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Útdráttur
Í skýrslunni er greint frá niðurstöðum rannsókna sem Náttúrufræðistofnun Íslands vann sumarið 2019 fyrir 
Vegagerðina. Rannsóknirnar eru liður í undirbúningi Vegagerðarinnar á matsskyldufyrirspurn vegna fyrirhugaðra 
veglagningar í sveitarfélaginu Vesturbyggð. Ný veglína, um 1,8 km, mun liggja frá Örlygshafnarvegi (612) 
við Látravatn að Látravík þar sem hún sameinast aftur Örlygshafnarvegi við Ytri-Fit. Markmiðið var annars 
vegar að meta verndargildi vistgerða, plantna og fuglalífs á svæðinu og hins vegar að leggja mat á líkleg áhrif 
framkvæmdanna á þá þætti. 
Athugunarsvæðið var afmarkað sem 100 m breitt belti beggja vegna við fyrirhugaða veglínu. Vistgerðir voru 
kortlagðar innan athugunarsvæðisins en votlendi var einnig kortlagt utan þess. Æðplöntur voru skráðar á sjö 
stöðvum og upplýsingar um mosa og fléttur á svæðinu voru sóttar í gagnagrunn Náttúrurfræðistofnunar. Fuglalíf 
var kannað innan athuganarsvæðisins og á nærliggjandi svæðum en beiðni barst of seint til að hægt væri að 
meta þéttleika varpfugla.
Gróðurfar athugunarsvæðisins einkennist af moslendi þar sem landið liggur hæst en grasgefnum móa og graslendi 
þegar neðar dregur. Næst ströndinni í Látravík tekur við deiglendi með mýrlendisblettum inn á milli. Landið er 
allvel gróið en sumstaðar er töluverð grýtni. Alls voru 10 landvistgerðir kortlagðar innan athugunarsvæðisins 
og var hraungambravist ríkjandi. Látravatn flokkast sem tegundaríkt kransþörungavatn. Allflestar vistgerðirnar 
á athugunarsvæðinu eru algengar á landsvísu og finnast í flestum landshlutum en heildarflatarmál einstakra 
vistgerða er mismikið. Starungsmýravist er verðmætasta vistgerðin á athugunarsvæðinu. Fimm aðrar landvistgerðir 
og ferskvatnsvistgerð Látravatns eru með miðlungi – hátt verndargildi. Gróðurfar í Látravík minnir um margt 
á sjaldgæfa vistgerð sem kallast Machair (skeljasandsvist eða –engi) sem er bundin við norðvesturströnd 
Bretlandseyja. Verndargildi annarra vistgerða á athugunarsvæðinu er lágt. Á svæðinu hafa alls 119 tegundir 
æðplanta verið skráðar. Allflestar þeirra eru algengar á landsvísu og með lágt verndargildi. Engar þeirra eru friðaðar 
eða á válista. Af 76 tegundum mosa á svæðinu teljast tvær vera mjög sjaldgæfar og ein af 10 fléttutegundum 
er á válista. Áhrif framkvæmda á vistgerðir og flóru yrðu mismikil innan athugunarsvæðisins og að mati 
Náttúrufræðistofnunar Íslands verða þau talsvert neikvæð þegar litið er til þessara þátta í heild. 
Ætla má að allríkulegt fuglalíf sé á svæðinu og bar mest á ritu og kríu. Af 18 fuglategundum sem sáust við 
athuganir og öðrum þekktum varpfuglum á svæðinu er tæplega helmingur á válista. 
Athugunarsvæðið fellur undir svæði nr. 307 á náttúruminjaskrá og er Látrabjarg innan þess. Vegna flugs rita 
sem verpa í bjarginu er mælst til þess að staðsetning vegarins verði endurskoðuð en áætluð lega hans skarast 
á við svæði þar sem þær geta verið á mjög lágu flugi með tilheyrandi slysahættu. Einnig geta neikvæð áhrif á 
búsvæði mófugla verið nokkur.

Lykilorð
Látravatn, Látravík, Vesturbyggð, vistgerðir, flóra, fuglar, verndargildi, 
Örlygshafnarvegur, ný veglína, umhverfisáhrif.

Yfirfarið 
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1 INNGANGUR

Vegagerðin vinnur að undirbúningi að breytingu á núverandi vegi um Hvallátra við Látravík í 
V-Barðastrandarsýslu. Til stendur að færa veginn út fyrir frístundabyggðina sem þar er en mikið 
ónæði er vegna umferðar um svæðið. Ný veglína frá Látravatni til Látravíkur er alls um 1,8 km. 
Þann 21. júní 2019 óskaði Vegagerðin eftir því við Náttúrufræðistofnun Íslands að stofnunin 
gerði úttekt á gróðurfari og fuglalífi á áhrifasvæði fyrirhugaðrar veglagningar. 

Meginmarkmiðið var að fá yfirlit yfir vistgerðir og tegundasamsetningu þeirra, upplýsingar um 
hvort um sjaldgæfar eða sérstæðar vistgerðir sé að ræða og að meta verndargildi þeirra. Einnig er 
gerð grein fyrir verndarstöðu plöntutegunda og fléttna á svæðinu. Beiðni um úttekt barst of seint til 
að hægt væri að meta fuglalíf á varptíma með fullnægjandi hætti, s.s. þéttleika varpfugla á svæðinu, 
en yfirlit er gefið yfir þá fugla sem sáust og aðrar tegundir sem eru líklegar til að verpa á svæðinu.

Þar sem um er að ræða matsskyldufyrirspurn er í skýrslunni lagt mat á líkleg áhrif framkvæmda 
á vistgerðir og flóru. Einnig er lagt mat á líkleg áhrif framkvæmda á fuglalíf miðað við þann 
árstíma sem farið var á vettvang og út frá fyrirliggjandi gögnum og vistgerðum á svæðinu.

Rannsóknirnar ættu að gefa nægjanlega góða mynd af náttúru svæðisins svo hægt sé að meta 
hvort og á hvaða forsendum fyrirhugaðar framkvæmdir eiga að fara í mat á umhverfisáhrifum, 
að teknu tilliti til 2. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

2 ATHUGUNARSVÆÐI

Fyrirhuguð ný veglína er í sveitarfélaginu Vesturbyggð. Hún mun liggja frá Örlygshafnarvegi 
(612) og sveigja til suðurs við vesturenda Látravatns og áfram neðan við svokallaðar Kistur.  
Þaðan er stefnan tekin vestur um urðir og niður á flatann þar sem gert er ráð fyrir að veglínan 
sameinist aftur Örlygshafnarvegi við Ytri-Fit. 

Athugunarsvæðið nær til 100 m breiðs beltis beggja vegna miðlínu fyrirhugaðs vegar. Að auki er 
votlendi sem nær út fyrir framkvæmdasvæðið skilgreint í heild sinni. Afmarkað athugunarsvæði 
er 38,8 ha að stærð og er frá því að vera í um 80 m h.y.s. við Látravatn og niður í um 10 m h.y.s. 
á flatanum við Ytri-Fit (vistgerðakort).

3 AÐFERÐIR

3.1 Vistgerðir

Vistgerðir voru kortlagðar og æðplöntutegundir skráðar á athugunarsvæðinu þann 23.–24. júlí 
2019 (vistgerðakort, 1. tafla). Vistgerðir á landinu öllu hafa verið kortlagðar í mælikvarðanum 
1:25.000 með aðferðum fjarkönnunnar og var sú kortlagning lögð til grundvallar í verkefninu 
(Jón Gunnar Ottósson o.fl. 2016, Náttúrufræðistofnun Íslands 2018a). Með vistgerð er átt 
við svæði með svipuðu gróðurfari og dýralífi en einnig eru aðrar aðstæður áþekkar svo sem 
berggrunnur, jarðvegur og loftslag. Heildarútbreiðsla hverrar vistgerðar á landinu öllu er þekkt 
og hefur frummat á verndargildi þeirra verið lagt fram (Jón Gunnar Ottósson og Sigurður H. 
Magnússon 2016). Vistgerðum er einnig skipað saman eftir skyldleika í 14 meginflokka eða 
vistlendi (Jón Gunnar Ottósson o.fl. 2016). 
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Fyrirliggjandi vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar Íslands var notað sem grunnur til að yfirfara 
á vettvangi og staðfesta eða leiðrétta vistgerðir á athugunarsvæðinu (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2018a). Við úrvinnslu gagna og framsetningu vistgerða á korti var einnig stuðst við ljósmyndir. 
Kort yfir vistgerðir var unnið í landupplýsingakerfi í mælikvarða 1:5.000 (vistgerðakort). Reiknað 
var út flatarmál vistgerða og vistlenda á athugunarsvæðinu sem var alls um 38,8 ha (2. tafla).

