldrapamóar eru ristir og lerki hefur verið plantað í þá. Melhólar 
eru niðri við ána. Mýri er rétt innan við fyrirhugað línustæði og dálítil mýrarsund á 
svæðinu sjálfu. Þar vaxa: mýrastör,vetrarkvíðastör, hengistör og fjalldrapi. 
 

Grímsá - spennistöð við Hryggstekk 

Þarna eru uppgrónar malareyrar en niður undir Grímsá eru hólmar með þykkari 
jarðvegi þar sem fjalldrapi er ríkjandi.  Eyrar eru grónar graslendi, sums staðar með 
þursaskeggi og hærum. Frá þjóðvegi og upp að spennistöðinni eru fjalldrapa- og 
þursaskeggsmóar og lítið gróin holt.   
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Fljótsdalslína 4, frá Hryggstekk að Yxnagili 

Spennistöð við Hryggstekk, Nykurtjörn að Bakkatóftarlæk  

Frá tengivirki við Hryggstekk liggur leiðin fyrst um nokkuð rofna fjalldrapamóa, flög  
og mela. Móarnir verða rakari er innar dregur og breytast í fjalldrapamýri og að hluta 
til blautari mýrar með tjarnastör, hengistör og vetrarkvíðastör.  
 
Frá Nykurtjörn að Bakkatóftarlæk liggur línustæðið um mýrar með fjalldrapa og 
blautari mýrasund með tjarnastör. Móagróður er á hólum og í brekkum. Gulvíðir er 
nokkuð áberandi á svæðinu bæði í móum og votlendi og myndar sums staðar um 0,5 – 
1 m hátt kjarr.  Lágvaxið birkikjarr og lyngmóar eru utan í melhólum. 
 
Línustæðið fer svo upp brekkur með lynggróðri við Bakkatóftarlæk. Á hjalla við 
Bakkatóftarlæk er mói með beitilyngi, krækilyngi, sauðamerg, holtasóley og bláberja-
lyngi og skriðulu birki. Graslendisræma er við lækinn.  Norðan við Bakkatóftarlæk 
við mynni Þórudals eru fallegar lynglautir með gulvíði, krækilyngi, bláberjalyngi, 
loðvíði og maríustakk. 
 

Þórudalur frá Bakkatóftarlæk að mynni Brúðardals 

Við lækinn er mólendi með grösum og blómjurtum. Næst kemur fjalldrapamýri með 
mýra- og stinnastör, mýrelftingu og bláberjalyngi á þúfum.  Inn á milli eru þéttar 
breiður af hrossanál, loðvíði og elftingu. Því næst tekur við nokkuð kröftugur og 
þéttur birkiskógur með einstöku melum inn á milli.  Skógurinn er víðast vaxinn 1,5-
2,5  m háum birkitrjám og nær inn eftir norðurhlíð (austur) Þórudals að Kaplagili. Við  
Tvíhvammalæk fer línustæði niður fyrir vegarslóð. Þar er minni skógur en grónir 
melar með mosaþembu með stinnastör. Inn á milli eru lynglautir og snjódældir. 
Innan við Kapalgil er graslendi með störum og mýrablettur.  
 
Við Ytri Ljósá er lítið gróin skriða og síðan krækilyngs- og fjalldrapamói. Við Innri 
Ljósá er lítt eða ógróin skriða. Eyrarnar við ána Jóku eru víða lítt grónar en ljónslappi 
áberandi þar sem gróður er. Þarna er hálfgróinn melur og er mosi, gulvíðir, fjalldrapi, 
birki og loðvíðir þar áberandi. Þar fer línustæði suður yfir Jóku og inn eftir dalnum 
sunna megin framhjá Gjáarbölum. Á þessu svæði er mosa- og móagróður.  Neðan til í 
dalbotninum eru mosaþembur eða grasmóar með grösum, stinnastör og lyngi en 
mosaþembur með smárunnum ofar í brekkunum. Við mynni Brúðardals þar sem línu-
stæði fer aftur norður yfir ána Jóku er dálítil mýri með stinnastör, hengistör og 
elftingu. 
 
Við ána er dýjamosi í lækjarsytrum. Ljónslappi er áberandi og tegundir eins og 
mosasteinbrjótur og stjörnusteinbrjótur sáust á áreyrum. 
 

Frá mynni Brúðardals, upp Brúðardal að Hvalvörðu 

Inn Brúðardal fer línan fyrst yfir töluvert rofinn lyngmóa með krækilyngi, bláberja-
lyngi og sauðamerg. Lyngmóar halda áfram upp eftir dalbotninum en mosagróður er 
ríkjandi í hlíðinni sunnan megin í dalnum. Mosaþembur eru ekki samfelldar en þó er 
dalurinn all vel gróinn. Mosaþembur eru með krækilyngi og öðrum smárunnum og 
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sums staðar eru grös áberandi í mosagróðri.  Á milli eru melar með slitróttum mosa 
eða lynggróðri með tegundum eins og holtasóley, krækilyngi og bláberjalyngi. 
 
Ofar í Brúðardal tekur gróður á sig meiri háfjallasvip þar ber talsvert á snjómosa. 
Þarna skiptast á mólendi með bláberjalyngi, krækilyngi og sauðamerg og snjódældir 
með grasvíði, fjallasmára og grámullu. Einnig eru stinnastararmóar með ljónslappa og 
grösum. Aðalbláberjalyng er víða í dældum í brekkunum.  Þar sem línustæðið fer upp 
á Þórdalsheiðina innarlega í Brúðardal eru mýrablettir í brekkum með stinnastör, fífu 
og hengistör.  Annars einkennist gróður þarna efst af lyngdældum og mosaþembum 
með stinnastör og smárunnum og snjómosabreiðum. 
 

