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Efnisyfirlit

• Landslag og landslagsgreining

• Forsendur verkefnis

• Vinnsla verkefnis: Aðferðarfræði, 
gagnayfirlit og verkhópur

• Flokkunarkerfi, yfirlit

• Nýting landslagsflokkunar og næstu 
skref



Landslag

Evrópski landslagssamingurinn
hefur skilgreint landslag sem 

„Svæði sem fólk skynjar að hafi 
ákveðin einkenni sem eru tilkomin 
vegna virkni eða samspils 
náttúrulegra og/eða mannlegra 
þátta“ 



Hvað er 
landslagsgreining?

• Greining, flokkun og kortlagning 
þeirra þátta sem mynda landslag

• Yfirlit yfir heildarsamsetningu, 
eiginleika og fjölbreytileika 
landslags

• Yfirsýn yfir auðlindina landslag



Almennt um flokkun 
landslags

• Mismunandi mælikvarðar á flokkun 
landslags
• Fer eftir tilgangi

• Stigskipting flokkunar algeng

• Mælikvarði 

• Landslagsgerð vs. landslagsheild



Forsendur verkefnis

• Að standa vörð um landslag 
miðhálendisins, 

• Viðhalda sérkennum og náttúrugæðum 
miðhálendisins með áherslu á verndun 
landslagsheilda

• Meiriháttar mannvirkjagerð verði beint 
að stöðum sem rýra ekki víðerni eða 
landslagsheildir hálendisins, 

• Landslagsgreining verði lögð til 
grundvallar skipulagsákvörðunum 

• Mannvirki vegna orkuvinnslu og 
orkuflutnings falli sem best að landslagi 
og annarri landnotkun. 

Eftirfylgni LSK 2015-2026



Forsendur verkefnis

• Stefna og leiðbeiningar um skipulagsgerð 
með tilliti til landslags 

• Fjallað verði jöfnum höndum um landslag í 
þéttbýli, dreifbýli og óbyggðum. 

• Skipulag vindorkunýtingar með tilliti til 
landslags og að sett verði viðmið fyrir 
ákvarðanir um nýtingu. 

• Umfjöllun um skipulag með tilliti til 
landslagsverndar hvað varðar ákvarðanir um 
landnotkun og breytingu á landnotkun í 
dreifbýli.

LSK: Nánari stefnumótun



Forsendur verkefnis

• Meðvitund og þekking: Að auka almenna 
meðvitund um gildi/verðmæti landslags og 
að auka þekkingu á landslagsmati, 
landslagsstefnu, landslagsvernd, 
landslagsstjórnun og skipulagi m.t.t. 
landslags.

• Greining og mat: Greining á sérkennum 
landslags og þeim þáttum sem hafa áhrif á 
það, ásamt því að greina breytingar á 
landslagi og meta verðmæti þess.

• Stefnumótun og framfylgd: 
Markmiðasetning og stefnumótun um gæði 
landslags og framfylgd af hálfu stjórnvalda. 

Evrópski Landslagssáttmálinn



Áhersla þessa verkefnis

• Landscape Character Areas* 
These are single unique areas 
which are the discrete 
geographical areas of a 
particular landscape type. Each 
will have its own individual 
character and identity, even 
though it shares the same 
generic characteristics with 
other areas of the same type.

• Landscape Character Types* 
These are distinct types of 
landscape that are relatively 
homogeneous in character. 

• They are generic in nature in 
that they may occur in different 
areas in different parts of the 
country, but wherever they 
occur they share broadly 
similar combinations of 
geology, topography, drainage 
patterns, vegetation, historical 
land use, and settlement 
pattern. 

Áhersla þessa verkefnis er á kortlagningu landslagsgerða (e. Landscape 
Character Types) og grófa lýsingu landslagssvæða (e. Landscape Character
Areas)



Aðferðarfræði

• Stuðst er við reynslu frá öðrum löndum og byggt á yfir 30 ára langri reynslu 
Skotlands og Englands þegar kemur að landslagsflokkun. 

• Litið var til fyrirmynda frá Englandi og er farið eftir „top down“ aðferð þar sem 
greiningin var unnin í mælikvarðanum u.þ.b. 1:250.000.