3.2 Flóra

Æðplöntutegundir voru skráðar út frá sjö stöðvum (S01–S07) innan athugunarsvæðisins 
(vistgerðakort, 1. tafla, 1. viðauki). Stöðvarnar voru staðsettar með 100–500 m millibili eftir 
fyrirhugaðri veglínu þannig að þær endurspegluðu mismunandi vistgerðir innan svæðisins og 
spönnuðu þann breytileika sem er að finna í gróðurfari búsvæða plöntutegunda á svæðinu. Á 
hverri stöð var tegunda leitað og þær skráðar í 1–3 vistgerðum eftir því sem við átti. Staðsetning 
stöðva var þéttari þar sem meiri breytileiki var í gróðri, sem kom fram í fleiri vistgerðum. Á 
milli stöðva var einnig horft eftir viðbótartegundum og vaxtarstöðum sjaldgæfra og friðaðra 
tegunda. Auk athugana á vettvangi voru dregnar saman fyrirliggjandi skráningar á æðplöntum 
í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Mosar og fléttur voru ekki skráðar á vettvangi en 
leitað var eftir upplýsingum um þá hópa í gagnagrunni stofnunarinnar (2.–3. viðauki).

Plöntutegundir, sem finnast á landinu, hafa verið flokkaðar út frá algengi og í samhengi við það 
hefur verndargildi þeirra verið metið (Hörður Kristinsson o.fl. 2007). Annars vegar er metin 
útbreiðsla tegundar á landinu og hins vegar metið hve mikið er af viðkomandi tegund þar sem hún 
finnst (1. viðauki). Verndargildi tegunda er metið út frá tíu matsflokkum (1–10) þar sem sjaldgæfar 
tegundir fá hátt gildi en algengar tegundir lágt (Hörður Kristinsson o.fl. 2007). Verndargildið 
byggir á fjölda 10×10 km reita sem tegundin kemur fyrir í, fjölda fundarstaða, mælingum á 
stærð vaxtarsvæða og algengni tegundar á hverjum stað. Auk þess er tiltekið ef tegund er friðuð 
samkvæmt lögum eða er á válista (Auglýsing um friðlýsingu nokkurra plöntutegunda, nr. 
184/1978, Náttúrufræðistofnun Íslands 1996, Náttúrufræðistofnun Íslands 2018b). Válistaflokkun 
æðplantna er unnin í samræmi við hættuflokka Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) og 
var æðplöntulistinn yfirfarinn út frá nýjum viðmiðum árið 2018 en listi yfir mosa og fléttur á 
válista var unninn 1996. Í 1. viðauka er gefið upp algengnimat og verndargildi æðplöntutegunda 
sem fundust á athugunarsvæðinu og einnig tegunda sem fundist hafa í samskonar vistgerðum 
á nærliggjandi svæðum samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Tegundaheiti 
æðplantna eru samkvæmt Herði Kristinssyni (2008).

3.3 Fuglar

Fuglalíf í grennd við veglínuna var kannað 23.–24. júlí 2019 og metið með tilliti til vistgerða. 
Gengið var eftir áætlaðri veglínu með hjálp GPS-tækis og þeir fuglar sem sáust á leiðinni skráðir 
auk þess sem nærliggjandi svæði voru skoðuð.

4 NIÐURSTÖÐUR

Gróðurfar athugunarsvæðisins einkennist aðallega af þurrlendi, einkum moslendi, þar sem 
landið liggur hæst yfir sjávarmáli en grasgefinn mói og graslendi þegar neðar dregur (1. mynd). 
Þar sem landið liggur lægst tekur við deiglendi með mýrlendisblettum inn á milli. Einnig eru 
mýrlendisblettir meðfram og við Látravatn. Landið er allvel gróið en sumstaðar er töluvert af 
grjóti í moslendinu og grýttir melar þar sem gróðurþekjan er minnst.
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Stöð Vistlendi Vistgerð
S01 Melar og sandlendi Eyðimelavist

Graslendi Stinnastararvist
Mýrlendi/Ferskvatn Starungsmýravist/tegundaríkt kransþörungavatn (við Látravatn)

S02 Moslendi Hraungambravist
S03 Melar og sandlendi Eyðimelavist

Moslendi Hraungambravist
S04 Mólendi Grasmóavist
S05 Mólendi Mosamóavist
S06 Graslendi Língresis- og vingulsvist
S07 Graslendi Grashólavist

Mýrlendi Hrossanálarvist
Mýrlendi Starungsmýravist

1. tafla. Stöðvar á athugunarsvæðinu frá Látravatni að Látravík þar sem æðplöntutegundir og 
vistgerðir voru skráðar sumarið 2019.

Vistlendi Flatarmál 
(ha) 

Hlutfall 
(%) VerndargildiVistgerð

Melar- og sandlendi 2,26 6
Eyðimelavist 0,42 1 Lágt
Mosamelavist 1,84 5 Lágt

Moslendi 25,15 65
Hraungambravist 25,15 65 Lágt

Strandlendi 1,05 3 Miðlungs
Grashólavist 1,05 3 Hátt*

Mýrlendi 2,39 6
Hrossanálarvist 1,96 5 Miðlungs*
Starungsmýravist 0,43 1 Mjög hátt**

Graslendi 3,05 8
Stinnastararvist 1,39 4 Miðlungs*
Língresis- og vingulsvist 1,66 4 Hátt*

Mólendi 3,98 10
Mosamóavist 3,02 8 Lágt
Grasmóavist 0,96 2 Hátt*

Aðrar landgerðir 0,85 2
Þéttbýli og annað manngert land 0,85 2

Vötn 0,02 <1
Tegundarík kransþörungavötn 0,02 <1 Hátt*

Samtals 87,2 100
*   Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.
** Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar og er   
metin sem forgangsvistgerð

2. tafla. Flatarmál (ha) og hlutfall (%) vistlenda og vistgerða innan 
athugunarsvæðis fyrirhugaðrar nýrrar veglínu frá Látravatni að Látravík.
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4.1 Vistgerðir

Alls koma fyrir 10 landvistgerðir í sex vistlendum á athugunarsvæðinu auk vega sem flokkast 
undir þéttbýli og annað manngert land (vistgerðakort, 2. tafla). Látravatn flokkast sem tegundaríkt 
kransþörungavatn en önnur vötn eða tjarnir eru ekki innan afmarkaðs athugunarsvæðis. Hins 
vegar er lítil tjörn í mýrlendinu við Ytri-Fit, rétt utan svæðisins.  

Moslendi er ríkjandi og nær til 65% af flatarmáli athugunarsvæðisins (2. tafla). Þekja annarra 
vistlenda er um eða innan við 10%.

Hraungambravist er eina vistgerðin innan moslendis á athugunarsvæðinu og þekur samfellt 
25 ha frá Látravatni og niður á flatann við Látravík (2. og 12. mynd). Þar tekur við allstór 3 ha 
fláki með grasríkri mosamóavist sem er önnur af vistgerðum mólendisins sem kemur fyrir á 
athugunarsvæðinu (3. mynd). Hin er grasmóavist sem kemur fyrir á fleiri en minni blettum ofar 
á svæðinu þar sem landinu hallar (2. og 4. mynd). Samtals þekur grasmóavist tæplega 1 ha. 
Þegar komið er enn lengra niður á flatann þéttist grasvöxturinn smám saman og allgróskumikil 
língresis- og vingulsvist, sem þekur nær samfellt um 1,7 ha, tekur þá við af mosamóavistinni 
(5. mynd). Stinnastararvist, sem er fremur rýrt og mosaríkt graslendi, nær yfir álíka stórt svæði 
eða um 1,4 ha og finnst í deigum dældum í heiðinni við Örlygshafnarveg við Látravatn (6. mynd). 