Þórdalsheiði frá Hvalvörðu til Yxnagils 

Við Hvalvörðu er dálítið votlendi með stinnastör, hengistör og klófífu.   Grámosa-
þembur þekja hóla á þessum slóðum. Annars ber gróður á heiðinni svipmót þess að 
snjór liggur lengi. Þar eru breiður að grasvíði og snjómosa áberandi en einnig stinna-
stararmóar með grasvíði. Jarðvegur er slitróttur og talsvert rofinn. Í dældum er 
gróskumeiri snjódældagróður. Þar eru tegundir eins og grasvíðir og snjómosi en 
einnig fjandafæla og snjódælda fléttur. 
 

Fljótsdalslína 3, frá Hryggstekk að Yxnagili  

Frá spennistöð við Hryggstekk um Hallsteinsdal að línu 4 á Þórsdalsheiði 

Frá spennistöð að mynni Hallsteinsdals liggur línustæði um fjalldrapamóa, mýrar, 
graslendisbletti og mela. Í móunum eru aðaltegundir fjalldrapi ásamt krækilyngi og 
bláberjalyngi. Aðaltegundir í mýrum eru mýrastör og fjalldrapi en einnig eru flákar af 
tjarnastör þar sem blautast er. Bláberjalyngsmóar eru áberandi við mynni dalsins og 
upp eftir öllum dal eru aðaltegundir í móum krækilyng, bláberjalyng og fjalldrapi. 
Gróðurþekja er nokkuð slitrótt á köflum og hlíðar sums staðar skriðurunnar. Gróður 
nær talsvert upp í hlíðar en víða ganga gróðurlitlar skriður niður.  Eftir því sem ofar 
dregur í hlíðar dalsins verður mosi meiri.   
 
Innan við Ketjugil verður sauðmergur áberandi í lynggróðri ásamt krækilyngi og blá-
berjalyngi. Þar fer eining að bera meira á mosagróðri niður eftir hlíðum þótt lyng-
gróður sé ríkjandi í dalbotninum.  Í mosamóum er einnig mikið um stinnastör og gras. 
Mýrarblettur með stinnastör og hengistör er innan við Illagil norðan megin í dalnum. 
Innst í dalnum taka við mosaþembur með smárunnum og stinnastör. Gróðurþekja er 
þar víðast minni en 50 % og á milli eru melar og eyrar.  Uppi á Hallsteinsdalsvarpi er 
lítið gróið, en torfur af fjallapunti eru á melunum og einnig tegundir eins og fjalla-
sveifgras, fjallhæra, fjallafræhyrna og mosasteinbrjótur. Á leiðinni niður af Hallsteins-
dalsvarpi niður á Þórdalsheiði við Yxnagil eru brekkur með mosa og krækilyngi og 
smá snjódældir hér og þar. Snjómosi er algengur í brekkunum.  
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Fljótsdalslínur 3 og 4, frá Yxnagili að Sómastaðagerði 

Áreyjardalur 

Við Yxnagil liggur línustæðið niður í Áreyjardal. Þar er mosagróður mest áberandi og 
er svo niður eftir efri hluta Áreyjardalsins. Snjódældaplöntur eru áberandi í efri hluta 
dalsins svo sem grasvíðir, grámulla og fjallasmári. 
Niður eftir dalnum er mosagróður áberandi á ásum og hryggjum en lyngdældir og 
brekkur á milli. Þar sem dældir eru djúpar er aðalbláberjalyng áberandi en krækilyng, 
holtasóley og bláberjalyng í grunnum dældum og brekkum. Lækir renna á nokkrum 
stöðum niður hlíðarnar sem eru talsvert skriðurunnar. Víða er mikið um ljónslappa í 
skriðum og á eyrum. Ofan til í dalnum eru mosaþembur með sefi og holtasóley 
áberandi en meira er af lyngi í mosaþembum neðar. Slitrótt og lágvaxið birkikjarr sést 
hér og þar.  
 
Neðar í dalnum er heldur meira mólendi og eru lyngmóar þar algengastir. Klettaásar 
ganga víða upp eftir hlíðum neðst í dalnum. Lágvaxið og slitrótt birki- og víðikjarr er 
neðan til í brekkum en lyngmóar og mosaþembur á milli. Bláberja- og aðalblá-
berjalyng eru aðaltegundir í dældum. Mosaþembur og berangursgróður eru á ásum og 
melum í hlíðunum og meira áberandi er ofar dregur í hlíðar dalsins. Graslendi og 
lyngmóar eru í dalbotninum og er graslendi einkum niðri við ána. Áreyrar eru víða 
vaxnar ljónslappa. 
 

Áreyjardalur- Svínadalur 

Upplýsingar um gróðurfar við Stuðla vantar en þar liggur línan að mestu á uppgrónum 
eyrum.  Sunnan Sléttuár, rétt við hornstaur línustæðis, er votlendisblettur með 
mýrastör og elftingu.  Síðan liggur línustæði um áreyrar Sléttuár og áfram til norðurs 
um mosaþembur með beitilyngi, krækilyngi og grösum og lyngmóa með bláberjalyngi 
og fjalldrapa. Hornstaur við Seljateigshjáleigu stendur í fjalldrapa- og lyngmóa með 
slitróttu birkikjarri. Línustæðið fer inn með hlíðinni ofan við Seljateig um graslendi, 
tún og fjalldrapamóa. Votlendisblettir eru í túnum innan og ofan við bæinn Kollaleiru 
og annar utan og ofan við sama bæ í mólendi. Mýrastör og fjalldrapi eru aðaltegundir 
í þessum mýrablettum og móarnir eru fjalldrapa og lyngmóar að hluta til með 
lágvöxnum birkirunnum. Við Búðará eru gróðurlitlir melar og mosagrónar hæðir.    
 