• Notast var við viðeigandi, aðgengileg gögn sem ná yfir allt landið og það gert í 
samráði við aðrar stofnanir.

• Við vinnslu verkefnis var litið til:

• Sambærilegra verkefna erlendis með LUC

• Verkefnið „Íslenskt landslag - Sjónræn einkenni, flokkun og mat á 
fjölbreytni“ 

• Landslagsflokkunar Preusser (1980)

• Svæðisskipulags Miðhálendisins

• Annarra aðgengilegra landslagsgreiningar sem unnar hafa verið í tengslum 
við skipulagsgerð eða MÁU voru einnig höfð til hliðsjónar  



Vinnsla verkefnis



Aðferðarfræði

Meginþættir vinnunnar fólust í:

• Söfnun á grunnupplýsingum um landslag. Greiningin er byggð á 
útgefnum landfræðilegum upplýsingum. 

• Skilgreining á landslagsgerðum: Byggt er á aðferðarfræði og flokkum 
sem þróaðir hafa verið í Bretlandi en þeir aðlagaðir að íslenskum 
landslagsgerðum. Vinna við skilgreiningu landslagsgerða er ítrunarferli 
sem var yfirstandandi í gegnum alla vinnuna. 

• Afmörkun og kortlagning landslagsgerða. Áhersla var lögð á að flokkunin 
færi fram í mælikvarða sem væri viðeigandi fyrir kortlagningu á 
landsvísu. 

• Lýsing á hverri landslagsgerð. 



Gögn

• Unnið með GIS 
kortaþekjur við flokkunina

• Áhersla á að lítinn 
mælikvarða í samræmi við 
grunngögnin

Yfirlit



Landhalli



Hæð yfir 
sjávarmáli



Mannvist



Vatnafar



Vistgerðir



Jarðvegsrof



Jarðvegs-
gerðir



Sérstök 
vernd



Friðlýst 
svæði



Landslagsgerðir á Íslandi

Flokkunarkerfi – og yfirlit yfir landslagsgerðir



Flokkunarkerfi

• Sex yfirflokkar landslags

• 25 landslagsgerðir (LCT´s)

• 105 landslagssvæði (LCA´s)



Framsetning gagna

1. Almenn lýsing á yfirflokki og upptalning á landslagsgerðum

2. Nánari lýsing á hverri landslagsgerð (LCT)
a. Almenn lýsing/samantekt á einkennum

b. Greining á einkennum

• Landform og landhæð

• Yfirborð lands

• Landnýting

• Sjónrænir eiginleikar

3. Lýsandi myndir af hverri landslagsgerð

4. Upptalning og stutt lýsing á hverju landslagssvæði (LCA)

Sama lýsing er unnin fyrir hverja landslagsgerð



Landslagsgerðir á Íslandi

Yfirlit



Fjallendi og jöklar
Stórgerð landform og hrjóstrugt yfirborð einkennir landslag 

fjalllendis og jökla. Land rís hátt en inn á milli brattra fjalla liggja 

dalir. Samfelldar ísbreiður jökla þekja stór landsvæði. Út úr þeim 

ganga skriðjöklar sem ryðja á undan sér aur og grjóti og skilja 

stundum eftir sig djúp jökullón og jökulgarða þegar þeir hopa. 

Sökum hæðar, landhalla, yfirborðs og rofafla er gróðurþekja lítil 

sem engin innan þessa flokks landslagsgerða. Byggð takmarkast 

við láglendi og inndali, og landnýting við útivist og 

ferðamennsku.

Landslagsgerðir sem falla undir yfirflokkinn Fjalllendi og jöklar

eru:

1.1 Jöklar

1.2 Skriðjöklar

1.3 Hálendishryggir

1.4 Fjalllendi með inndölum



Hásléttur
Fremur flöt og víðfeðm landsvæði sem eru hátt yfir 
sjávarmáli. Þó lítt grónir, þurrir og grýttir melar eða 
sandauðnir þeki yfirborð á stórum svæðum, eru 
inn á milli þeirra votlendar gróðurvinjar og 
heiðarlönd með fágætum vistgerðum. Land er að 
mestu óbyggt, aðeins einstaka fjallaskálar og 
fjallvegir.