Mýrlendi nær yfir um 2 ha og er að stærstum hluta hrossanálarvist á deigu og sendnu landi 
beggja vegna Örlygshafnarvegar þar sem hann liggur um Látravík (7. mynd). Starungsmýravist 
sem einnig tilheyrir mýrlendi er samtals um 0,4 ha og kemur fyrir á nokkrum blautum blettum 
innan um hrossanálarvistina og língresis- og vingulsvistina í Látravík auk þess sem tveir litlir 
starungsmýrarblettir eru við Látravatn (8.–9. mynd). 

Innan mela og sandlendis kemur mosamelavist allvíða fyrir innan um hraungambravistina 
í hálfgrónum og grýttum blettum og flákum (10. mynd) og samtals þekur hún um 1,8 ha. 
Eyðimelavist er aðeins um 0,4 ha og er aðallega á hálfröskuðu landi meðfram Örlygshafnarvegi 
efst á athugunarsvæðinu. Gróðurþekja þar er að jafnaði mjög lítil.

Af vistlendum innan athugunarsvæðisins hefur strandlendi hlutfallslega minnsta útbreiðslu. Þar 
er eingöngu um að ræða grashólavist sem samtals þekur rúmlega 1 ha (11. mynd). Grashólavist 
finnst á þurrum sandöldum, beggja vegna Örlygshafnarvegar í Látravík á svipuðum slóðum og 
hrossanálarvist. 

Örlygshafnarvegur og malarplan út frá honum flokkast sem þéttbýli og annað manngert land, 
sem er innan við 1 ha eða um 2% af flatarmáli athugunarsvæðisins. 

Látravatn er eina ferskvatnsvistgerðin innan afmarkaðs athugunarsvæðis og flokkast sem 
tegundaríkt kransþörungavatn. Aðeins 0,02 ha vatnsins koma inn á jaðar svæðisins sem er vel 
innan við 1% af flatarmáli þess.
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1. mynd. Horft yfir fyrirhugað framkvæmdasvæði nýs vegar frá Látravatni til Látravíkur. Moslendi er 
ríkjandi á ofanverðu svæðinu en graslendi og deiglendi með mýrarblettum einkenna flatlendið. Ljósm. 
Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

2. mynd. Lyngtegundir og smárunnar mynda skellur í hraungambravist. Undir hjallanum fjær á myndinni 
er grasmóavist. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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3. mynd. Grasrík mosamóavist tekur við af hraungambravist þegar komið er niður á flatlendið í Látravík. 
Á myndinni er Britta Steger. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

4. mynd. Tegundarík grasmóavist þar sem ægir sama ýmsum grösum og blómjurtum. Ljósm. Rannveig 
Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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5. mynd. Allgróskuleg língresis- og vingulsvist á flatlendinu í Látravík þar sem grasvöxtur er þéttastur. 
Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

6. mynd. Stinnastararvist í rakri dæld ofan við Örlygshafnarveg við Látravatn. Ljósm. Rannveig 
Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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7. mynd. Hrossanálarvist í Látravík. Hrossanálin vex ýmist í þéttum breiðum eða í minni blettum innan 
um mýrastör og hálmgresi. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

8. mynd. Starungsmýravist í Látravík. Mýrastör er ríkjandi en þar sem minni raki er vaxa sums staðar 
klóelfting og brennisóley í breiðum. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 



14 15

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2019 Nýr vegur frá Látravatni til Látravíkur: úttekt á vistgerðum, f lóru og fuglalífi

9. mynd. Starungsmýravist myndar kraga við flæðarmál Látravatns. Tágamura var þar áberandi í blettum 
ásamt túnsúru, skarifífli og fleiri blómjurtum. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

10. mynd. Hálfgróin og grýtt mosamelavist neðan við Kistur. Á flatlendinu sést í gras- og mýrlendið 
sunnan við byggðina í Hvallátrum. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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11. mynd. Grashólavist við Örlygshafnarveg í Látravík. Kattartunga, blóðberg og gulmaðra vaxa innan 
um túnvingulinn sem er ríkjandi í vistgerðinni. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

12. mynd. Blávingull og túnvingull ásamt fleiri grasleitum tegundum vaxa strjált í mosaþembunni sem 
einkennir hraungambravist. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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4.2 Flóra

Í vettvangsferð þann 23.–24. júlí 2019 voru 85 æðplöntutegundir skráðar á sjö stöðvum 
(skráningastöðum) innan athugunarsvæðisins auk átta tegunda rétt utan afmarkaðs 
athugunarsvæðis (vistgerðakort, 1. viðauki). Þar af voru 25 tegundir óskráðar á svæðinu miðað 
við gagnagrunn Náttúrufræðistofnunar Íslands. Fyrir voru 94 tegundir æðplantna skráðar í 
gagnagrunn stofnunarinnar við Látravatn, Látravík og Hvallátra. Á athugunarsvæðinu og í grennd 
við það hafa því nú samtals verið skráðar 119 tegundir æðplantna, að meðtöldum ættkvíslum 
túnfífla og undafífla. Einnig eru 76 tegundir mosa og 10 fléttutegundir skráðar í gagnagrunn 
Náttúrufræðistofnunar Íslands á svæðinu, þ.e. við Látravatn, Hvallátur og Látravík.

Á bilinu 16–40 tegundir voru skráðar í mismunandi vistgerðum á skráningarstöðvum. Flestar 
tegundir æðplantna voru skráðar í grasmóavist á stöð S06 eða 40 tegundir. Fjöldi æðplantna 
innan stöðva var oftast í kringum 30 tegundir í hverri vistgerð en allnokkur munur gat verið 
á fjölda tegunda í sömu vistgerðum milli stöðva. Til dæmis fundust helmingi færri tegundir 
í hraungambravist á stöð S02 heldur en á stöð S03 og í starungsmýravist á stöð S01 voru 
skráðar 32 tegundir æðplantna en aðeins 16 tegundir á stöð S07. 

Þær tegundir sem komu fyrir á flestum stöðvum á athugunarsvæðinu voru gulmaðra, blóðberg, 
kattartunga, túnvingull og vallhæra (4. og 11. mynd). Þetta eru allt algengar tegundir sem 
geta vaxið í mörgum vistgerðum, einkum þar sem gróður er tiltölulega lágvaxinn eins og í 
hraungambravist, mosamelavist og graslendisvistgerðum líkt og koma fyrir á athugunarsvæðinu 
en eru ekki endilega ríkjandi eða einkennandi fyrir þær vistgerðir. Kattartunga vex að öllu 
jöfnu nærri sjó, oftast í klettum og á sjávarfitjum en er einnig algeng t.d. í snöggu graslendi 
eða grasríku mos- og mólendi á svæðum þar sem loftslag er mjög hafrænt líkt og er á 
athugunarsvæðinu (Hörður Kristinsson o.fl. 2018). 

Að öðru leyti endurspeglaði tegundasamsetning æðplantna vistlendi og vistgerðir á svæðinu. 
Gamburmosar (Racomitrium sp.) eru ríkjandi eða einkennandi í útbreiddustu vistgerðunum 
á athugunarsvæðinu, þ.e. hraungambravist, mosamóavist og mosamelavist. Lyngtegundir og 
smárunnar eins og krækilyng, grasvíðir og holtasóley mynduðu dreifðar skellur í mosanum 
en þekja þeirra var töluvert meiri þar sem þær uxu í grasmóavist ásamt bláberjalyngi og 
blóðbergi (t.d. 2. og 4. mynd). Grös og grasleitar tegundir eru ýmist ríkjandi eða einkennandi 
í nær öllum vistgerðum á svæðinu en hlutfall einstakra tegunda er mishátt og fylgitegundir 
eru mismunandi. Túnvingull var allsráðandi grastegund í língresis- og vingulsvist (5. mynd). 
Hann var einnig ríkjandi í grashólavist auk þess var hann áberandi innan um stinnastör sem 
var ríkjandi í stinnastararvist. Blávingull ásamt týtulíngresi og bugðupunti voru einkennandi 
grastegundir í grasmóavist ásamt fleiri grasleitum tegundum eins og móasefi og vallhæru 
(4. mynd). Vinglar, móasef og stinnastör uxu fremur strjált í hraungambravist og mosamelavist 
en túnvingull og blávingull höfðu töluverða þekju í mosamóavist (3. og 12. mynd). Blómjurtir 
eins og gulmaðra og kattartunga voru mjög algengar á svæðinu eins og áður hefur komið fram 
en höfðu sjaldnast mikla þekju. Þær settu einna helst svip sinn á grasmóavist ásamt ljónslappa, 
silfurmaríustakki, undafíflum og maríuvendi (4. mynd), og grashólavist ásamt lokasjóði og 
gullvendi (11. mynd). Hrafnaklukka var áberandi í gróskulegum og deigum vistgerðum eins og í 
graslendinu og mýrlendinu (5. mynd). Þar uxu einnig brennisóley, stjörnuarfi og fleiri blómjurtir 
ásamt klóelftingu sem óx í breiðum í rökum dældum eða gömlum vatnsrásum (8. mynd). 