Svínadalur - Sómastaðagerði 

Frá Svínadal liggur línustæðið fyrst um fjalldrapa- og lyngmóa og sums staðar með 
slitróttu víði- og birkikjarri. Síðan liggur það yfir mýrasvæði þar sem aðaltegundir eru 
mýrastör og elftingar en einnig eru talsverðar tjarnastarabreiður í mýrunum. Þá liggur 
línustæðið um móa og mosaþembur við Ljósá. Áberandi tegundir í móunum eru blá-
berjalyng, krækilyng og sums staðar lágvaxið birki. Aftur tekur við mýri ofan við 
klettbeltin inn af Sómastöðum. Þar er fjalldrapamýri og mýrastarar- og tjarnarstarar-
mýri. Á klettabeltinu er slitróttur mosagróður með lyngi og grösum og en samfelldari 
lynggróður neðan í klettunum. Þar eru bæði lyngbrekkur með bláberja- og krækilyngi 
og aðalbláberjalyngsdældir. Mosagróður einkennir landið ofan við Framnes. Þar eru 
klettaásar misjafnlega vel grónir mosaþembum með lyngi, sefi og grösum. Neðan við 
þjóðveg við Framnes fer línustæði yfir mosamóa, graslendi og tún.  



FLJÓTSDALSLÍNUR 3 OG 4 
GRÓÐURFAR VIÐ FYRIRHUGUÐ LÍNUSTÆÐI 

NÁTTÚRUSTOFA AUSTURLANDS 

11 

Umræða 

Gróðurlendi 
Fljótsdalslínur 3 og 4 koma til með að fara yfir fjölbreytt gróðurlendi. Mólendi af 
ýmsum gerðum þekur þó yfirborð landsins á stærstum hluta leiðarinnar en einnig er 
mikið um mosagróður, náttúrleg graslendi og votlendi en minna er af skógi og túnum.  
 
Á gróðurkortunum má sjá í hvernig gróðurfari er háttað á línustæðinu (sjá kort I-III). 
 
Leið A fer frá virkjun í Fljótsdal fyrst aðallega um graslendi, mólendi og tún yfir að 
Víðvalla-hálsi. Upp hlíðar hálsins fer línan um mólendi og votlendi uppi á hálsinum 
innan við Gilsá.  
 
Leið B fer frá virkjun í Fljótsdal upp á Teigsbjarg um mólendi og mýrabletti. Uppi á 
fjallinu liggur línustæðið um móa, mýrar og mela og frá Höll og niður í dalinn aftur 
liggur línustæðið um móa, mýrar, graslendi, tún og mela. Línustæðið liggur upp 
hálsinn inna við Gilsá um móa, hálfdeigjur og mýrar.  
 
Frá Gilsá eru Leið A og B eins. Frá Gilsá upp hlíðar Hallormsstaðarháls fer línustæðið 
um mólendi með svolitlu kjarri fyrst en síðan mólendi mosahæðir og mela með smá 
mýradrögum.  
 
Frá Kerlingarhnaus, fyrir Hallormsstaðarháls og niður í brekkurnar Skriðdalsmegin, 
fer Fljótsdalslína 4  að mestu um mólendi með mosahólum og graslendisræmum og 
einnig nokkrum votlendisblettum. Talsvert meira votlendi er á leið Fljótsdalslínu 3 
fyrir hálsinn.  
 
Neðan til í hlíðum Hallormsstaðarháls, Skriðdalsmegin og niður að Grímsá í 
dalbotninum fer línustæði Fljótsdalslínu 3 og 4 um votlendi með móaholtum á milli.  
 
Við tengivirki við Hryggstekk eru fjalldrapamóar og mýrar. Frá Hryggstekk fer línu-
stæði Fljótsdalslínu 4 um móa, mýrar og skóg inn eftir Þórudal. Innan til í Þórudal og 
um Brúðardal fer línustæðið að mestu um mólendi, mela og mosagróður en litlir 
votlendisblettir finnast á leiðinni. Innan til í Brúðardal og uppi á Þórdalsheiði fer línu-
stæðið um mosa- og móagróður sem einkennist af tegundum sem bundnar eru við 
snjóþunga staði. Lítil votlendissvæði eru einnig á þessari leið.  
 
Frá Hryggstekk fer línustæði Fljótsdalslínu 3 um móa og mýrar að mynni Hallsteins-
dals. Í Hallsteinsdal er móagróður í dalbotni en meiri mosi í hlíðum dalsins. Gróður-
þekja er ekki samfelld heldur sundur slitin af lítt grónum melum og skriðum. Innst í 
Hallsteinsdal er mosagróður ríkjandi og upp á Hallsteinsdalsvarpi eru berir melkollar 
með ræmum af mosagróðri utan í. Gróður innst í dalnum og á Hallsteinsdalsvarpi ber 
þess merki að snjór liggur lengi yfir. 
 
Frá Yxnagili á Þórdalsheiði að Sómastaðagerði liggja Fljótsdalslínur 3 og 4 samsíða.  
Um Áreyjardal liggur línustæðið um mosaþembur og mólendi ofan til í dalnum.  Á 
milli eru hálfgrónar skriður og melar. Efst í dalnum eru snjódældaplöntur áberandi. 
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Neðan til í dalnum liggur línustæðið að mestu um mólendi. Frá mynni Áreyjardals  að 
Svínadal liggur línustæðið að um mólendi, mosaþembur, graslendi og tún. Frá Svína-
dal að Sómastaðagerði um liggur það að mestu um mólendi, votlendi og mosaþembur.  
 

Samanburður línuleiða 
Leiðir A og B fara yfir skóglendi í Ranaskógi, og leið A fer nálægt skógi í hlíðum 
Víðivallaháls. Bæði leið A og B fara yfir talsvert votlendi, leið A uppi á Víðvallahálsi 
og leið B ofan við Teigsbjarg, milli Klausturhæðar og Hallar og uppi á Víðivallahálsi.  
Meira graslendi og tún eru á leið A en B.   
 
