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Vistgerðir á Íslandi og mikilvæg fuglasvæði 

• Búið er að skilgeina, lýsa 

og kortleggja vistgerðir 

landsins á þurrlendi, í 

fersku vatni og fjöru – 

verkefni sem hófst 1999 

og hefur verið unnið að 

síðan með hléum 

 

• Lokið er við að endurmeta 

fuglastofna og kortleggja 

mikilvægustu fuglasvæði 

landsins – verkefni sem 

hófst 2012 

Niðurstöður birtar á vef 

Náttúrufræðistofnunar Íslands 

- kort í niðurhalsþjónustu 
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„Vistgerð er svæði sem einkennist af 

ákveðnum samfélögum plantna og 

dýra þar sem umhverfisþættir, svo 

sem loftslag, jarðvegur og raki, eru 

svipaðir“ (Evrópska 

umhverfisstofnunin) 

 

 

„Staðir eða svæði með ákveðnum 

einkennum, t.d. hvað varðar gróður 

og dýralíf, jarðveg og loftslag“ (lög 

um náttúruvernd, 5.gr.)  
   

      

 

 

 

 

Hvað er vistgerð? 
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Vistgerðir – EUNIS flokkunarkerfið 
(European Nature Information System for habitat classification) 

 

• Samevrópskt flokkunarkerfi fyrir 

vistgerðir á landi, í ferskvatni, 

fjöru og sjó. 

 

• Flokkunin er stigskipt og nær yfir 

allar vistgerðir, náttúrulegar og 

manngerðar 

 

• Byggir á eldri flokkunarkerfum  

 

• Grunneining í flokkun og 

kortlagningu lands í Evrópu 

 

Umhverfismatsdagur 2017 

• Grunneining í 

náttúruverndarlöggjöf í 

Evrópu 
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• Með vistgerðalýsingum fyrir landið 

í heild er tekin upp ný 

aðferðafræði við flokkun og 

kortlagningu lífríkis á landi, í 

fersku vatni og fjörum. 

 

• Vistgerðakort veita hagnýtar 

upplýsingar um náttúru landsins 

sem munu nýtast stjórnvöldum, 

sveitarfélögum, atvinnulífi og 

almenningi. 

 

• Nýr grunnur lagður fyrir vernd 

náttúrunnar og sjálfbæra nýtingu 

hennar 
   

      

 

 

 

 

Ný aðferðafræði hér á landi 
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Vistgerðaflokkun og kortlagning 

• Lokið við að lýsa og kortleggja 2016 

 

• Rit með vistgerðalýsingum  

 

• Vistgerðakort 

 

• Vefsjá opnuð og niðurhalsþjónusta, opin 

og gjaldfrjáls gögn 

 

 vistgerdakort.ni.is 
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Vistgerðir á Íslandi 

• Í ritinu Vistgerðir á Íslandi er 

fyrsta sinn birt heildstætt yfirlit 

og lýsing á vistgerðum 

Íslands, einkennum þeirra, 

útbreiðslu, stærð og 

verndargildi 

 

• Lykill fyrir leika og lærða að 

vistgerðunum og hjálpartæki 

við greiningu og kortlagningu 

á vettvangi 
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Bylting í framsetningu og aðgengi að 

náttúrufarsupplýsingum á Íslandi 

• Allt landið kortlagt  

 

• Þurrlendi 

 

 

 

• Ár og vötn 

 

 

 

• Fjörur 
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Hvað eru margar vistgerðir á Íslandi? 

• Land:   64 

 

• Ár og vötn:   17 

 

• Fjörur:   24 

 

• Alls   105
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Staðreyndasíður 
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Vistgerðir á landi – 64 
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Pollengi í Biskupstungum 

Tún 

Skógrækt 
Þéttbýli 

Tún 

Lúpína 
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Eyðimelavist 

Við Bleikáluháls á Hofsafrétt 

Við Þúfuver austan Þjórsár 
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Gulstararfitjavist 

Kirkjuból í Önundarfirði 

Mávahlíðarvaðall Snæfellsnesi 
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Mýrahveravist 