Hrossanál, mýrastör og hálmgresi voru algengustu tegundirnar í mýrlendi. Hrossanál myndaði 
þéttar breiður í hrossanálarvist en sumstaðar óx hún í minni blettum innan um mýrastör, hálmgresi 
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og túnvingul (7. mynd). Bjúgstör, lágvaxin stör sem vex í sendnu landi, óx víða í hrossanálarvist 
og grashólavist á athugunarsvæðinu og melgresi myndaði sums staðar áberandi brúska í 
hrossanálarvistinni næst ströndinni. Mýrastör var ríkjandi í  starungsmýravist og með henni 
uxu aðallega klóelfting, hrossanál og hálmgresi í mýrlendinu við Látravík. Í starungsmýravist 
meðfram Látravatni voru hins vegar grös eins og skriðlíngresi, vallarsveifgras og vinglar helstu 
fylgitegundir með mýrarstör, sem og blómjurtir eins og tágamura, túnsúra, brennisóley, skarifífill 
og mýradúnurt (9. mynd). Fáar aðrar starir uxu með mýrastör en þó má nefna að belgjastör 
óx á stangli en hún kom einnig fyrir í stinnastararvist þar sem hún óx nokkuð þétt í deigustu 
blettunum.  Klófífa sem annars er algeng tegund í starungsmýravist fannst aðeins á stöku stað við 
Látravatn. Tvær tegundir vatnaplantna, síkjamari og vorbrúða, fundust í Látravatni sem flokkast 
sem tegundaríkt kransþörungavatn en flagasóley og skriðdepla saumuðu sig eftir flæðarmálinu. 
Hrafnafífa, vatnsnarfagras og trefjasóley eru votlendis- og vatnaplöntur sem gjarnan vaxa við 
járnríkar uppsprettur en þær fundust í og við litla tjörn í gróskulegri starungsmýravist við Ytri-Fit 
rétt sunnan við athugunarsvæðið (13.–14. mynd).

4.3 Fuglar

Í 3. töflu er yfirlit yfir fuglategundir sem sáust við athuganir og aðra þekkta/líklega varpfugla 
á svæðinu. Mest bar á ritum en þær nota Látravatn til baða og hvíldar og var stanslaus umferð 
fugla upp í vatnið á meðan athugunum stóð (15. mynd). Himbrimi sást á vatninu þann 23. júlí 
en ekki daginn eftir og skúfandarkolla fældist upp frá bakkanum þann 24. júlí. Sandlóur voru 
einnig í grennd við vatnið.

Við frístundabyggðina í Látravík er kríuvarp, 
gróflega áætlað í kringum 50–60 pör, og voru kríur 
víða á flugi, m.a. við Látravatn. Einnig sækja þær í 
litla tjörn í mýrlendinu við Ytri-Fit (vistgerðakort, 
13. mynd) og þar voru einnig nokkrir óðinshanar 
á sundi.

Í mos- og mólendinu í hlíðinni voru þúfutittlingar 
og heiðlóur ríkjandi og einnig heyrðist í spóa og 
snjótittlingi. Vitað er að sendlingar verpa dreift á 
svæðinu (Ólafur K. Nielsen, munnleg heimild). 
Þegar neðar er komið tekur við gras- og mýrlendi 
og þar mátti heyra í stelk, hrossagauk, spóa og 
þúfutittlingi auk þess sem lóuþræll með unga 
sást. Gera má ráð fyrir að töluvert sé um tjalda 
og sandlóur nær ströndinni á varptíma. Þá sáust 
tveir kjóar á flugi.

Tegund Staða á válista
Himbrimi Í nokkurri hættu (VU)
Skúfönd
Tjaldur* Í nokkurri hættu (VU)
Sandlóa
Heiðlóa
Sendlingur* Í hættu (EN)
Lóuþræll
Hrossagaukur
Spói
Stelkur Í yfirvofandi hættu (NT)
Óðinshani Gögn vantar (DD)
Kjói Í hættu (EN)
Hettumáfur
Rita Í nokkurri hættu (VU)
Kría Í nokkurri hættu (VU)
Þúfutittlingur
Hrafn Í nokkurri hættu (VU)
Snjótittlingur Í nokkurri hættu (VU)
* Sást ekki en er þekktur/líklegur varpfugl

3. tafla. Fuglategundir sem sáust við athuganir 
sumarið 2019 og staða þeirra sem eru á válista 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 2018c).
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13. mynd. Lítil tjörn í starungsmýravist rétt sunnan við athugunarsvæðið í Látravík. Kría sækir í tjörnina. 
Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

14. mynd. Trefjasóley, mýrelfting og vatnsnarfagras við litla tjörn rétt sunnan við athugunarsvæðið í 
Látravík. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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15. mynd. Rituhópur á tanga við Látravatn en ritan nýtir vatnið til böðunar og hvíldar. Ljósm. Rannveig 
Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

16. mynd. Kríuvarp er við frístundabyggðina í Hvallátrum. Kríuungum stafar hætta af bílaumferð í 
gegnum byggðina. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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5 UMRÆÐUR

5.1 Vistgerðir og flóra

Allflestar vistgerðir á athugunarsvæðinu eru algengar á landsvísu og finnast í flestum landshlutum 
en heildarflatarmál einstakra vistgerða er mismikið. Grashólavist finnst í öllum landsfjórðungum 
en telst hins vegar fágæt því heildarflatarmál hennar reiknast aðeins um 50 km2 á öllu landinu. 
Óvissa er þó nokkur þar sem óglögg skil geta verið við líkar vistgerðir, t.d. hrossanálarvist. 
Þess má geta að hrossanálarvist hefur fram að þessu ekki verið kortlögð á sunnanverðum 
Vestfjörðum (Sigurður H. Magnússon o.fl. 2016). Mosamóavist hefur sömuleiðis lítt verið 
kortlögð á því svæði. 

Við mat á verndargildi vistgerða er horft til fágætis, tegundaauðgi, grósku og kolefnisforða 
í jarðvegi. Samkvæmt frummati Náttúrufræðistofnunar Íslands er verndargildi vistgerða á 
athugunarsvæðinu mishátt (Jón Gunnar Ottósson og Sigurður H. Magnússon 2016). Nýlega var 
gefin út skýrsla um aðferðir þar sem m.a. var gerð grein fyrir svokölluðum forgangsvistgerðum 
við val svæða á B-hluta náttúruminjaskrár og er hér horft til þess (Olga K. Vilmundardóttir o.fl. 
2019). Einnig er tekið til þess hvort að tiltekin vistgerð sé á lista Bernarsamningsins frá 2014 
yfir vistgerðir sem þarfnast verndar en Ísland á aðild að samningnum (Council of Europe 2019).  
Síðast en ekki síst er litið til þess hvort um sé að ræða vistgerð sem nýtur sérstakrar verndar 
samkvæmt 61. gr. náttúruverndarlaga (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013).  