Á Hallormsstaðarhálsi fer Fljótsdalslína 3 yfir meira votlendi og gróskumeira land en 
Fljótsdalslína 4. Frá Hryggstekk að Yxnagili fer Fljótsdalslína 4 um fjölbreyttari og 
gróskumeiri gróður en Fljótsdalslína 3. Lína 3 fer á þessari leið nær eingöngu um 
móa og mosaþembur en lína 4 fer um nokkuð stór votlendissvæði, skóg, mosa-
þembur, graslendi og móa.  
 

Sjaldgæf og verðmæt gróðurlendi 
Ekki fundust gróðurlendi sem teljast sjaldgæf eða einstök á þessum línuleiðum en á 
ýmsum stöðum á leiðinni er fallegur og verðmætur gróður svo sem votlendi, skógur, 
vel gróið land og beitilönd.  
 
Votlendi teljast verðmæt gróðurlendi þar sem þeim hefur farið mjög fækkandi á 
síðustu áratugum. Helstu votlendissvæði eru: milli Klausturhæðar og Hallar, innan við 
Gilsá uppi á Víðivallahálsi, á Hallormsstaðarhálsi á leið Fljótsdalslínu 3, sunnan 
megin í Skriðdal milli bæjanna Mýra og Lynghóls og norðan megin í Skriðdal frá 
Hryggstekk að mynni Þórudals. Þessi votlendissvæði eru ósröskuð að mestu. 
 
Náttúrulegir skógar og kjarr eru einnig verðmæt gróðurlendi í svo skóglausu landi 
sem Íslandi. Línustæðið liggur við jaðar Víðivallaskógar en ekki yfir hann. Helstu 
skógar og kjarr sem línustæði liggur um eru Ranaskógur sem er innan við Gilsá, 
slitrótt skógarkjarr utan við Gilsá ofan við Buðlungavelli, kjarrleifar á svæðinu frá 
Nykurtjörn og að mynni Þórudals í Skriðdal (leið 4) og skógur í utanverðum Þórudal 
fá mynni dalsins og inn að Kaplagili (leið 4). Leifar af birkikjarri eru einnig í neðan-
verðum Áreyjardal og í Reyðarfirði ofan við bæina Seljateig og Kollaleiru.  
 
Línustæðið (leið A) liggur nálægt ytri enda Víðivallaskógar og frambrún Víðvalla-
urðar. Urðin er skógi vaxin innan ofan til og er það endi Víðivallaskógar. Víðivallaurð 
er talin til sérstæðra náttúruminja (Helgi Hallgrímsson 1990) og hefur verið lagt til að 
þar verði hvorki plantað trjám eða lagðar girðingar (Helgi Hallgrímsson 1991). 
 
Ranaskógur sem er á milli Skógarlækjar og Gilsárgils hefur löngum þótt einn 
fallegasti skógur landsins, enda víða með stæðilegum birki- og reynitrjám. Skógurinn 
teygir sig langt upp með og niður í Gilsárgil sem er stórbrotið, hlykkjótt og gróðurríkt 
hamragil. Bæði Ranaskógur og Gilsárgil eru á Náttúruminjaskrá  (Náttúruverndarráð 
1996). Fljótsdalslína liggur yfir Ranaskóg þar sem hann er hvað lægstur og gisnastur, 
bæði ofar og neðar er hann mun breiðari og þéttari.  
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Birkiskógurinn í Þórudal er fremur lágvaxinn (um 2m). Mikill blómgróður er þar í 
skógarbotni og kjarrið ásamt litríku bergi og fallegu landslagi á sinn þátt í að gera 
Þórudalinn einstaklega fallegan. Einnig er Jókugil fagurt og sérstætt. 
 
Land er yfirleitt vel gróið þar sem votlendi er og einnig sums staðar í mólendi. Beiti-
lönd eru líklega víða ágæt, einkum í Skriðdal og austan megin í Hallormsstaðarhálsi 
þar sem er grösugt og ágætlega gróið. Vel gróið land er í sjálfu sér verðmætt á landi 
þar sem gróður- og jarðvegseyðing hefur verið mikil. 
 

Tegundir 
Tegundafjölbreytni var mismikil á línustæðinu enda liggur það um mjög mismunandi 
svæði. Einnig var ógerlegt að gera tegundaúttekt á þeim svæðum sem skoðuð voru 
seint um haustið 1999. Upplýsingar um tegundafjölbreytni eru því mismiklar fyrir 
ólíka hluta línustæðis.  
 
Leitað var í gagnasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands að eldri skráningum á 
tegundum á öllu línustæðinu. Upplýsingar um tegundir á svæðinu sem tillaga B gerir 
ráð fyrir við Bessastaði og inn á Teigsbjarg eru auk þess í skýrslunni „Náttúrufars-
könnun á virkjunarsvæði Jökulsár í Fljótsdal og Jökulsár á Dal“ (Kristbjörn Egilsson 
og Hjörleifur Guttormsson 1981). Rannsóknasvæðið sem lýst er í þeirri skýrslu nær 
ekki yfir allt áhrifasvæði línuleiðar B, heldur einungis svæðið kringum Teigsbjarg. 
Upplýsingar um tegundir á svæðinu kringum Sómastaðagerði er að finna í  skýrslunni 
„Description and mapping of vegetation in Reyðarfjörður, Iceland“ (Guðrún Á. Jóns-
dóttir 1999). Í þessum skýrslum eru ítarlegar upplýsingar um tegundir háplantna, 
mosa og fléttna.   
 
Upplýsingar um tegundir á svæðum sem ekki voru skoðuð eða voru skoðuð er liðið 
var á haust eru mjög ófullkomnar. Þar eru raunar einungis upplýsingar sem lesa má úr 
gróðurkorti um ríkjandi tegundir í gróðurlendum og það sem fannst í gagnasafni 
Náttúrufræðistofnunar. Gróðurskoðun á réttum tíma gefur góðar upplýsingar um 
tegundafjölbreytni þótt aldrei sé hægt að búast við að tegundalistar séu tæmandi. 
 