Landslagsgerðir sem falla undir yfirflokkinn 
Hásléttur eru:

2.1 Sandauðnir
2.2 Sandaurar við há fjöll og jökla
2.3 Hásléttur
2.4 Háheiðar



Virk/ung eldfjallasvæði
Svæði innan virka eldstöðvabeltisins þar sem eldgos og 
háhiti hafa mótað bæði landform og yfirborð lands. 
Hraun, gígar og aðrar jarðmyndanir einkenna landslagið. 
Gróðurþekja er mjög mismunandi milli svæða en 
almennt eru láglendari svæðin gróðursælli en þau 
hálendari. Á hálendi er rof víða mikið og hraun 
sandorpin. Byggð er einnig mismikil á milli svæða þó stór 
hluti þeirra séu óbyggðir.

Landslagsgerðir sem falla undir yfirflokkinn Virk/ung 

eldfjallasvæði eru:

3.1 Litrík háhitasvæði

3.2 Ungt fjalllendi með nútímahraunum

3.3 Ung gróin hraun

3.4 Ung hraun við strendur



Undirlendi og inndalir

Láglend og fremur gróðursæl landsvæði inn til 
landsins eða við jaðar hálendis. Landform er 
fremur flatt eða ávalt en innan svæða geta verið 
stök lág fjöll og/eða hryggir. Þéttbýlt er á hluta 
svæða og land nýtt til landbúnaðar eða sem 
beitiland.

Landslagsgerðir sem falla undir yfirflokkinn 
Undirlendi og inndalir eru:

4.1 Graslendar sléttur
4.2 Láglendisheiðar
4.3 Inndalir



Firðir og fjarðarheiðar
Þröngir og opnir firðir, láglendi þeirra og inndalir sem 
afmarkast af fjöllum, auk háslétta ofan og á milli fjarða 
falla innan þessa flokks. Almennt eru láglendi og inndalir 
grónir en brattar hlíðar fjalla skriðular með klettum efst. 
Ofan fjarða eru lítt grónar og grýttar hásléttur. Innan 
margra fjarða eru sjávarþorp og/eða dreifð byggð og þar 
sem undirlendi er nægjanlegt er stundaður landbúnaður. 
Afskekktir firðir eru hins vegar óbyggðir eða þá að búseta 
hefur lagst af.

Landslagsgerðir sem falla undir yfirflokkinn Firðir og 
fjarðarheiðar eru:

5.1 Þröngir jökulsorfnir firðir og inndalir
5.2 Opnir jökulsorfnir firðir og inndalir
5.3 Breiðir firðir milli hárra fjalla
5.4 Innfirðir með lágheiðum
5.5 Fjarðarhásléttur



Strandsvæði
Láglend svæði við strendur landsins. Land rís aflíðandi 
upp frá ströndum og landform er flatt eða ávalt. 
Einstaka stök fjöll eða hryggi má þó finna innan 
svæða. Almennt er yfirborð gróið og nýtt til 
landbúnaðar, en getur verið lítt gróið og grýtt. 
Jökulsandar sem liggja meðfram suðurströnd landsins 
eru að mestu gróðursnauðir. Byggð er mismikil milli 
svæða, frá óbyggðum til þéttbýlla svæða.

Landslagsgerðir sem falla undir yfirflokkinn 
Strandsvæði eru:

6.1 Graslendar sléttur við strendur
6.2 Lágheiðar við strendur
6.3 Byggð strandlengja með inndölum
6.4 Þéttbýlissvæði
6.5 Jökulsandar
6.6 Eyjar, drangar og sker



3 Virk/ung 
eldfjallasvæði

3.1 Litrík háhitasvæði

3.2 Ungt fjalllendi með nútímahraunum

3.3 Ung gróin hraun

3.4 Ung hraun við strendur



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3 Litrík háhitasvæði
Mikill jarðhiti, litríkar hæðir og hverir með gufustrókum einkenna svæðin. Landslag er fjölbreytt með skörpum andstæðum. 
Byggð er lítil innan svæða en þau eru vinsælir ferðamannastaðir og orkuvinnslusvæði.