Starungsmýravist er verðmætasta vistgerðin á athugunarsvæðinu miðað við gefnar forsendur 
(2. tafla). Hún er ein af 31 landvistgerð sem hefur verið skilgreind sem forgangsvistgerð með 
mjög hátt verndargildi (Sigurður H. Magnússon o.fl. 2016, Olga K. Vilmundardóttir o.fl. 2019). 
Hún er einnig á lista Bernarsamningsins og á svæðum þar sem hún nær samfellt yfir 2 ha nýtur 
hún verndar samkvæmt náttúruverndarlögum (Council of Europe 2019, Lög um náttúruvernd 
nr. 60/2013). Verndargildi þriggja landvistgerða, grashólavistar, língresis- og vingulsvistar og 
grasmóavistar, er metið hátt og verndargildi hrossanálarvistar og stinnastararvistar er metið 
miðlungi hátt. Allar fimm eru á lista Bernarsamningins. Verndargildi annarra landvistgerða á 
athugunarsvæðinu er lágt. 

Verndargildi Látravatns sem tegundaríks kransþörungavatns er einnig metið hátt og er á lista 
Bernarsamningsins. Auk þess sem stöðuvötn stærri en 1000 m2 njóta verndar samkvæmt 61. gr. 
náttúruverndarlaga (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013) en Látravatn er 0,135 km2 (17. mynd)

Athugunarsvæðið frá Látravatni að Látravík fellur undir svæði nr. 307 á náttúruminjaskrá, 
aðallega vegna stórkostlegra fuglabjarga, en einnig er litið til þess að bjargbrúnir og heiðar eru 
vel grónar og fjöldi þjóðminja er á svæðinu (Umhverfisstofnun). Athugunarsvæðið er einnig 
innan svæðis sem nýtur hverfisverndar samkvæmt aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006–2018 
(Yngvi Þór Loftsson o.fl. 2008). 

Lagning nýs vegar frá Örlygshafnarvegi (612) við Látravatn og aftur inn á Örlygshafnarveg á 
flatanum við Ytri-Fit í Látravík mun hafa áhrif á allt að 39 ha svæði miðað við þær forsendur 
að afmarkað athugunarsvæðið jafngildi mögulegu áhrifasvæði. Veglínan sem er um 1,8 km löng 
liggur að mestu leyti um óraskað og allvel gróið svæði. Frá Látravatni mun vegurinn liggja nær 
eingöngu um moslendi, þar sem hraungambravist er ríkjandi og síðan mosaríkt mólendi með 
mosamóavist þegar komið er nokkuð niður á flatlendið (vistgerðakort, 1.–3. mynd). Á þessum 
1,5 km kafla, eru melavistgerðir, aðallega mosamelavist, stinnastararvist og grasmóavist, 
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17. mynd. Horft yfir Látravatn sem er um 0,14 km2 Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

ríkjandi í minni flákum og blettum sem oftast eru utan við veglínuna sjálfa (4., 6. og 10. mynd). 
Starungsmýravist í tveimur smáblettum við og meðfram Látravatni og örlítill hluti vatnsins eru 
í jaðri athugunarsvæðisins og því litlar líkur á að framkvæmdir munu valda þar beinu raski 
(9. mynd). Á þessum hluta veglínunnar er farið yfir óraskað og allvel gróið svæði. Bein áhrif 
framkvæmda eru langmest á vistgerðir með lágt verndargildi en óhjákvæmilegt er að aðrar 
vistgerðir með hærra verndargildi, s.s. grasmóavist, muni verða fyrir einhverju raski. Gera má 
ráð fyrir að bein áhrif framkvæmda á vistgerðir verði miðlungi mikil miðað við mikilvægi þeirra. 

Á síðustu 300–400 metrunum innan athugunarsvæðisins mun veglínan liggja yfir mjög vel 
gróið svæði og þvera língresis- og vingulsvist, grashólavist og hrossanálarvist, auk þess sem 
hún mun liggja nærri starungsmýrablettum (vistgerðakort, 5., 7.–8. og 11. mynd). Allar fjórar 
vistgerðirnar sem koma fyrir á þessum stutta kafla eru á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir 
sem þarfnast verndar og eru þær allar með miðlungi hátt, hátt eða mjög hátt verndargildi (2. tafla). 
Eins og fram hefur komið nýtur votlendi sem er stærra en 2 ha sérstakrar verndar samkvæmt 
náttúruverndarlögum. Starungsmýravist fellur undir skilgreiningu laganna á votlendi en hún 
hefur allnokkra útbreiðslu ofan við Örlygshafnarveg í Látravík (18.–19. mynd). Heildarflatarmál 
hennar innan athugunarsvæðisins er undir 0,5 ha (2. tafla). Undir skilgreininguna falla einnig 
starungsmýrablettir sem eru hluti af stærri flákum utan við afmarkað svæði en sá stærsti er um 
1,2 ha að flatarmáli (20. mynd). Líkt og á fyrri hluta veglínunnar verður að mestu farið yfir 
óraskað svæði og miðað við mikilvægi vistgerða er ljóst að bein staðbundin áhrif framkvæmda 
verða mikil. 

Hér er einnig vert að benda á að gróðurfar í Látravík er um margt sérstakt. Þar ægir saman á 
tiltölulega litlu svæði ólíkum vistgerðum sem einkum endurspegla sendið undirlagið, samanber 
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18. mynd. Horft til suðurs í átt að Brunnanúpi. Gróskulegur starungsmýrafláki sem umkringir tjörnina 
rétt sunnan við athugunarsvæðið. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 

19. mynd. Starungsmýri teygir sig til norðurs frá athugunarsvæðinu í átt að Hvallátrum en Bjarnarnúpur 
gnæfir yfir byggðinni. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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hrossanálar- og grashólavist, en einnig má greina áhrif landbúnaðar, t.d. á língresis- og vingulsvist 
og mýrlendið þar sem brennisóley og klóelfting voru mjög áberandi (8. mynd). Þetta minnir 
um margt á vistgerð sem kallast á ensku Machair og hugsanlega mætti kalla skeljasandsvist 
eða skeljasandsengi (Angus 2006). Þetta er sjaldgæf vistgerð sem er á lista Bernarsamningsins 
(Council of Europe 2019) og er hún bundin við nokkur svæði á norðvesturströnd Skotlands 
og Írlands og skosku eyjarnar, t.d. Orkneyjar og Hjaltlandseyjar. Þarna er um að ræða samspil 
og áhrif umhverfisþátta á gróður, einkum skeljasands, þannig að jarðvegur er mjög kalkríkur 
og sýrustig hans hátt. Þarna fara saman aflíðandi skeljasandsströnd, rakt og hafrænt loftslag, 
sterkir vindar af hafi sem blása sandi og lausu þangi upp á land og ekki síst áhrif landnotkunar, 
s.s. landbúnaðar (21. mynd). Þar sem þessir þættir koma saman myndast gjarnan fjölbreytt 
mynstur blómríks graslendis og votlendis á sendnu en nokkuð stöðugu undirlagi, oft varið af 
óstöðugri melhólum nær ströndinni. Tegundasamsetning getur verið ólík í mismunandi blettum, 
stöðum og jafnvel á milli ára. Túnvingull, ásamt gulmöðru, og stundum blóðbergi, er dæmi 
um algenga tegundasamsetningu í Machair-vistgerðinni líkt og finna má í Látravík (11. og 22. 
mynd). Þetta gefur tilefni til að rannsaka gróðurfar í Látravík og sambærilegum stöðum, s.s. 
Breiðavík, Örlygshöfn, Rauðasandi og við Hagavaðal í V-Barðastrandasýslu. 

Á athugunarsvæðinu eru engar æðplöntutegundir friðaðar eða á válista. Allflestar tegundirnar 
eru algengar á landsvísu og með lágt verndargildi, á bilinu 1–3 (Hörður Kristinsson o.fl. 2007, 
1. viðauki). Melasól (verndargildi 3) er mjög algeng þar sem hún vex á melum og meðfram 
vegum á Vestfjörðum (23. mynd) og nokkuð víða á Vesturlandi en hefur hins vegar takmarkaðri 
útbreiðslu á landsvísu. Hún finnst einnig á Miðnorðurlandi og er allútbreidd á Austfjörðum en 
þá aðallega hátt til fjalla (Hörður Kristinsson o.fl 2018).  

