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2.  ALMENNT UM LANDIÐ 

 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir skiptingu landsins og hæð þess yfir sjávarmáli. Einnig er birt yfirlit 
um ræktað land, stærð túna og sagt frá stærð náttúrulegra birkiskóga. 
 
Almennar upplýsingar um skiptingu landsins  
Mynd 2.1 sýnir skiptingu heildarflatarmáls Íslands í gróið land, jökla, stöðuvötn og auðnir. 
Landmælingar Íslands hafa tekið upp nýjar aðferðir við mælingar á landinu sem byggjast á 
gervitunglamyndum. Samkvæmt þeim aðferðum er skipting landsins í auðnir og gróið land með 
öðrum hætti en áður og því ekki samanburðarhæf við eldri tölur. 
 
Tafla 2.1 greinir frá heildarframkvæmdum við ræktun, framræslu og girðingar ásamt fjölda þeirra 
bænda sem unnið hafa við jarðabætur ár hvert. Flestar ná þessar upplýsingar fram til ársins 1988 en 
eftir þann tíma hættu bændur að fá styrki út á umræddar framkvæmdir og hætt var að skrá þær 
sérstaklega. Þó var haldið áfram að skrá endurræktun túna og vélgrafna skurði þar sem styrkir fást 
enn út á þær framkvæmdir. Þeir hafa þó ekki verið greiddir út mörg undanfarin ár þrátt fyrir að svo 
sé fyrir um mælt samkvæmt lögum. Tafla 2.2 greinir frá heildarstærð túna skipt eftir sýslum ásamt 
breytingum sem orðið hafa síðan 1985. Þessar upplýsingar ber að skoða með þeim fyrirvara að 
skýrslur um túnstærð eru ekki mjög nákvæmar eftir að hætt var að greiða styrki til nýræktar árið 
1987. Einnig er óvíst hve mikið fellur úr rækt ár hvert. Fjallað er frekar um ræktað land í sjöunda 
kafla. Árið 1997 eftir að búnaðarlög tóku við af jarðræktarlögum hefur söfnun þessara upplýsinga 
verið hætt. 
 
Stærð birkiskóga á Íslandi er 129.323 ha samkvæmt upplýsingum frá Skógrækt ríkisins. Grunntölur 
eru frá árinu 1975. Rannsóknastofnun landbúnaðarins hefur yfirfarið og leiðrétt þær tölur árið 1992 
og í fyrstu útgáfu þessa rits 1994 birtist tafla um skiptingu þeirra eftir sýslum. Um er að ræða 
náttúrulega birkiskóga, þ.e. skóga sem ekki hafa verið ræktaðir eða verið skipulagðir af 
mannavöldum.  
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Mynd 2.1  Skipting heildarflatarmáls Íslands  
   Division of total area of Iceland 
 
 

 Km2 

Heildarflatarmál Íslands 103.374  
 

Gróið land * 52.389  
Vötn  2.757 
Jöklar 11.922 
Auðnir 36.306 
Samtals 103.374  
Skipting heildarflatarmáls landsins eftir hæð yfir sjávarmáli:  
0-200 m 24.708  
201-400 m 18.401  
401-600 m 22.168  
> 600 m  37.745  
Samtals 103.022  
  
* Land með gróðri er rúm 50% af heildarflatarmáli Íslands.  
Landið skiptist eftir gróðurþekju í:  
Vel gróið land 14.500  
Allvel gróið land 13.996  
Fremur rýrt land 15.607  
Rýrt land 8.286  
Samtals 52.389  

            Heimild: Landmælingar Íslands.  
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Tafla 2.1 Árlegar framkvæmdir í sveitum, nýrækt og framræsla 1)  1979-1997 
  Annual cultivation of new land and drainage 1979-1997 
 
Ár Kílræst Lokræsi Nýrækt Túnsléttur Grænfóður Hagarækt Girðingar Vélgrafnir Fjöldi bænda 

    (endurrækt) og akrar   skurðir með 
 ha m ha ha ha km km m3 jarðabætur 
1979  193  6.305  2.324      510  4.500  63  512  2.916  2.607  
1980  148  9.444  2.534    680  3.956  76  576  3.192  2.668  
1981  88  6.932  1.902  1.721  5.235  35  473  2.417  2.698  
1982  124  9.256  1.809  1.425  5.211  24  484  4.724  2.784  
1983  543  8.000  1.768  1.186  5.622  72  422  4.558  2.757  
1984  603  8.567  2.101  1.419  5.726  59  429  6.446  2.924  
1985  ... 4.288  1.438  1.332     226.8 1) ... 220  4.943  2.284  
1986  ... 5.382  1.142  1.449     221  ... 173  1.996  1.925  
1987  ... 6.862    945  1.329    225  ... 130  2.835  1.854  
1988  ... 5.818    661  1.145    463  ... 104  2.240  1.526  
1989  ... ... ...    1000 2) ... ... ...     1500 3) ... 
1990  ... ... ...   806  ... ... ...   799  ... 
1991  ... ... ... 1.401  ... ... ...   229  ... 
1992  ... ... ...   747  ... ... ...   508  ... 
1993  ... ... ... 1.009  ... ... ...   304  ... 
1994  ... ... ...    914  ... ... ...   532  ... 
1995  ... ... ...    710  ... ... ...   335  ... 
1996  ... ... ...    905  ... ... ...   217  ... 

19974) … ... ... 1.983 ... ... ... 2.036 … 
1) Styrkveitingum til framkvæmda hefur að mestu verið hætt.  Á  fjárlögum hefur þó verið veittur styrkur út á endurrækt og 

vélgrafna skurði, enda eru þetta einu upplýsingarnar sem skráðar eru eftir árið 1988. 
2) Árið 1985 er einungis um korn- og fræakra að ræða en ekki grænfóðurrækt. 
3) Áætlað. 
4) Þegar búnaðarlög töku við af jarðræktarlögum var skráningu þessara upplýsinga hætt. 
Heimild:  Bændasamtök Íslands.  

 
 
 
 
Tafla 2.2 Stærð túna eftir landshlutum1) 1985-1993 
  Total area of cultivated grassland by district 1985-1993 
 

      Túnstærð  Túnstærð, breytingar Túnstærð 1993 
     1985, ha 1985-1993 í ha samtals ha 

Höfuðborgarsvæðið 3.265 42 3.307 
Suðurnes 269 2 270 
Vesturland 20.711 598 21.307 
Vestfirðir 7.560 123 6.395 
Norðurland vestra 22.296 488 22.785 
Norðurland eystra 23.743 496 24.240 
Austurland 17.103 223 17.326 
Suðurland 46.362 1.147 47.508 
Samtals 141.309  3.116  144.425     

1) Tún í  kaupstöðum eru meðtalin. Þegar búnaðarlög töku við af jarðræktarlögum var skráningu þessara upplýsinga hætt. 
Heimild: Bændasamtök Íslands. 