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.1  Litrík háhitasvæði
Mikill jarðhiti, litríkar hæðir og hverir með gufustrókum einkenna svæðin. Landslag er fjölbreytt með skörpum andstæðum. 
Byggð er lítil innan svæða en þau eru vinsælir ferðamannastaðir og orkuvinnslusvæði.

Svæði:

3.1.1 Krýsuvíkursvæðið
3.1.2 Krafla og Þeistareykir
3.1.3 Vonarskarð og Tungnafellsjökull
3.1.4 Torfajökulssvæðið
3.1.5 Kerlingafjöll
3.1.6 Hengilssvæðið



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.2 Ungt fjallendi með nútímahraunum
Ung hraun og fjalllendi á virka eldstöðvabeltinu. Þar er að finna móbergsfjöll eða stapa með hraunum og grýttum
eða sendnum flóðasléttum í lægðum. Gróður er gisinn, aðallega mosi eða gras. Byggð er lítil.



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.2 Ungt fjallendi með nútímahraunum
Ung hraun og fjalllendi á virka eldstöðvabeltinu. Þar er að finna móbergsfjöll eða stapa með hraunum og grýttum
eða sendnum flóðasléttum í lægðum. Gróður er gisinn, aðallega mosi eða gras. Byggð er lítil.

Svæði:
3.2.1 Snæfellsnesgosbeltið
3.2.2 Öskjusvæðið og Mývatnsöræfi
3.2.3 Heljargjá og Hágönguhraun
3.2.4 Veiðivötn, Langisjór og Eldgjá
3.2.5 Þórisvatn og Hrauneyjar
3.2.6 Hekla og Tindfjöll
3.2.7 Eyjafjöll og fjalllendi sunnan Mýrdalsjökuls
3.2.8 Fjallendi ofan Laugarvatns
3.2.9 Skjaldbreiður



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.3 Ung gróin hraun
Kjarri vaxin hraun á láglendi við ár eða vötn. Hraunmyndanir og gígar eru áberandi. Víða þétt sumarhúsabyggð.



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.3 Ung gróin hraun
Kjarri vaxin hraun á láglendi við ár eða vötn. Hraunmyndanir og gígar eru áberandi. Víða þétt sumarhúsabyggð.

Svæði:

3.3.1 Mývatn
3.3.2 Grímsnes
3.3.3 Þingvallasvæðið



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.4 Ung hraun við strendur
Ung hraunasvæði við strendur, staðsett á virka eldstöðvabeltinu. Hraun eru úfin en gróin og þar má finna einstakar 
jarðmyndanir.



Svæði:

2.1.1 Miðhálendið

3.4 Ung hraun við strendur
Ung hraunasvæði við strendur, staðsett á virka eldstöðvabeltinu. Hraun eru úfin en gróin og þar má finna einstakar 
jarðmyndanir.

Svæði:

3.4.1 Reykjanesskagi
3.4.2 Vestanvert Snæfellsnes
3.4.3 Eldhraun í Skaftárhreppi
3.4.4 Bláfjöll og Heiðin há



Landslagsgerðir á Íslandi

Lokaorð



LCA og stefnumótun

• Kortlagning landslagsgerða er 
undirstaða að ákvarðanatöku: 

1. Áherslur í stefnumótun, 
skipulagsvinnu, 
umhverfismati byggt á yfirliti

2. Stjórnun svæða, endurheimt 
og viðhald einkenna

3. Vernd svæða



Landslagsflokkun: 
England
England – megin landslagsheildir 
(National Character Areas)

• Fjöldi: 159 svæði

• Í framhaldi útbúinn prófíll fyrir 
hvert svæði: 
• Description

• Opportunities

• Key facts and data

• Landscape Change

• Analysis

• Prófílarnir eru vinnuskjöl til að 
draga fram stöðu svæða (current
evidence and knowledge)



Landslagsflokkun: Skotland

Uppbygging greiningar:

• Descriptive overview

• Nationally Significant Landscape
Characteristics

• Forces for change in the landscape

• Landscape character: threats and 
opportunities

• Landscape profile fyrir hvert svæði

• Nature of the landscape resource

• Importance and value of the zone landscape

• Landscape and trends in the zone

• Building a sustainable future