Af þeim 76 mosum í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands sem eru skráðir í grennd við 
athugunarsvæðið (Látravatn, Hvallátur, Látravík) er enginn á válista (Náttúrufræðistofnun 
Íslands 1996, 2. viðauki). Tvær mosategundir, kjarrlápur (kjarrsylgja skv. Ágústi H. Bjarnasyni 
2018) og urðabroddur (urðalokkur skv. Ágústi H. Bjarnasyni 2018), eru hins vegar mjög 
sjaldgæfar. Kjarrlápur, hefur fundist á tveimur stöðum á Norðurlandi og á tveimur öðrum 
stöðum á Vestfjörðum fyrir utan Látravík (Bergþór Jóhannsson 2000, Ágúst H. Bjarnason 
2018). Urðabroddur hefur aðeins fundist við Örlygshöfn fyrir utan Látravík, skv. gagnagrunni 
Náttúrufræðistofnunar Íslands (sjá einnig Bergþór Jóhannsson 1997) en hugsanlega finnst 
hann einnig á fáum stöðum á Norðvesturlandi (Ágúst H. Bjarnason 2018). Ein fléttutegund, 
fleiðurdumbra (3. viðauki), er á válista auk þess sem hún er ein af 90 tegundum fléttna og 
fléttuháðra sveppa sem þarfnast verndar (Náttúrufræðistofnun Íslands 1996, María Harðardóttir 
o.fl. 2008). Hún hefur fundist á fimm stöðum á vestanverðu landinu og í Hallormsstaðaskógi 
fyrir austan (Hörður Kristinsson 2016). Ekki eru til nákvæmar staðsetningar á fundarstöðum 
mosa- og fléttutegunda en litlar líkur eru á að mosinn kjarrlápur sem vex á trjám, föllnu laufi 
og í gróskumiklum hvömmum (Ágúst H. Bjarnason 2018), verði fyrir raski. Hins vegar eru 
meiri líkur á að vaxtarsvæði urðabrodds og fléttunnar fleiðurdumbru sem vaxa í skriðum og á 
klettum á svæðinu verði raskað. Áhrif framkvæmda á sjaldgæfar æðplöntur eru metin lítil en 
vægi áhrifa á fágætar mosa- og fléttutegundir eru óljós. 
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20. mynd. Starungsmýravist er skilgreind sem forgangsvistgerð með mjög hátt verndargildi. Hún 
hefur töluverða útbreiðslu í Látravík en nær þó ekki að mynda samfellda fláka sem eru stærri en 2 ha. 
Kortagerð: Sigmar Metúsalemsson. 

21. mynd. Aflíðandi skeljasandsströnd, sterkir vindar af hafi, rakt, hafrænt loftslag og laust þang sem 
fýkur upp á land hefur mótandi áhrif á gróðurfar í Látravík sem minnir um margt á svokallaða Machair 
vistgerð sem kalla mætti skeljasandsvist- eða engi. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 22. júní 2019. 
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22. mynd. Blóðberg er áberandi í „skeljasandsvist“ ásamt fleiri tegundum eins og túnvingli, gulmöðru 
og kattartungu. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 22. júní 2019. 

23. mynd. Melasól sem segja má að sé ein af einkennistegundum Vestfjarða vex hér í mel við Látravatn. 
Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 24. júlí 2019. 
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5.2 Fuglar

Ef miðað er við þá fugla sem enn voru á svæðinu síðsumars, sem og vistgerðir svæðisins, má 
ætla að allríkulegt fuglalíf sé í Látravík.

Nokkrar tegundir sem finnast á svæðinu eru á válista (3. tafla), meðal annars rita en flugleið 
hennar liggur yfir fyrirhugaða veglínu í grennd við Látravatn. Einhver minni vötn eru á svæðinu 
en það má gera ráð fyrir að stór hluti ritubyggðarinnar í Látrabjargi (um 32.000 pör; Kristinn 
Haukur Skarphéðinsson o.fl. 2016) nýti sér Látravatn. 

Ritur sáust koma á háu flugi frá hafi og virtust yfirleitt halda sömu hæð og vakti athygli að rétt 
áður en þær komu að Látravatni (þar sem fyrirhuguð veglína liggur) þá voru þær oft á mjög 
lágu flugi, jafnvel bara örfáa metra frá jörðu. Vegi á þessum slóðum gæti því fylgt slysahætta, 
bæði fyrir fugla og menn og þyrfti að skoða staðsetningu hans betur í ljósi þessa, svo sem þann 
möguleika að færa veglínuna neðar í hlíðina þar sem hún liggur vestur af enda vatnsins.

Fyrir utan ritu hefur nýr vegur helst neikvæð áhrif á mófugla og eru nokkrar tegundir á svæðinu 
á válista (3. tafla), þ.e. tjaldur, sendlingur, kjói og snjótittlingur. Einnig telst stelkur vera í 
yfirvofandi hættu. Við lagningu nýs vegar raskast búsvæði mófugla óhjákvæmilega og æskilegt 
væri að kortleggja betur varp, sérstaklega möguleg kjóaóðul, innan áhrifasvæðis veglínunnar.  
Nýr vegur myndi þó einnig hafa jákvæð áhrif í för með sér þar sem hann myndi draga stórlega 
úr umferð í frístundabyggðinni og þar með úr hættunni að keyrt sé yfir kríuunga úr varpinu þar 
en þeir halda sig gjarnan við veginn (16. mynd). Kría er á válista (3. tafla).

Niðri á láglendinu í Látravík, þar sem vegurinn myndi sameinast Örlygshafnarvegi á ný við 
Ytri-Fit, er nokkurt mýrlendi og þyrfti að leitast við að raska því sem minnst á framkvæmdatíma 
og gæta sérstaklega að lítilli tjörn sem liggur sunnan veglínunnar (vistgerðakort, 24. mynd) 
en hún var þéttsetin af kríum og óðinshönum daginn sem athuganir fóru fram. Þá er almennt 
mælst til þess að forðast framkvæmdir á varptíma (maí–júlí), sérstaklega á fuglaríkum svæðum.

24. mynd. Óðinshanar á tjörn í Látravík sunnan fyrirhugaðrar veglínu. Ljósm. Rannveig Thoroddsen, 
24. júlí 2019. 
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6 SAMANTEKT

Óbein áhrif fyrirhugaðra vegaframkvæmda á vistgerðir og flóru eru talin óveruleg en brýnt er 
að fara með gát á framkvæmdatíma einkum þar sem veglínan liggur nærri mýrlendisvistgerðum 
og þess einnig gætt að hefta ekki vatnsflæði um þær. 

Bein áhrif framkvæmda á vistgerðir og flóru yrðu mismikil innan athugunarsvæðisins og munu 
þau ýmist vera óafturkræf þar sem nýr vegur yrði lagður yfir lítt raskað svæði eða vara hluta af 
líftíma framkvæmdarinnar. Að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands verða þau talsvert neikvæð 
þegar litið er til þessara þátta í heild.

Vegna flugs rita upp í Látravatn er mælst til þess að staðsetning vegarins verði endurskoðuð 
en áætluð lega hans í dag skarast á við svæði þar sem ritur geta verið á mjög lágu flugi með 
tilheyrandi slysahættu. Einnig geta neikvæð áhrif á búsvæði mófugla verið nokkur og væri 
æskilegt að það færi fram ítarlegri könnun á fuglalífinu almennt þegar varptíminn stendur sem 
hæst í júní. 