Ekki fundust sjaldgæfar tegundir eða tegundir á válista í þeirri könnun sem gerð var 
sl. sumar en vitað er að þyrnirós vex við bæinn Kollaleiru í Reyðarfirði og ofan við 
hann í næsta nágrenni við fyrirhugað línustæði (sjá kort III) (Guðmundur Beck, munn-
legar upplýsingar).  Þetta er einn af fáum vaxtarstöðum hennar á landinu og einn af 
þremur vaxtarstöðum á Austurlandi. Tegundin er friðlýst skv. náttúruverndarlögum og 
á válista yfir tegundir í útrýmingarhættu. Þar er hún flokkuð sem tegund í yfirvofandi 
hættu (Náttúrufræðistofnun Íslands 1996).  
 
Ekki eru skráðir fundarstaðir annarra friðlýstra tegunda eða eða tegunda á válista í 
gagnasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands eða í öðrum heimildum á og við línustæðið  
 
Nokkrar tegundir með takmarkaða útbreiðslu á landsvísu hafa fundist á og við 
línustæðin.  Bláklukka, sjöstjarna, gullsteinbrjótur, maríuvöttur eru algengar tegundir 
á Austurlandi en sjaldgæfar í öðrum landshlutum. Dökkasef hefur fundist á 
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allmörgum stöðum á Austurlandi og á Vestfjörðum.  Laugabrúða (Callitriche 
stagnalis) hefur fundist á Veturhúsaeyri í Fljótsdal (gagnasafn Náttúrufræðistofnunar 
Íslands). Hún vex fyrst og fremst við heitar laugar en er skráð þarna af áreiðanlegum 
heimildarmanni og sögð vaxa í kílum niðri undir Jökulsá á þessu svæði. Hún vex á 
allmörgum stöðum um sunnavert landið en hefur ekki fundist á fleiri stöðum Austan-
lands. Fuglaertur (Lathyrus pratensis) hafa fundist við Geithúsaá neðarlega (gagna-
safn Náttúrufræðistofnunar Íslands). Þessi planta er fremur sjaldgæf um allt land.  Á 
Austurlandi hefur hún einungis fundist í Reyðarfirði en þar vex  hún á a.m.k. 2 
stöðum, við Geithúsaá og Stekkagil.   
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1. tafla. Tegundir háplantna fundnar í línustæði frá Melarétt að Gilsárgili. 
(Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn     Latneskt nafn 
Augnfró Euphrasia frigida 
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Birki Betula pubescens 
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Dýragras Gentiana nivalis  
Fjalldrapi Betula nana 
Gulmaðra Galium verum 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Holtasóley Dryas octopetala 
Hrossanál Juncus arcticus 
Hvítmaðra Galium normanii  
Jakobsfífill Erigeron borealis 
Klóelfting Equisetum arvense 
Kornsúra Bistorta vivipara 
Lokasjóður Rhinanthus minor  
Mosajafni Selaginella selaginoides 
Móasef Juncus trifidus 
Mýrasóley Parnassia palustris 
Mýrastör Carex nigra 
Mýrfjóla Viola palustris  
Snarrótarpuntur Deschampsia caespitosa 
Stinnastör Carex bigelowii 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnvingull Festuca rubra 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vetrarkvíðastör Carex chordorrhiza 
Þursaskegg Kobresia myosuroides 
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2. tafla. Tegundir háplantna fundnar á línustæði frá Gilsá og að Kerlingarhnaus í 
ágúst 1999 (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn     Latneskt nafn 
Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus 
Axhæra Luzula spicata 
Barnarót Coeloglossum viride 
Beitieski Equisetum variegatum 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blásveifgras Poa glauca 
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Blómsef Juncus triglumis 
Brennisóley Ranunculus acris 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Dýragras Gentiana nivalis  
Dökkasef Juncus castaneus 
Fjalladepla Veronica alpina  
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallasmári Sibbaldia procumbens 
Fjallastör Carex norvegica 
Fjallasveifgras Poa alpina  
Grávíðir Salix callicarpaea 
Fjalldrapi Betula nana 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Flagasef Juncus biglumis 
Friggjargras Platanthera hyperborea 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grasvíðir Salix herbacea 
Grámulla Omalotheca supina 
Gullbrá Saxifraga hirculus 
Gullmura Potentilla crantzii 
Gullsteinbrjótur Saxifraga aizoides 
Hárleggjastör Carex capillaris 
Hengistör  Carex rariflora 
Hnappstör Carex capitata 
Holtasóley Dryas octopetala 
Hrafnafífa Eriophorum scheuchzeri 
Hrafnaklukka Cardamine nymanii 
Hrafnastör Carex saxatilis 
Jakobsfífill Erigeron borealis 
Klóelfting Equisetum arvense 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Klukkublóm Pyrola minor  
Kornsúra Bistorta vivipara 
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Kornsúra Bistorta vivipara 
Krossmaðra Galium boreale    
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Langkrækill Sagina saginoides 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Ljósberi Lychnis alpina 
Loðvíðir Salix lanata 
Lokasjóður Rhinanthus minor 
Lógresi Trisetum spicatum 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Lækjasteinbrjótur Saxifraga rivularis  
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides 
Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
Móasef Juncus trifidus 
Móastör Carex rupestris 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrasef Juncus alpinus  
Mýrasóley Parnassia palustris 
Naflagras Koenigia islandica 
Ólafssúra Oxyria digyna 
Ólafssúra Oxyria digyna 
Rjúpustör  Carex lachenallii 
Sauðamergur Loiseleuria procumbens 
Skarifífill Leontodon autumnalis    
Skeggsandi  Arenaria norvegica  
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 
Smjörgras Bartsia alpina 
Stinnastör Carex bigelowii 
Stjörnusteinbrjótur Saxifraga stellaris 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Títulíngresi Agrostis vienalis 
Tjarnastör Carex rostrata 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnvingull Festuca rubra 
Undafífill Hieracium spp 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vetrarblóm  Saxifraga oppositifolia 
Þúfusteinbrjótur Saxifraga caespitosa 
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3. tafla. Tegundir háplantna fundnar á og við línustæði frá Kerlingarhnaus að 
Geirólfsstaðabungu (> 500 m ) (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni  1986). 
 
