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Erfitt er að gera sér í hugarlund, hvað orsakar 
svona mikla fjölbreytni þarna fremur en er 
annars staðar á Austurlandi, eða á landinu 

öllu. Þó mætti nefna tvennt, annars vegar dali 
strandfjallanna og það skjól sem þau veita, og 
hins vegar snjóalögin sem eru þarna meiri en 
sunnar á Austfjörðunum, og má helzt jafna til 
skaganna beggja vegna Eyjafjarðar, og hluta af 
Vestfjarðakjálkanum. En þessi svæði skarta einnig 
töluverðri fjölbreytni í gróðri, og er það einkum 
þakkað snjónum sem veitir plöntunum örugga 
vernd í vetrarhörkum.1 Ég mun hér á eftir skýra 
frá nokkrum stöðum á Dyrfjallasvæðinu, sem ég 
hef veitt sérstaka athygli vegna gróðurfars, en geri 
þó ráð fyrir að þarna leynist fleiri áhugaverðir 
staðir. Til hliðsjónar væri gott fyrir lesandann 
að hafa útbreiðslukort margra þessara tegunda í 
kafla Hjörleifs Guttormssonar um Víkur austan 
Borgarfjarðar á bls. 54 í Árbók Ferðafélagsins 
2008.2

Landsendi við Héraðsflóa
LLandsendi er nafn á eyðibýli sem stendur 
skammt norðan við þjóðveg 917 þar sem hann 
kemur niður af Hellisheiðinni að austanverðu. 
Ströndin þar út með og hlíð Landsendafjallsins 
er afar vel gróin, þar til kemur að hinum hömrum 
girtu Móvíkurflugum. Aðalbláberjalyng er þarna 
mjög ríkjandi í hlíðinni, og stendur sums staðar 
geithvönn eða jafnvel skrautpuntur upp úr 
lyngbreiðunni. Þarna eru víða einkennandi jurtir 
fyrir snjóþunga útskaga, svo sem burknarnir 
þúsundblaðarós og skjaldburkni, og einnig er 
töluvert af litunarjafna, fjandafæla finnst hér og 
hvar og skollaber eru þarna líka. Þá hafa þarna 
fundist bæði birkifjóla í grasdældum, og skógfjóla 
í lyngdældum. Flestar hinna algengari, austfirsku 
tegunda má sjá þarna; maríuvött, sjöstjörnu, 
gullsteinbrjót og bláklukku. Af sjaldgæfari 
tegundum hefur fundist þarna lensutungljurt, en 
mikil hending er þó að rekast á hana.

Hlíðin meðfram Selfljóti
Ein fágætasta tegundin á þessu svæði er án efa 
súrsmæran, en af henni hafa fundist örfáar 
plöntur, bæði í Eiðaveri við Unaós3 og einnig 
innar, milli stórra steina í stórgrýtisurð fyrir 
innan gömlu brúna yfir Selfljót.3 Lensutungljurt 

hefur einnig sést bæði við Unaós og Sandbrekku.4 
Við Selfljót, í grennd við Gagnstöð, eru allvíða 
tjarnir með fjölbreyttum vatnagróðri. Í þessum 
tjörnum hafa fundist blöðkunykra, langnykra, 
hjartanykra, grasnykra og smánykra. Einnig eru 
þar bæði álftalaukur og alurt. Innar í landinu, í 
grennd við Hjarðarhvol, Hjaltastað og Rauðholt 
má sums staðar finna súrar mýrar á milli klettaása, 
og ef heppnin er með gæti maður rekist þar á 
mýraberjalyng, sóldögg og ljósalyng.5,6 Stutt er 
síðan ljósalyngið fannst fyrst á Íslandi, en það var 
í Brúnavík eystra, og verður þess nánar getið þar. 
Mjög víða á þessu svæði vex bjöllulilja, en hún 
kann best við sig í deigu kvistlendi, oft innan um 
fjalldrapa og gulvíði. Ferlaufungur hefur einnig 
fundist í kjarri í grennd við Hjaltastað.7 Meðfram 
Selfljóti í grennd við Hjaltastað eru sums staðar 
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víðáttumiklar blár, en það eru rennblautir, dúandi 
flóar, kjörlendi fölvastarar sem vex víða þar sem 
blautast er í blánum.4

Njarðvík
Vesturhlíð Njarðvíkur frá Vatnsskarði er alveg 
sérstök fyrir sjaldgæfar plöntur sem þar vaxa. 
Ein sú sjaldséðasta er lyngbúi, sem þarna finnst 
hér og hvar í lyng- og grasbollum neðst í hlíðum 
fjallanna allt frá Sönghofsfjalli við Vatnsskarð 
út í Skjaldarfjall yst við hafið.8,9,10 Vaxtarlag 
lyngbúans er nokkuð sérkennilegt, hann myndar 
ferstrenda pýramídalagaða blaðkransa sem 
mjókka eftir því sem ofar dregur. Blómin eru 
fremur smá inni á milli blaðanna.

