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Íslenskur lyngmói í þjóð
garðinum í Jökulsárgljúfrum.
Mynd: Daníel Bergmann

Bú svæði fugla á Ís landi: sér staða og fram tíð

Tómas Grét ar Gunn ars son 
Há skóli Ís lands – Há skóla set ur Snæ fells ness 

Sérstaða íslensku landfuglafánunnar er mikil
samanboriðviðmeginlöndiníkring.Hérverpa
fáar tegundir og skýrist það einkum af norð
lægristöðulandsinsímiðjuAtlantshafiogeðli
íslenskra landbúsvæða. Búsvæði á landi á Ís
landi einkennast af skógleysi, miklu votlendi,
frjósömum eldfjallajarðvegi og af dreifðustu
mannabyggðEvrópu.Héreruþvístofnarfugla
sem njóta hagsbóta af slíku landi og búsetu
mynstri.TveirstærstuhóparlandfuglaáÍslandi
eruandfuglarogvaðfuglar.Spörfuglareruhér
tiltölulega fáir miðað við víðast hvar annars
staðarogstafarþaðeinkumafskógleysiogþví
aðerfitteraðkomasttilÍslands.ÁÍslandieru
nokkrirstofnarmófuglaáheimsvísuhvaðvarð
arstærðogert.d.áætlaðaðumhelmingurallra
heiðlóaog40%allraspóaíheiminumverpiá
landinu.1

ÞaðjarðnæðisemuppfyllaþarfkröfurÍslend
ingaummatvælaframleiðslu,búsetu,afþreyingu
ogaðrarnauðsynjarerákaflegatakmarkaðað
flatarmáli.Viðnúverandiaðstæðurerhéreink
um átt við gróið láglendi, sem stendur einnig
undirmikilvægumfuglastofnum.Búsvæðavernd
fyrirfuglaverðurþvítrauðlaskilinfráannarri

landnotkun.Reynslaúrnágrannalöndum,bæði
íEvrópuogNAmeríku,sýnirþettavelenþarer
fuglastofnverndsamtvinnuðstefnuílandbúnaði
ogannarrilandnotkunáhverjumtíma.2Hérer
dreifbýli enn það mikið að umsvif mannsins
hafahlutfallslegaminniáhrifáfuglastofna.

Meðtillititilólíkrahagsmunaílandnotkuner
líklegaheillavænlegastaðhugsasérverndfugla
búsvæðasemórjúfanleganþáttíþvíaðviðhalda
heilbrigðumvistkerfumálandinu.Meðöðrum
orðum,efvistfræðilegaumgjörðmannlífsinsá
landinu er í góðu lagi – þá þrífast fuglastofn
ar líkavel.Hugtakiðsemlýsir lífsnauðsynlegu
sambýlimannaogumhverfishefurveriðnefnt
þjónusta vistkerfa á íslensku.3 Þjónusta vist
kerfaer samheitiyfirþau fyrirbæriogatburði
semverðaaðveratilstaðartilþessaðumhverf
iðsélífvænlegt.Héreráttviðgrunnþættieins
ogmyndunjarðvegs,bindingukolefnis,hringrás
næringarefnaogvatnsbúskapeneinnigbeinan
afraksturafnáttúrunni.ÁÍslandisnýstþjónusta
vistkerfalíklegamestumaðviðhaldaóskertum
úthaga að einsmiklu leiti oghægt er.3 Það er
einmitt úthaginn sem stendur undir stærstum
hluta íslenskra landfuglastofna. Reynt hefur
veriðaðmetaþjónustuvistkerfaáheimsvísutil
fjár.4Áætlaðhefurveriðaðverðmætihennarsé
líklegatvöfaltverðmætiallrarheimsframleiðslu
mannaogþað taliðalgert lágmarksmat.4Ekki
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hefur verið gerð tilraun til að meta verðmæti
þeirrar þjónustu sem vistkerfi Íslands veita en
þau eru eflaust umtalsverð. Hluti þessa verð
mætismunfelastísérstöðuíslenskrarnáttúru.

Að búsvæðum íslenskra landfugla og fram
tíðarhagsmunumílandnotkunstafaýmsarógn
ir sem ekki verða ræddar í smáatriðum hér.1,5
Stærsta ógnin felst þó í því óskipulagi og sér
hagsmunavæðingu sem loðað hefur við land
notkunáÍslandi.Stórumspurningumerósvar
að.Fyrirhverjaát.d.aðnotalandið?Núveitir
eignarrétturá landivald tilþessaðnýta land,
jafnvelgegnþjóðarhagsmunum,þvíþauumsvif
sem fara fram innan eignarlanda hafa einnig
áhrif utan þeirra. Þá er engin framtíðarsýn til
um heildarlandnotkun á láglendi en slík sýn
myndit.d.krefjastþessaðhugaðværiaðsam
lagningaráhrifum framkvæmda. Umhverfismat
stöðvartildæmisvarlaframkvæmdirsemfórna
myndu landi með 50 heiðlóupörum, en þegar
búiðeraðgeraslíkt100sinnummyndumargir
staldravið.Núverandiástandkallaráeinhvers
konar rammaáætlun fyrirauðlindirá láglendi.
Þar ætti metnaðarfull framtíðarsýn að haldast
íhendurviðvísindalegarupplýsingarsemvega
ogmetamismunandikostilandnotkunar.Stór
auka þarf rannsóknir og skilning á tengslum
landnotkunarogvistfræðiáÍslanditilaðmæta
þessumkröfum.

Sérkenni Íslands eru mikil. Ekki eingöngu
hvað varðar fuglastofna heldur almenna upp
lifunafnáttúrunni.Hagfræðilegargreiningará
heimsvísusýnaaðþaðereinmittsérstaðalanda
sem stuðlar að samkeppnishæfni þeirra.6 Þá
eru mynstur landnotkunar nátengd almennum
lífsgæðum.7 Varðveisla búsvæða og landslags,
einnigfuglastofna,ættiaðtakamiðafþessum
staðreyndum.
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