Íslenskt nafn    Latneskt nafn 
Axhæra Luzula spicata 
Beitieski Equisetum variegatum 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Dýragras Gentiana nivalis  
Engjarós Potentilla palustris 
Fjalladepla Veronica alpina  
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallasmári Sibbaldia procumbens 
Fjallasveifgras Poa alpina  
Grávíðir Salix callicarpaea 
Fjallhæra Luzula arcuata    
Flagahnoðri Sedum villosum 
Flagasef Juncus biglumis 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grasvíðir Salix herbacea 
Grámulla Omalotheca supina 
Gullbrá Saxifraga hirculus 
Gullmura Potentilla crantzii 
Gullsteinbrjótur Saxifraga aizoides 
Gulvíðir Salix phylicifolia 
Hengistör  Carex rariflora 
Holtasóley Dryas octopetala 
Hrafnafífa Eriophorum scheuchzeri 
Hrafnaklukka Cardamine nymanii 
Hrafnastör Carex saxatilis 
Jakobsfífill Erigeron borealis 
Klóelfting Equisetum arvense 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Klukkublóm Pyrola minor  
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Lækjafræhyrna Cerastium cerastoides  
Lækjasteinbrjótur Saxifraga rivularis  
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Mosalyng  Cassiope hypnoides 
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Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
Móastör Carex rupestris 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrasóley Parnassia palustris 
Mýrelfting Equisetum palustre    
Naflagras Koenigia islandica 
Ólafssúra Oxyria digyna 
Rjúpustör  Carex lachenallii 
Sauðamergur Loiseleuria procumbens 
Skammkrækill Sagina procumbens 
Skeggsandi  Arenaria norvegica  
Skriðnablóm Arabis alpina 
Smjörgras Bartsia alpina 
Stinnastör Carex bigelowii 
Stjörnusteinbrjótur Saxifraga stellaris 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Tjarnastör Carex rostrata 
Tröllastakkur Pedicularis flammea 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnvingull Festuca rubra 
Túnvingull Festuca rubra 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vegarfi Cerastium fontanum 
Vetrarblóm  Saxifraga oppositifolia 
Þráðnykra Potamogeton filifornis 
Þúfusteinbrjótur Saxifraga caespitosa 
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4. tafla. Tegundir fundnar á línustæði frá Geirólfstaðabungu (< 500 m) að Mekilæk í 
um 300 m hæð ofan við Lynghól í Skriðdal (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 
1986). 
 
