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Vegakerfi um íslenskt landslag



Aukin áhersla á að frágangur falli vel að landslaginu

Með nýtingu á staðargróðri eru verið að þróa uppgræðslutækni
sem miðar að því að draga úr umhverfisáhrifum

Dettifossvegur: 
Dreifing svarðlags

Hellisheiði: 
Torfuflutningur

Lyngdalsheiði: 
Sáning grasfræs og
áburðagjöf

Þingvellir: 
Torfuflutningur



Vegbætur í þjóðgarðinum á Þingvöllum.
Við frágang á vegfláum var stuðst við flutning á heilum gróðurtorfum.



Nýting á staðargróðri í 
margvíslegum verkefnum



Slóði út að Hverahlíð 2007 og 2008

Flutningur á gróðurtorfum hefur sýnt góðan árangur

Aradóttir & Óskarsdóttir. 2013. The use of native turf-transplants for roadside revegetation in an alpine area. Icelandic Agricultural Sciences 26:59-67.



Rannsóknir á endurheimt staðargróðurs



Lyngdalsheiði 1

Þingvellir

Dettifossvegur

Hellisheiði

Lyngdalsheiði 2 
júlí 2017 (grassáning 2011)

ágúst2019 (torfuflutningur 2018)

júlí 2017 (torfuflutningur 2016)

ágúst 2017 (dreifing svarðlags 2016)

Niðurstöður
hnitunargreiningar á
mismunandi þekju
plöntutegunda. 

Samanburður á vegfláa (þírhyrningur) og grenndargróðri (hringur)

júlí 2017 (dreifing svarðlags 2011)



Torfuflutningar: tegundasamsetning vegfláa líkst mjög nærliggjandi gróðurlendi

Svarðlag og grassáningar: færri tegundir skila sér í vegfláann

Aðliggjandi gróðurlendi Vegflái
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Torfuflutningar Torfuflutningar

Hellisheiði Þingvellir

(1 ár) (1 ár)

Grassáning

Lyngdalsheiði

(6 ár)

Svarðlag

Dettifoss 2017

(1 ár)

Svarðlag

Dettifoss 2018

(2 ár)

Svarðlag

Lyngdalsheiði

(6 ár)



Ásýnd við Þingvallveg einu og tveimur árum eftir framkvæmd

Þingvallavegur
1 ár eftir framkvæmd

Þingvallavegur
2 ár eftir framkvæmd



Ásýnd:  Þingvallavegur og Dettifossvegur

Þingvallavegur: 
Vegflái (t.v.) og aðliggjandi
gróðurlendi (t.h.).
1 ári eftir torfuflutninga. 

Dettifossvegur: 
Vegflái (t.v.) og aðliggjandi
gróðurlendi (t.h.).
1 ári eftir flutning á svarðlagi.





Innleiðingarferli nýrra aðferða við endurbætur á Þingvallavegi

Skipulagsstig

Breytt hugsun

Nýjar nálganir í stað
viðtekinni venja

Aðkomamismunandi
sérfræðinga

Undirbúningsstig

Vegi lokað

Með þjóðgarðinum

Rétt tímasetning:

••tæknilegar ástæður

••fyri plönturnar

••umferð um	þjóðgarðinn

Framkvæmdastig

Stjórnun og eftirlit

Gagnkvæmur
skilningur og samtal
milli fagstétta

Græni og grái geirinn

Árangursmat

Á framkvæmdatíma v	
hugsanlegra inngripa

Til að læra af
reynslunni

Miðlaþekkingunni



Að lokum
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