Framkvæmdin mun hafa lítil áhrif á svæði nr. 307 á náttúruminjaskrá með tilliti til gróðurs á 
bjargbrúnum en staðbundin áhrif á allvel gróinn heiðagróður eru óhjákvæmileg. Látrabjarg er 
innan svæðis 307 og gætu neikvæð áhrif verið talsverð vegna ofangreinds flugs rita sem verpa 
í bjarginu.
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■■■□□□ Algeng hringinn í kring um landið í miklu magni
■■■□□ Finnst hringinn í kring um landið, en ekki mikið af henni
■■■□ Finnst víða um landið, en afar strjál, eða mjög lítið á hverjum stað
■■□□□ Finnst í sumum landshlutum, algeng á því svæði
■■□□ Finnst í sumum landshlutum, en í fremur litlu magni
■■□ Finnst dreifð á hluta landsins, en afar strjál eða sjaldgæf, vantar í suma landshluta
■□□□ Aðeins á einu eða fáum svæðum, en algeng þar sem hún er
■□□ Aðeins á einu eða fáum svæðum, fremur lítið af henni þar sem hún finnst
■□ Aðeins á einum eða fáum stöðum, mjög sjaldgæf eða lítið af henni
SL Slæðingar

Stöð: S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07
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Fjöldi skráðra teg. í 
vistgerðum

 á vettvangi

U
tan stöðva

G
agnagrunnur N

Í

Tegundir sem fundust á vettvangi
1 Aðalbláberjalyng Vaccinium myrtillus ■■■□□□ 1 1
2 Augnfró Euphrasia frigida ■■■□□□ 1 1 1 2 1
3 Axhæra Luzula spicata ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
4 Baldursbrá Tripleurospermum maritimum ■■■□□□ 1 1
5 Barnarót Coleoglossum viride ■■■□□□ 1 1 1 2
6 Beitieski Equisetum variegatum ■■■□□□ 1 1 1 1 3
7 Belgjastör Carex panicea ■■■□□□ 1 1 1 1 3 1
8 Bjúgstör Carex maritima ■■■□□□ 1 1 1 2 1
9 Bláberjalyng Vaccinium uliginosum ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1

10 Blágresi Geranium sylvaticum ■■■□□□ 1 1 1
11 Blálilja Mertensia maritima ■■■□□□ 2 1
12 Blásveifgras Poa glauca ■■■□□□ 1 1
13 Blávingull Festuca vivipara ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
14 Blóðarfi Polygonum aviculare ■■■□□□ 1 1
15 Blóðberg Thymus praecox ssp. Arcticus ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
16 Brennisóley Ranunculus subborealis ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
17 Brjóstagras Thalictrum alpinum ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
18 Bugðupuntur Avenella flexuosa ■■■□□□ 1 1 1 1 1 4
19 Finnungur Nardus stricta ■■■□□□ 2 1
20 Fjalladepla Veronica alpina ■■■□□□ 1 1
21 Fjallalógresi Trisetum spicatum ■■■□□□ 1 1
22 Fjallapuntur Deschampsia alpina ■■■□□□ 1 1 1 2 1
23 Fjallasveifgras Poa alpina ■■■□□□ 1 1 1 1

9 VIÐAUKAR

1. viðauki. Æðplöntur á athugunarsvæðinu frá Látravatni að Látravík, í V-Barðarstrandarsýslu.

Listi yfir æðplöntutegundir sem skráðar voru í stöðvum S01–S07 í júlí 2019 (sjá vistgerðarkort). 
Tegundir voru skráðar innan 10 landvistgerða og í einni ferskvatnsvistgerð innan athugunarsvæðis 
auk nokkurra tegunda sem fundust utan stöðva. Einnig eru á listanum æðplöntutegundir sem fundist 
hafa áður við Látravatn, Látravík og Hvallátra samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar 
Íslands. Nánari skýringar á táknum og verndargildi má sjá í Hörður Kristinsson o.fl. 2007 og 
Hörður Kristinsson 2008.
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1. viðauki. Framhald.
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24 Fjallavíðir Salix arctica ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 7
25 Fjöruarfi Honckenya peploides ■■■□□□ 2 1
26 Fjörukál Cakile maritima ■■□□□ 3 1
27 Flagasóley Ranunculus reptans ■■■□□□ 1 1 1 1
28 Friggjargras Platanthera hyperborea ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
29 Geldingahnappur Armeria maritima ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
30 Gleym-mér-ei Myosotis arvensis ■■□□□ 1 1 1 2 1
31 Grasvíðir Salix herbacea ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
32 Grávorblóm Draba incana ■■■□□□ 1 1 1 1
33 Gullmura Potentilla crantzii ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1
34 Gullvöndur Gentianella aurea ■■■□□□ 2 1 1 2 1
35 Gulmaðra Galium verum ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
36 Haugarfi Stellaria media ■■■□□□ 1 1
37 Hálmgresi Calamagrostis neglecta ■■■□□□ 1 1 1 2 1
38 Hárleggjastör Carex capillaris ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
39 Hjartarfi Capsella bursapastoris ■■■□□□ 1 1
40 Hjónagras Pseudorchis straminea ■■■□□□ 2 1
41 Hnúskakrækill Sagina nodosa ■■■□□□ 1 1 1
42 Holtasóley Dryas octopetala ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
43 Hófsóley Caltha palustre ■■■□□□ 1 1
44 Hrafnafífa Eriophorum scheuchzeri ■■■□□□ 1 1
45 Hrafnaklukka Cardamine pratensis ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
46 Hrossanál Juncus arcticus ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
47 Hrútaber Rubus saxatilis ■■■□□□ 1 1 1 2
48 Hvítmaðra Galium normanii ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
49 Hærufífill Hieracium leucodetum ■■□□□ 1
50 Ilmreyr Anthoxanthum odoratum ■■■□□□ 1 1 1 1 3 1
51 Jakobsfífill Erigeron borealis ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
52 Kattartunga Plantago maritima ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
53 Klóelfting Equisetum arvense ■■■□□□ 1 1 1 1 1 4 1
54 Klófífa Eriophorum angustifolia ■■■□□□ 1 1 1
55 Knjáliðagras Alopecurus geniculatus ■■■□□ 2 1 1
56 Kornsúra Bistorta vivipara ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
57 Krækilyng Empetrum nigrum ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1
58 Lambagras Silene acaulis ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1
59 Lindadúnurt Epilobium alsinifolium ■■■□□□ 1 1
60 Ljónslappi Alchemilla alpina ■■■□□□ 1 1 1 1 3 1
61 Ljósberi Viscaria alpina ■■■□□□ 1 1
62 Loðvíðir Salix lanata ■■■□□□ 1 1 1
63 Lokasjóður Rhinanthus minor ■■■□□□ 1 1 1 1 1 4 1
64 Lónasóley Ranunculus confervoides ■■■□□□ 2 1
65 Lyfjagras Pinguicula vulgaris ■■■□□□ 1 1 1 1 1 4 1
66 Lækjagrýta Montia fontana ■■■□□□ 1 1
67 Maríustakkur Alchemilla vulgaris ■■■□□□ 1 1
68 Maríuvöndur Gentianella campestris ■■■□□□ 2 1 1 1 1 4 1
69 Melablóm Arabidopsis petraea ■■■□□□ 1 1 1 2 1
70 Melasól Papaver radicatum ■■□□□ 3 1 1
71 Melgresi Leymus arenarius ■■□□□ 1 1 1
72 Mosajafni Selaginella selaginoides ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
73 Móalógresi Trisetum triflorum ■■■□□□ 1 1 1 2
74 Móasef Juncus trifidus ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
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75 Músareyra Cerastium alpinum ■■■□□□ 1 1 1 2 1
76 Mýradúnurt Epilobium palustre ■■■□□□ 1 1 1 1 3
77 Mýrasef Juncus alpinoarticulatus ■■■□□□ 1 1 1
78 Mýrasóley Parnassia palustris ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
79 Mýrastör Carex nigra ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
80 Mýrelfting Equsetum palustre ■■■□□□ 1 1
81 Mýrfjóla Viola palustris ■■■□□□ 1 1 1 1
82 Ólafssúra Oxyria digyna ■■■□□□ 1 1 1 1
83 Runnafífill Hieracium holopleurum ■■■□□□ 1
84 Sauðamergur Loiseleuria procumbens ■■■□□□ 2 1
85 Sérbýlisstör Carex dioica ■■■□□□ 2 1
86 Silfurmaríustakkur Alchemilla wichurae ■■■□□□ 2 1 1
87 Síkjamari Myriophyllum alterniflorum ■■■□□□ 2 1 1
88 Skarifífill Leontodon autumnalis ■■■□□□ 1 1 1 1 1 4 1
89 Skeggsandi Arenaria norvegica ■■■□□□ 1 1 1 1
90 Skriðdepla Veronica scutellata ■■■□□ 2 1 1
91 Skriðlíngresi Agrostis stolonifera ■■■□□□ 1 1 1 1 1 4 1
92 Slíðrastör Carex vaginata ■■■□□□ 1 1 1 1 3 1
93 Smjörgras Bartsia alpina ■■■□□□ 1 1 1 1
94 Sótstör Carex atrata ■■■□ 2 1 1 1 1 1 1 6 1
95 Steindepla Veronica fruticans ■■■□□□ 1 1 1 1
96 Stinnastör Carex bigelowii ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
97 Stjörnuarfi Stellaria crassifolia ■■■□□ 2 1 1
98 Sýkigras Tofieldia pusilla ■■■□□□ 1 1 1 1 3 1
99 Tágamura Argentina anserina ■■■□□□ 1 1 1 1 3 1