Íslenskt nafn    Latneskt nafn 
Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus 
Axhæra Luzula spicata 
Beitieski Equisetum variegatum 
Birki Betula pubescens 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blóðberg Thymus praecox 
Blómsef Juncus triglumis 
Brennisóley Ranunculus acris 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Dýragras Gentiana nivalis  
Dökkasef Juncus castaneus 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallasmári Sibbaldia procumbens 
Fjallastör Carex norvegica 
Fjallasveifgras Poa alpina  
Fjalldrapi Betula nana 
Fjallhæra Luzula arcuata    
Flagahnoðri Sedum villosum 
Flagasef Juncus biglumis 
Friggjargras Platanthera hyperborea 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grasvíðir Salix herbacea 
Grámulla Omalotheca supina 
Grávíðir Salix callicarpaea 
Gullmura Potentilla crantzii 
Gullsteinbrjótur Saxifraga aizoides 
Gulmaðra Galium verum 
Gulvíðir Salix phylicifolia 
Hálmgresi Calamagrostis stricta 
Hengistör  Carex rariflora 
Holtasóley Dryas octopetala 
Hrafnafífa Eriophorum scheuchzeri 
Hrossanál Juncus arcticus 
Hvítmaðra Galium normanii  
Klóelfting Equisetum arvense 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Klukkublóm Pyrola minor  
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
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Lokasjóður Rhinanthus minor 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýradúnurt Epilobium palustre 
Mýrasóley Parnassia palustris 
Mýrastör Carex nigra 
Mýrelfting Equisetum palustre    
Naflagras Koenigia islandica 
Rjúpustör  Carex lachenallii 
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 
Stinnastör Carex bigelowii 
Stjörnusteinbrjótur Saxifraga stellaris 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Títulíngresi Agrostis vienalis 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnvingull Festuca rubra 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vegarfi Cerastium fontanum 
Vetrarkvíðastör Carex chordorrhiza 
Þursaskegg Kobresia myosuroides 
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5. tafla.  Tegundir háplantna fundnar í línustæði frá Merkilæk (um 300 m) að Grímsá, 
milli bæjanna Lynghóls og Mýra (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn Latneskt nafn 
Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus 
Augnfró Euphrasia frigida 
Axhæra Luzula spicata 
Barnarót Coeloglossum viride 
Beitieski Equisetum variegatum 
Beitilyng Calluna vulgaris 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Blágresi Geranium sylvaticum 
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blásveifgras Poa glauca 
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Blómsef Juncus triglumis 
Brennisóley Ranunculus acris 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Dökkasef Juncus castaneus 
Engjarós Potentilla palustris 
Finnungur Nardus stricta 
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallasveifgras Poa alpina  
Grávíðir Salix callicarpaea 
Fjalldrapi Betula nana 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Flagasef Juncus biglumis 
Friggjargras Platanthera hyperborea 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grasvíðir Salix herbacea 
Gullbrá Saxifraga hirculus 
Gullsteinbrjótur Saxifraga aizoides 
Gulmaðra Galium verum 
Gulvíðir Salix phylicifolia 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Hálmgresi Calamagrostis stricta 
Hengistör  Carex rariflora 
Hnappstör Carex capitata 
Holtasóley Dryas octopetala 
Horblaðka Menyanthes trifoliata 
Hrafnaklukka Cardamine nymanii 
Hrossanál Juncus arcticus 
Hvítmaðra Galium normanii  
Hvítsmári  Trifolium repens 
Jakobsfífill Erigeron borealis 
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Klóelfting Equisetum arvense 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Lindadúnurt Epilobium alsinifolium 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Loðvíðir Salix lanata 
Lokasjóður Rhinanthus minor 
Lógresi Trisetum spicatum 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Melablóm Cardaminopsis petraea 
Móasef Juncus trifidus 
Móastör Carex rupestris 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrasóley Parnassia palustris 
Mýrastör Carex nigra 
Mýrelfting Equisetum palustre    
Mýrfjóla Viola palustris  
Naflagras Koenigia islandica 
Reyrgresi Hierochloe odorata 
Skarifífill Leontodon autumnalis    
Skeggsandi  Arenaria norvegica  
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 
Smjörgras Bartsia alpina 
Snarrótarpuntur Deschampsia caespitosa 
Sortulyng Arctostaphylos uva-ursi 
Stinnastör Carex bigelowii 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Títulíngresi Agrostis vienalis 
Tjarnastör Carex rostrata 
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnvingull Festuca rubra 
Undafífill Hieracium spp 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vegarfi Cerastium fontanum 
Vetrarkvíðastör Carex chordorrhiza 
Þursaskegg Kobresia myosuroides 
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6. tafla. Tegundir háplantna sem fundust á leiðinni frá Hryggstekk að Bakkatóftarlæk 
1999 (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn     Latneskt nafn 
Axhæra Luzula spicata 
Beitieski Equisetum variegatum 
Beitilyng Calluna vulgaris 
Birki Betula pubescens 
Bjúgstör Carex maritima 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blásveifgras Poa glauca 
Blátoppastör Carex curta 
Blóðberg Thymus praecox 
Blómsef Juncus triglumis 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Broddstör Carex microglochin 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Dökkasef Juncus castaneus 
Engjarós Potentilla palustris 
Eyrarrós Epilobium latifolium 
Finnungur Nardus stricta 
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallastör Carex norvegica 
Fjallavíðir Salix arctica 
Fjalldrapi Betula nana 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Flagasef Juncus biglumis 
Friggjargras Platanthera hyperborea 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grasvíðir Salix herbacea 
Grámulla Omalotheca supina 
Grávíðir Salix callicarpaea 
Grávorblóm Draba incana 
Gullmura Potentilla crantzii 
Gullsteinbrjótur Saxifraga aizoides 
Gulvíðir Salix phylicifolia 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Hárleggjastör Carex capillaris 
Hengistör  Carex rariflora 
Hjónagras Pseudorchis albida  
Hnappstör Carex capitata 
Horblaðka Menyanthes trifoliata 
Holtasóley Dryas octopetala 
Hrafnaklukka Cardamine nymanii 
Hrossanál Juncus arcticus 
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Hvítmaðra Galium normanii  
Ilmreyr Anthoxanthum odoratum 
Klóelfting Equisetum arvense 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Klukkublóm Pyrola minor  
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Ljósberi Lychnis alpina 
Lokasjóður Rhinanthus minor 
Loðvíðir Salix lanata 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Melablóm Cardaminopsis petraea 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrafinnungur Trichophorum caespitosum 
Mýrasauðlaukur  Triglochin palustre 
Mýrastör Carex nigra 
Mýrelfting Equisetum palustre    
Reyrgresi Hierochloe odorata 
Sauðamergur Loiseleuria procumbens 
Skeggsandi  Arenaria norvegica  
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 
Slíðrastör Carex vaginata 
Smjörgras Bartsia alpina 
Snarrótarpuntur Deschampsia caespitosa 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Títulíngresi Agrostis vienalis 
Tjarnastör Carex rostrata 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnvingull Festuca rubra 
Undafífill Hieracium spp 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vetrarkvíðastör Carex chordorrhiza 
Þursaskegg Kobresia myosuroides 
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7. tafla.  Tegundir háplantna fundnar á línustæði milli Grímsár og tengivirkis við 
Hryggstekk (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt heiti Latneskt heiti 
Bláberjalyng    Vaccinium uliginosum 
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blásveifgras Poa glauca 
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Eyrarrós Epilobium latifolium 
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjalldrapi Betula nana 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Grámulla Omalotheca supina 
Grávíðir Salix callicarpaea 
Gullmura Potentilla crantzii 
Gulmaðra Galium verum 
Hagavorblóm Draba norvegica 
Hárleggjastör Carex capillaris 
Holtasóley Dryas octopetala 
Holurt Silene uniflora  
Hrafnaklukka Cardamine nymanii 
Hrossanál Juncus arcticus 
Hvítmaðra Galium normanii  
Ilmreyr Anthoxanthum odoratum 
Jakobsfífill Erigeron borealis 
Klóelfting Equisetum arvense 
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Loðvíðir Salix lanata 
Lokasjóður Rhinanthus minor 
Melablóm Cardaminopsis petraea 
Melasól Papaver radicatum 
Músareyra Cerastium alpinum 
Sérbýlisstör Carex dioica 
Skarifífill Leontodon autumnalis    
Skeggsandi  Arenaria norvegica  
Slíðrastör Carex vaginata 
Smjörgras Bartsia alpina 
Stinnastör Carex bigelowii 
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnvingull Festuca rubra 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
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Þursaskegg Kobresia myosuroides 
 
