
Um þess ar mund ir eru 10 ár lið in frá því 
Land mæl ing ar Ís lands fluttu frá Reykjavík 
á Akra nes. Marg ir muna eft ir þeirri miklu 
um ræðu sem varð þeg ar ákveð ið var að flytja 
stofn un ina og sitt sýnd ist hverj um. Stofn un
in hef ur alltaf átt í mjög góð um sam skipt um 
við Skaga menn og hef ur skot ið föst um rót
um í sam fé lag inu á Akra nesi. Flest ir starfs
menn, sem nú eru 29 tals ins, eru bú sett ir á 
Akra nesi og á stofn un in talsverð við skipti 
við fyr ir tæki á Akra nesi.

Mikl ar breyt ing ar hafa orð ið á starf semi 
Land mæl inga Ís lands síð ast lið inn ára tug og 

hef ur margt áunn ist. Þar má nefna að IS 50V 
gagna grunn ur inn hef ur orð ið að veru leika 
og er nú í notk un hjá stofn un um, sveit ar fé
lög um og fyr ir tækj um um allt land. Gögn úr 
IS 50V grunn in um er einnig að finna í leið
sögu kerf um hér heima og er lend is. Út gáfa 
og prent un korta hef ur ver ið sam tvinn uð 
nafni Land mæl inga Ís lands í 50 ár en var 
hætt í jan ú ar 2007. Þrátt fyr ir að þessi þátt
ur starf sem inn ar sé ekki leng ur til stað ar 
eru verk efni Land mæl inga Ís lands fjöl mörg. 
Stofn un in rek ur og ber ábyrgð á hnita og 
hæð ar kerfi lands ins, vinn ur að gerð og 

við haldi á land fræði leg um gagna grunn um, 
sér um varð veislu og miðl un eldri korta og 
loft mynda og er í far ar broddi í fjar könn un á 
Ís landi, svo ein hver verk efni séu nefnd.  

Í til efni 10 ára af mæl is stofn un ar inn ar 
er þetta blað gef ið út og sent á öll heim ili 
á Akra nesi til kynn ing ar og fimmtu dag inn 
8. jan ú ar 2009 er Ak ur nes ing um og lands
mönn um öll um boð ið í heim sókn til Land
mæl inga Ís lands að Still holti 1618 á milli 
klukkan 14 og 19.

Land mæl ing ar Ís lands
10 ár á Akra nesi
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Einn af þeim starfs mönn um Land mæl inga 
Ís lands sem fluttu með stofn un inni til Akra
ness fyr ir tíu árum var Magn ús Guð munds
son sem þá var ný skip að ur for stjóri henn ar.  
Flutn ing ur inn var um deild ur og það fór ekki 
fram hjá nein um sem fylgd ist með op in berri 
um ræðu á þess um tíma að deilt var um hvort 
slík ur flutn ing ur ætti al mennt rétt á sér. 

Magn ús ákvað að flytja ekki að eins vinnu
stöðv ar sín ar úr Reykja vík, held ur flutti hann 
til Akra ness og sett ist þar að árið 1999.

„Ég var eini starfs mað ur inn sem flutti 
bú ferl um hing að á Akra nes, en nokkr ir fleiri 
af Reykja vík ur svæð inu héldu áfram að starfa 
fyr ir Land mæl ing ar Ís lands.  Sum ir þeirra eru  
hér enn og aka á milli staða hvern dag. Það 
má segja að lær dóm ur inn sem fékkst af þess
um flutn ing um sé í raun sá að hægt er að 
flytja starf semi eða hluta henn ar milli staða, 
en það er erf ið ara að flytja fólk ið. Fólk verð
ur sjálft að ráða hvar það starfar og býr. Ég 
verð hins veg ar að segja að eft ir að ég flutti 
á Akra nes þá vil ég helst hvergi ann ars stað
ar búa, hér er gott að vera og hér á ég góða 

fé laga og vini. Það eru mik il lífs gæði að geta 
far ið allra sinna ferða gang andi eða á hjóli 
ef mað ur vel ur svo.“

Magn ús hafði unn ið um all langt skeið 
hjá Land mæl ing um Ís lands þeg ar stofn un in 
flutti á Skag ann. Hann hafði góða grunn
þekk ingu á innra starfi henn ar sem nýt ist 
hon um eink ar vel sem stjórn anda. Magn ús 
er vel metinn með al starfs fólks ins sem ber 
hon um feiki lega gott orð og það rík ir þægi
leg blanda fag legs metn að ar og heim il is legs 
and rúms lofts á skrif stofu hans.