100 Tófugras Cystopteris fragilis ■■■□□□ 1 1
101 Trefjasóley Ranunculus hyperboreus ■■■□□ 2 1
102 Tungljurt Botrychium lunaria ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 6 1
103 Túnfíflar Taraxacum ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 7 1
104 Túnsúra Rumex acetosa ■■■□□□ 1 1 1 2 1
105 Túnvingull Festuca rubra ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
106 Týsfjóla Viola canina ■■■□□□ 1 1
107 Týtulíngresi Agrostis vinealis ■■■□□□ 1 1 1 1 3
108 Undafíflar Hieracium 1 1 1 3 1
109 Vallarsveifgras Poa pratensis ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 5 1
110 Vallelfting Equisetum pratense ■■■□□□ 1 1
111 Vallhumall Achillea millefolium ■■■□□□ 1 1
112 Vallhæra Luzula multiflora ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
113 Vatnsnarfagras Catabrosa aquatica ■■■□□ 2 1 1
114 Vegarfi Cerastium fontanum ■■■□□□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
115 Vetrarblóm Saxifraga oppositifolia ■■■□□□ 1 1 1 1
116 Vorbrúða Callitriche palustris ■■■□□□ 1 1 1
117 Þursaskegg Kobresia myosuroides ■■■□□□ 1 1 1 2 1
118 Þúfusteinbrjótur Saxifraga cespitosa ■■■□□□ 1 1
119 Ætihvönn Angelica archangelica ■■■□□□ 1 1 1 1

1. viðauki. Framhald.
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Nr. Íslenskt heiti Latneskt heiti Algengnimat
1 Álfaklukka Encalypta rhaptocarpa ■■■□□□
2 Bakkafaldur Rhizomnium punctatum ■■■□□
3 Brekkulokkur Brachythecium salebrosum ■■□□
4 Brekkusigð Sanionia orthothecioides ■■□□
5 Broddleppur Scapania mucronata ■■□
6 Dalaskeggi Grimmia longirostris ■■□□
7 Dílaskeggi Grimmia anomala ■■□
8 Engjalindi Chiloscyphus coadunatus ■■□
9 Engjaskraut Rhytidiadelphus squarrosus ■■■□□□

10 Fagurbrúskur Dicranum majus ■■□□
11 Fismosi Platydictya jungermannioides ■■■□□□
12 Fjallaklukka Encalypta alpina ■■□□
13 Fjallhaddur Polytrichum alpinum ■■■□□□
14 Fjörukragi Schistidium maritimum ■■■□□□
15 Fleðumosi Aneura pinguis ■■■□□□
16 Giljavendill Ditrichum gracile ■■■□□□
17 Giljavendill Ditrichum gracile ■■■□□□
18 Gjótuleskja Lescuraea patens ■■□□
19 Gljásnyrill Tortella fragilis ■■■□□□
20 Gullintoppur Timmia norvegica ■■□□
21 Hærugambri Racomitrium canescens ■■■□□□
22 Hæruskrúfur Syntrichia ruralis ■■■□□□
23 Hagatoppur Timmia austriaca ■■■□□□
24 Heiðahnúskur Kiaeria glacialis ■■□□
25 Heiðalarfi Barbilophozia floerkei ■■□□
26 Hlaðmosi Ceratodon purpureus ■■■□□□
27 Hólafaxi Hypnum lacunosum ■■□
28 Holtafaxi Hypnum cupressiforme ■■□□□
29 Holtalarfi Barbilophozia atlantica ■■□□
30 Holtasóti Andreaea rupestris ■■■□□□
31 Hornaskæna Mnium hornum ■■□□□
32 Hraukmosi Antitrichia curtipendula ■■□□
33 Hraungambri Racomitrium lanuginosum ■■■□□□
34 Hrísmosi Pleurozium schreberi ■■■□□□
35 Hýmosi Blepharostoma trichophyllum ■■■□□□
36 Kármosi Dicranoweisia crispula ■■■□□□
37 Kelduhnokki Bryum pseudotriquetrum ■■■□□□
38 Kjarrlápur* Lophozia longidens ■□
39 Klettahnokki Bryum rutilans ■■■□□
40 Klettaprýði Homalothecium sericeum ■■■□□□
41 Klettasindri Orthothecium intricatum ■■□□
42 Klettasnyrill Tortella tortuosa ■■■□□□
43 Kornaglysja Leiocolea heterocolpos ■■■□□□
44 Lækjalokkur Brachythecium rivulare ■■■□□□
45 Lautalarfi Barbilophozia lycopodioides ■■□□
46 Lémosi Tomentypnum nitens ■■■□□□
47 Lotmækir Distichium inclinatum ■■■□□
48 Móabrúskur Dicranum scoparium ■■■□□□
49 Móasigð Sanionia uncinata ■■■□□□
50 Móatrefja Ptilidium ciliare ■■■□□□
51 Móavæskill Cephaloziella rubella ■■□
52 Ögurmosi Ulota phyllantha ■■■□□
53 Rjúpumosi Rhytidium rugosum ■■■□□
54 Röðulmosi Entodon concinnus ■■□□
55 Silfurgambri Racomitrium heterostichum ■■■□□□
56 Skáhaki Tritomaria quinquedentata ■■■□□□
57 Skeiðleppur Scapania cuspiduligera ■■□

2. viðauki. Fjöldi skráðra mosa við Látravatn, Látravík og Hvallátra í V-Barðarstrandarsýslu 
samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands.
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Nr. Íslenskt heiti Latneskt heiti Algengnimat
58 Sniðmosi Plagiochila porelloides ■■■□□□
59 Snoðgambri Racomitrium fasciculare ■■■□□□
60 Stjörnumosi Marchantia polymorpha ■■■□□□
61 Syllureim Myurella julacea ■■■□□□
62 Þráðmækir Distichium capillaceum ■■■□□□
63 Tildurmosi Hylocomium splendens ■■■□□□
64 Tindilmosi Abietinella abietina ■■□□
65 Tunguleppur Scapania lingulata ■■□□
66 Urðabroddur* Cirriphyllum cirrosum ■□
67 Urðagambri Racomitrium sudeticum ■■■□□□
68 Urðaglæsa Ctenidium molluscum ■■□□
69 Urðalarfi Barbilophozia hatcheri ■■■□□□
70 Urðasnúður Tortula subulata ■■■□□
71 Urðavæskill Cephaloziella divaricata ■■■□□□
72 Vætuhnubbi Didymodon fallax ■■■□□
73 Vætuleppur Scapania brevicaulis ■■□□
74 Voðmosi Pterigynandrum filiforme ■■□□□
75 Vörtukragi Schistidium papillosum ■■■□□□
76 Ýruleppur Scapania calcicola ■■□□

* Heiti skv. gagnagrunni NÍ

3. viðauki. Skráðar fléttur við Látravatn, Látravík og Hvallátra í V-Barðarstrandarsýslu samkvæmt 
gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Nr. Íslenskt heiti Latneskt heiti Algengnimat
1 Corticifraga peltigerae* ■■□□
2 Álfabikar Cladonia chlorophaea ■■■□□□
3 Fleiðudumbra Melanelixia subaurifera
4 Klappagráma Physcia caesia ■■■□□□
5 Klettastrý Ramalina subfarinacea ■■□□□
6 Klórengla Anaptychia ciliaris
7 Kokkabikar Cladonia coccifera ■■□□
8 Stakbikar Cladonia diversa
9 Torfubikar Cladonia pocillum ■■■□□□

10 Veggjaglæða Xanthoria parietina
* er ekki með íslenskt heiti
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