8. tafla. Tegundir háplantna fundnar á línustæði frá Bakkatóftarlæk að mynni 
Brúðardals (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn Latneskt nafn 
Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus 
Axhæra Luzula spicata 
Barnarót Coeloglossum viride 
Beitilyng Calluna vulgaris 
Birki Betula pubescens 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Blágresi Geranium sylvaticum 
Bláklukka Campanula rotundifolia  
Blákolla Prunella vulgaris  
Blásveifgras Poa glauca 
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Brennisóley Ranunculus acris 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjalldrapi Betula nana 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grávíðir Salix callicarpaea 
Gullmura Potentilla crantzii 
Gulvíðir Salix phylicifolia 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Hengistör  Carex rariflora 
Hnappstör Carex capitata 
Holtasóley Dryas octopetala 
Hrafnaklukka Cardamine nymanii 
Hrossanál Juncus arcticus 
Hvítmaðra Galium normanii  
Ilmreyr Anthoxanthum odoratum 
Jakobsfífill Erigeron borealis 
Klukkublóm Pyrola minor  
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Ljósberi Lychnis alpina 
Loðvíðir Salix lanata 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Maríuvöttur Alchemilla faeroensis 
Melablóm Cardaminopsis petraea 
Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
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Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrelfting Equisetum palustre    
Mýrastör Carex nigra 
Naflagras Koenigia islandica 
Sauðamergur Loiseleuria procumbens 
Skeggsandi  Arenaria norvegica  
Smjörgras Bartsia alpina 
Snarrótarpuntur Deschampsia caespitosa 
Stinnastör Carex bigelowii 
Stjörnusteinbrjótur Saxifraga stellaris 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Títulíngresi Agrostis vienalis 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnvingull Festuca rubra 
Vallarsveifgras Poa pratensis 
Vallhæra Luzula multiflora 
Vegarfi Cerastium fontanum 
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9. tafla. Tegundir háplantna sem fundust á línustæði í Brúðardal og á Þórdalsheiði.  
(Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn Latneskt nafn 
Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Eski  Equisetum hiemale 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallasmári Sibbaldia procumbens 
Fjallasveifgras Poa alpina  
Fjandafæla  Omalotheca norvegica 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Grasvíðir Salix herbacea 
Grámulla Omalotheca supina 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Hengistör  Carex rariflora 
Holtasóley Dryas octopetala 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Klukkublóm Pyrola minor  
Krækilyng Empetrum nigrum 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Lækjafræhyrna Cerastium cerastoides  
Lækjasteinbrjótur Saxifraga rivularis  
Melskriðnablóm Cardaminopsis petraea 
Mosalyng  Cassiope hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
Sauðamergur Loiseleuria procumbens 
Sigurskúfur  Epilobium angustifolium 
Stinnastör Carex bigelowii 
Stjörnusteinbrjótur Saxifraga stellaris 
Tjarnastör Carex rostrata 
Túnvingull Festuca rubra 
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10. tafla. Tegundir háplantna fundnar á línustæði í Hallsteinsdal og Hallsteinsdals-
varpi í október 1999 (Nafngiftir plantna skv. Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn Latneskt nafn 
Axhæra Luzula spicata 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Blávingull Festuca vivipara 
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallafræhyrna Cerastium arcticum 
Fjallapuntur Deschampsia alpina 
Fjallasmári Sibbaldia procumbens 
Fjallasveifgras Poa alpina  
Fjalldrapi Betula nana 
Fjallhæra Luzula arcuata    
Grámulla Omalotheca supina 
Hengistör  Carex rariflora 
Holtasóley Dryas octopetala 
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Língresi Agrostis spp. 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Lógresi Trisetum spicatum 
Lækjafræhyrna Cerastium cerastoides  
Mosalyng  Cassiope hypnoides 
Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýrastör Carex nigra 
Sauðamergur Loiseleuria procumbens 
Stinnastör Carex bigelowii 
Túnvingull Festuca rubra 
Þúfusteinbrjótur Saxifraga caespitosa 
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11. tafla. Tegundir háplantna fundnar á línustæði í Áreyjardal (Nafngiftir plantna skv. 
Herði Kristinssyni 1986). 
 
Íslenskt nafn      Latneskt nafn 
Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus  
Axhæra Luzula spicata  
Beitieski Equisetum variegatum  
Birki Betula pubescens  
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum   
Blágresi Geranium sylvaticum  
Bláklukka Campanula rotundifolia   
Blávingull Festuca vivipara  
Blóðberg Thymus praecox  
Blómsef Juncus triglumis  
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa  
Fjalladepla Veronica alpina   
Fjallasmári Sibbaldia procumbens  
Flagasef Juncus biglumis  
Geldingahnappur Armeria maritima  
Grasvíðir Salix herbacea  
Grámulla Omalotheca supina  
Grávíðir Salix callicarpaea  
Gullbrá Saxifraga hirculus  
Hálíngresi Agrostis capillaris  
Hárleggjastör Carex capillaris  
Holtasóley Dryas octopetala  
Hrútaber Rubus saxatilis  
Hvítmaðra Galium normanii   
Ilmreyr Anthoxanthum odoratum  
Klukkublóm Pyrola minor   
Kornsúra Bistorta vivipara  
Krækilyng Empetrum nigrum  
Lambagras Silene acaulis  
Langkrækill Sagina saginoides  
Ljónslappi Alchemilla alpina  
Loðvíðir Salix lanata  
Lyfjagras Pinguicula vulgaris  
Maríustakkur Alchemilla vulgaris  
Maríuvöttur Alchemilla faeroensis  
Mosalyng  Cassiope hypnoides  
Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides  
Móasef Juncus trifidus  
Músareyra Cerastium alpinum  
Reyrgresi Hierochloe odorata  
Sauðamergur Loiseleuria procumbens  
Sjöstjarna Trientalis europaea  
Smjörgras Bartsia alpina  
Snarrótarpuntur Deschampsia caespitosa  
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Sótstör Carex atrata    
stinnastör Carex bigelowii  
Tröllastakkur Pedicularis flammea  
Túnfífill Taraxacum spp.  
Túnsúra Rumex acetosa    
Túnvingull Festuca rubra  
Týsfjóla Viola canina  
Vallhæra Luzula multiflora  
Vetrarblóm  Saxifraga oppositifolia  
Þúfusteinbrjótur Saxifraga caespitosa  

 
 
 