Reykjanes við Brúará 

Miðdalur í Hengli 
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Staðreyndasíður 
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• Stöðuvötn 

– 9 vistgerðir 

• Straumvötn 

– 8 vistgerðir 

 

 

Vistgerðir í ferskvatni 

• Vistgerðir með tillögur að nýjum 

heitum innan Eunis-

flokkunarkerfisins 
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Dæmi um ólíkar vistgerðir stöðuvatna 

V1.1 Flatlendisvötn 

 

• Mikil gróðurþekja á vatnasviði 

• Mikil gróðurþekja á botni 

• Geta verið næringarefnaauðug 
 

V1.5 Gróðurlítil hálendisvötn 

 

• Lítil gróðurþekja á vatnasviði 

• Lítil gróðurþekja á botni  

• Iðulega næringarefnasnauð 
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Vistgerðir í stöðu- og straumvötnum 
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Staðreyndasíður 
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Samtals 24 fjöruvistgerðir 
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Vistgerðir – fjörur Íslands 
3.þrep 

Allar fjörur á landinu hnitaðar 

Heildstætt fjörukort 
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Brimasamar hnullungafjörur 
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Klóþangsklungur 
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Kræklinga- og sölvaóseyrar 

Umhverfismatsdagur 2017 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 

Vistgerðir í fjöru - notagildi 

• Skipulag 

– Vegagerð, iðnaður 

o.fl. 

– Landsskipulag 

2015–2026 

• Skipulag á haf- og 

strandsvæðum 

• Nýting fjörunnar 

– þangskurður 

• Auðveldara að fylgjast með breytingum 

– vöktun 
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• Mikið af nýjum upplýsingum um náttúru Íslands 

• Grunnur lagður að vöktun til framtíðar, vistgerðir (búsvæði, 

tegundir), almennar náttúrufarsbreytingar þ.m.t. vegna 

loftslagsbreytinga 

• Vistgerðarkort af öllu landinu sem nýtist við hvers konar 

skipulagningu landnýtingar s.s. náttúruvernd, landgræðslu, 

skógrækt, landbúnað og ýmsar framkvæmdir 

• Landskipulagsstefnu 

• Svæðis- aðal- og deiliskipulag, skipulag haf- og 

strandsvæða 

• Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 

• Framkvæmd náttúruverndarlaga 

 

 

 

 

 Notagildi 
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Vefur, kortasjá og niðurhal 
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Kortasjá - Vistgerðakort 
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• Kortlögð svæði sem teljast 

alþjóðlega mikilvæg fyrir 

þær fuglategundir sem 

dvelja hér að staðaldri 

 

• Nýtt mat á öllum íslenskum 

fuglastofnum 

 

• Munar mest um nýtt mat á 

stofnum vaðfugla og 

spörfugla – m.a. byggt á 

vistgerðarkortum 
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Viðmið: 

 

10.000 pör 

20.000 fuglar 

1% af stofni 
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Alþjóðleg mikilvæg fuglasvæði 
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 Borgarfjörður–Mýrar–Löngufjörur: 

    afmörkun mikilvægs fuglasvæðis 

Umhverfismatsdagur 2017 

• Æðarfugl í fjaðrafelli 

• Rauðbrystingur í fari um vor 

• Margæsir í fari um vor 

• Himbrimaóðöl 
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• Alþjóðleg viðmið 

 

• Yfirlit um útbreiðslu og 

stöðu tegundar 

• Fjöldi á mikilvægum 

svæðum 

 

Tegundir 
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• Stærð, hnit, sveitarfélag, 

alþjóðleg viðmið 

 

• Staðsetning 

 

• Stutt lýsing  

 

• Mikilvægar fuglategundir 

 

• Útdráttur á ensku  

 

Svæði 
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121 alþjóðlegt mikilvægt 

fuglasvæði 
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Sjófuglabyggðir  

70 svæði 

Umhverfismatsdagur 2017 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 

Fjara og grunnsævi  

25 svæði 
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Votlendi og önnur svæði inn til 

landsins (31) 

Umhverfismatsdagur 2017 
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Takk fyrir! 

Mynd: Erling Ólafsson 