Byrj aði í korta söl unni
„Ég hóf störf á Lauga veg in um strax og ég 

kom úr skóla árið 1983 sem land fræð ing
ur með B.Sc. gráðu úr Há skóla Ís lands. Ég 
hafði áður starf að sem lög reglu mað ur með 
skóla og þar beið mín starf áfram. Ég ákvað 
samt að prófa þetta og hóf störf hjá Land
mæl ing um Ís lands við að selja kort og loft
mynd ir í versl un inni þeirra á Lauga vegi 178. 
Þarna fékk ég ágæta sýn yfir þenn an bransa, 

kynnt ist verk efn un um og við skipta vin un um 
sem marg ir hverj ir eru enn þeir sömu. Þarna 
voru fjöl breytt og skemmti leg verk efni, sem 
mér fannst spenn andi að fá að taka þátt í og 
mikl ir fram tíð ar mögu leik ar. 

Það liðu ekki nema tæp tvö ár þang að 
til ég fór að taka loft mynd ir af land inu úr 
skrúfu þotu en slík ar mynd ir voru og eru 
not að ar fyr ir korta gerð af ýms um stofn un um 
og sveit ar fé lög um. Þetta var skemmti leg ur 
tími þar sem flest ir skýja laus ir dag ar seinni 
hluta sum ars fóru í að taka mynd ir úr lofti. 
Við tók um mynd irn ar úr ýms um flug hæð
um eft ir verk efn um eða frá 600 m upp í 10 
km. Þann tíma sem ég starf aði við þetta á 
ár un um 19851997 safn aði ég ein um 600 
flug tím um við þetta verk efni en ég vann 
einnig tvö sum ur 19941995  við loft mynda
tök ur hjá sænsku land mæl inga stofn un inni. 
Veturn ir fóru síð an í að skrá mynd irn ar og 
gera þær að gengi leg ar fyr ir not end urna. Í 
kjöl far þessa starfs við loft mynd ir tók ég 
síð an við fram leiðslu sviði stofn un ar inn ar 

Stöðugar áskoranir
Magn ús Guð munds son, forstjóri Landmælinga Íslands

„Ég hlakka til að fara í vinn una á hverj um degi til að sinna verk efn un um sem bíða mín þar.“



sem ég stýrði þar til ég tók við sem for stjóri 
Land mæl inga Ís lands.“

Af film um á staf rænt form
„Fram far irn ar eru mjög örar á þessu sviði 

og tækn inni fleyg ir geysi lega hratt fram. 
Þessu fylgja mikl ar áskor an ir í starf inu og 
mér lík ar það vel. Ég hlakka til að fara í 
vinn una á hverj um degi til að sinna verk
efn un um sem bíða mín þar. Hér rík ir aldrei 
stöðn un og til þess að geta unn ið á þess um 
vett vangi verð ur fólk að hafa yndi af því að 
takast á við nýj ung ar og hafa þann sveigj an
leika sem til þarf til að mæta stöðugt nýj um 
kröf um og það má segja að sam starfs fólk 
mitt sé kom ið í góða þjálf un í þeim efn um. 

Þeg ar ég byrj aði að vinna við korta
gerð var allt á film um en nú er búið að 
flytja þetta yfir á staf rænt form í gagna
grunna. Það tók um 5 ár frá 19992004 
að byggja upp fyrstu út gáfu af staf ræn um 
korta grunni stofn un ar inn ar sem nefn ist IS 
50V. Þetta hef ur ger breytt um hverf inu, fært 
okk ur mjög til nú tím ans og gert mögu legt að 
miðla gögn um til sam fé lags ins með al ger
lega nýj um hætti. Þessi korta grunn ur er nú í 
stöðugri end ur skoð un og eru veg ir og slóð ar 
t.d. færð ir inn reglu lega.