Á svipuðum slóðum er einnig eggtvíblaðka, 
önnur friðuð jurt, en hún finnst þó á takmarkaðra 

svæði.11,12 Hún vex í grunnum dældum og 
skorningum neðarlega í hlíð Tóarfjalls og 
Kerlingarfjalls inn að Gönguskarði. Hún hefur 
ekki sést þar fyrir innan svo mér sé kunnugt. 
Að lokum skal minnst á sifjarsóley, sem vex 
hærra uppi í Kerlingarfjalli, í grjótskriðum fyrir 
ofan samfelldan gróður.9 Er afar sérkennilegt 
að líta hvernig hún vex oft og tíðum í hreinum 
grjótmulningi þar sem ekki er neinn jarðveg 
að sjá. Blöð og blóm gægjast upp úr holrúmum 
inni á milli steinanna, en plantan sjálf er rótföst í 
jarðvegi undir mulningnum. Blóm sifjarsóleyjar 
eru lík og á brennisóley, en blöðin eru allt 
öðruvísi. Stofnblöðin eru nýrlaga og tennt að 
framan, en efstu stöngulblöðin með striklaga 
bleðlum. Helgi Jónasson frá Gvendarstöðum 
fann sifjarsóley einnig í hlíðum Skjaldarfjalls 
yst við Njarðvíkina.9 Af öðrum athyglisverðum 
tegundum í Njarðvík má nefna skógfjólu, 
gullkoll, grástör, dúnhulstrastör og bjöllulilju, en 
þær finnast allar víðar á Dyrfjallasvæðinu.

Borgarfjörður og Víkurnar
Segja má að Borgarfjörður sé miðsvæðis á hinu 
gróðursæla svæði umhverfis Dyrfjöllin. Einnig 
hefur í Borgarfirði löngum verið búsett fólk 
sem hefur sérlega lagt sig eftir að þekkja og afla 
upplýsinga um plönturnar á svæðinu, einkum 
á Desjarmýri og Hvannstóði. Því hafa sumar 
þessara sjaldséðu jurta, sem einkenna svæðið, 
fyrst fundist í Borgarfirði. Súrsmæra vex á 
nokkrum stöðum í Borgarfirði, fannst fyrst árið 
1915 í grónu framhlaupi við Hvannstóð.13 Árið 
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1989 sá ég hana einnig við framhlaupsbrún undir 
Brúnavíkurskarði að vestanverðu. Lyngbúi hefur 
einnig fundist á nokkrum stöðum í Borgarfirði, í 
Geitavík, Bakkagerðisfjalli, Desjarmýri, Hvoli og 
Grund.9 Hann hefur einnig fundist á einum stað 
í Brúnavík,2 og í Kjólsvík sunnan undir Glettingi.

Ljósalyng fannst ekki hér á landi fyrr en 
árið 1985, þegar Páll Sveinsson á Hvannstóði 
gekk fram á það í Brúnavík, sem er næst fyrir 
austan Borgarfjörð.14, 2 Í Brúnavík vex töluvert 
af ljósalynginu, einkum á allstóru svæði fyrir 
austan Brúnavíkurána, í mýrarhalli með gömlum 
svarðargröfum. Síðar hefur það fundist bæði 
á einum stað í Borgarfirði, og við Gilsás á 
Hjaltastað á Úthéraði.5 Auk þessara sjaldgæfustu 
tegunda hefur hagastör fundist á nokkrum 
stöðum í Borgarfirði, og skógfjóla vex allvíða 
bæði í Borgarfirði og Víkunum. Bláklukkulyng, 
sem annars vex nær eingöngu við Eyjafjörð, 
hefur fundist á nokkrum stöðum í Borgarfirði og 
Víkunum allt suður í Loðmundarfjörð. Stinnasef 
vex a.m.k. á einum stað á Víknaheiði inn af 
Breiðuvík. 

Loðmundarfjörður.
Að lokum má nefna að svæðið frá Landsenda 
og Nesi við Loðmundarfjörð inn í Stakkahlíð og 
Hraunsdal er einstaklega fjölbreytt að gróðurfari. 
Á Seljamýri og við Stakkahlíð er mikið af 
gullkolli, sem annars finnst nær eingöngu suður 
á Reykjanesskaga. Þar vaxa einnig mýraertur 
og baunagras, og á klettaásum milli Seljamýrar 
og Stakkahlíðar er allmikið af klettakræðu 
(Cornicularia normoerica), fléttu sem einungis 

hefur fundist á Austfjörðum og nær þaðan 
norður á Langanes.15 Innar í Loðmundarfirði, 
á Úlfsstaðahálsi, fann Þóroddur Guðmundsson 
ferlaufung árið 1939,16 en hann er mjög 
sjaldgæfur á þessu svæði. Næstu fundarstaðir eru 
á Hjaltastað og í Egilsstaðaskógi á Héraði. Hann 
vex þarna í birkikjarri og á sömu slóðum fannst 
einnig stóriburkni árið 1953.9 Í Nesgili hef ég séð 
lyngbúa, og mun hann vera fundinn víðar sunnan 
undir Neshálsi. Ef gengið er áfram meðfram 
hlíðunum frá Nesi út á Landsenda má sjá ýmis 
skemmtileg plöntusamfélög með mörgum 
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fágætum tegundum. Mikið er af hagastör þar 
sem mýrlent er á láglendinu, en einnig á votum 
klettastöllum ofar í hlíðinni. Aðalbláberjalyng er 
víðast ríkjandi í brekkunum, og mikið er einnig 
af hvítsmára, oft í votum farvegum en einnig í 
blómlegum brekkum undir klettum. Þarna er 
einnig nokkuð af bláklukkulyngi, sums staðar 
mikið af eggtvíblöðku í lyngbollum. Grástör og 
skógfjóla eru víða og skollakambur er sums staðar 
í snjódældum, en hann finnst einnig hér og þar í 
Víkunum austan Borgarfjarðar. Bergsteinbrjótur 
vex í klettum norðan Loðmundarfjarðar, og einnig 
við Húsavík.16 Einnig er nyrsti fundarstaður 
klettafrúar á Austfjörðum norðanvert við 
Loðmundarfjörð.17
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