Stofn un in rek ur einnig grunn hnita kerfi 
lands ins sem er í raun und ir staða allra mæl
inga og hnit setn inga í land inu. Þetta er ein
stak lega ögrandi verk efni hér á landi vegna 

þess að land ið er á sí felldri hreyf ingu og því 
þarf að end ur mæla og end ur reikna kerf ið að 
minnsta kosti á 10 ára fresti. Jarð skjálfti 
eins og varð í Ölf usi vorið 2008 get ur þó 
sett strik í reikn ing inn og þar þurfti að end
ur mæla hnita kerf ið á stóru svæði, enda varð 
hlið ar hreyf ing þar allt að 45 cm.“

Evr ópu sam starf
Magn ús var kjör inn for seti EuroGeographics 

árið 2007 en hann hafði áður set ið í stjórn 
sam tak anna í tvö ár. Sam starf milli Evr ópu
land anna er mik ið á þessu sviði.

„Ís land er í nánu sam starfi við Evr ópu rík
in í korta gerð. Við njót um góðs af er lendu 
sam starfi og sam band okk ar við nor rænu 
korta stofn an irn ar er ein stak lega gott. Það 
kem ur sér oft vel að leita í smiðju ná granna 
okk ar því þar er oft búið að „taka kúr s inn“ í 
stefnu mót un og slípa van kant ana af vinnslu
að ferð un um þeg ar kem ur til okk ar kasta. Við 
erum ekki kom in eins langt á þessu sviði og 
hin Norð ur lönd in en við gef um ekk ert eft ir 
og höld um ótrauð áfram á þess ari braut. 
Við finn um fyr ir aukn um skiln ingi ís lenskra 
stjórn valda á gildi þess mála flokks sem við 
störf um á þ.e. að ætíð séu til tæk ar góð ar 
upp lýs ing ar um yf ir borð, mann virki, nátt úru 
og auð lind ir lands ins. Núna þeg ar hægist 
á fram kvæmd um vegna efna hags þreng inga 
er gott að velta fyr ir sér hvað skipt ir mestu 

máli í grunn korta gerð lands ins og skrán ingu 
upp lýs inga um nátt úru og mann virki, s.s. 
af mörk un eigna og fleira þess hátt ar. Við 
þurf um að spyrja okk ur hvern ig við vilj um 
hafa þetta til fram tíð ar og sam ræma allt 
skipu lag þannig að það nýt ist sem allra 
best öllu sam fé lag inu, ekki bara ein stök um 
stofn un um eða sveit ar fé lög um. Nú er gott 
tæki færi til um bóta  og til að velta öll um 
stein um við varð andi skipu lag stofn ana og 
mála flokka hjá hinu op in bera.“

IN SPIRE - Leynd ar hul unni svipt af 
land fræði leg um upp lýs ing um

„Við vinn um nú að sam eig in legu verk efni 
í formi til skip un ar á veg um Evr ópu sam
bands ins sem kall ast IN SPIRE og á það eft ir 
að ger breyta að gengi op in berra að ila og 
hins al menna borg ara að land fræði leg um 
upp lýs ing um s.s mæl ing um, kort um, loft
mynd um, gervi tungla mynd um og margs kyns 
mæl ing um á ástandi um hverf is ins. Mark mið 
verk efn is ins er að gera all ar þess ar upp lýs
ing ar að gengi leg ar fyr ir al menn ing og er 
mest áhersla lögð á upp lýs ing ar um ástand 
um hverf is ins. Til þess að þetta geti skil að 
til ætl uð um ár angri þarf staðl að ar upp lýs ing
ar og gott flæði á milli allra að ila m.a. til að 
koma í veg fyr ir tví verkn að en því mið ur er 
víða pott ur brot inn í þeim efn um á Ís landi. 

„Þann tíma sem ég starf aði við loftmyndatökur á ár un um 1985-1997 safn aði ég ein um 600 flug tím um.“



IN SPIRE bygg ir á allt öðru hug ar fari en við 
eig um að venj ast og svipt ir leynd ar hul unni 
af ýms um upp lýs ing um sem hing að til hafa 
ekki ver ið að gengi leg ar fyr ir hvern sem er. 
Fólk mun sjálft geta kann að um hverfi sitt 
og svar að spurn ing um sem á því brenn ur 
s.s.: Er meng un hér? Hversu marg ir búa  á 
þessu svæði? og Hvað heit ir þetta fjall eða 
þetta holt? Þessi vinnsla og skrán ing ar á 
upp lýs ing um fela í sér aga og skipu lagn ingu 
og allt op in bera kerf ið, svo sem sveit ar fé lög 

og ráðu neyti falla und ir þessa til skip un og 
verða því að hlíta skil yrð un um. Þetta mun 
von andi skila sér í auk inni um hverf is vit und 
og betra ör yggi borg ar ann

Tækni bylt ing og mannauð ur
Korta notk un hef ur breyst feiki lega frá því 

að Land mæl ing ar Ís lands tóku við danska 
korta arf in um árið 1956. Hér áður fyrr byggð
ist korta menn ing okk ar að mestu leyti á 
prent uð um vega kort um og  kort um sem Dan
ir og Banda ríkja menn höfðu unn ið af land
inu. Þau kort þóttu stór virki á sín um tíma en 
nú eru uppi allt aðr ar og meiri kröf ur. Þeg ar 
miðl un korta og landupp lýs inga fór að ryðja 
sér til rúms á net inu t.d. með Google Earth 
og Google Map varð mik il spreng ing og kröf
ur al menn ings til korta urðu allt aðr ar. Nú 
vill fólk geta geng ið að kort um á net inu á 
nokkrum sek únd um til að finna upp lýs ing ar 
sem það þarf að nota í fag leg um til gangi 
og til gam ans. Flug disk ur inn svo kall aði sem 
Land mæl ing ar Ís lands gáfu út fyr ir nokkrum 
árum var dæmi um nýj ung í þess um dúr sem 
féll í frjósam an jarð veg hjá al menn ingi en 
hann seld ist í um 20.000 ein tök um. 

Land mæl ing ar Ís lands hafa feng ið al veg 
nýtt hlut verk síð an við kom um hing að á 
Akra nes. Á árum áður var lyk il starf sem in 
fólg in í korta út gáfu og korta sölu en núna 
snýst starf okk ar um að safna gögn um og 

skrá grunn upp lýs ing ar fyr ir sam fé lag ið í 
heild og miðla þeim eft ir nýj um leið um. 
Stofn un in vinn ur einnig mun meira að verk
efn um og stefnu mót un í nánu sam starfi 
við um hverf is ráðu neyt ið. Þetta eru mikl ir 
breyt inga tím ar og tækni bylt ing in hef ur fært 
okk ur svo margt nýtt s.s. gögn úr gervi tungl
um og GPS tækn ina. Fram tíð ar sýn in er sú að 
al menn ing ur geti ekki að eins skoð að kort in 
á net inu, í GSM sím um eða leið sögu tækj um, 
held ur geti fólk átt þátt í að móta kort in 
sjálft og leggja til upp lýs ing ar t.d. með því 
að koma upp lýs ing um um land ið á fram færi 
í gegn um gagn virk ar net lausn ir.

Það er auð vit að ekki allt fyr ir séð við 
vinnslu land fræði legra upp lýs inga á þess um 
breyt inga tím um og það þarf bæði út hald, 
stefnu festu og sveigj an leika til að takast á 
við örar fram far ir, en við erum vel í stakk 
búin til að takast á við það. 

Við eig um mjög gott sam starf við stofn
an ir og ein stak linga sem nota þess ar upp
lýs ing ar og hér á bæ er stefn an að nýta 
hinn öfluga mannauð og mik il væg gögn 
Land mæl inga Ís lands í þágu allra. Ekki síst 
eig um við í ein stak lega góðu sam starfi 
við um hverf is ráðu neyt ið  en Land mæl ing ar 
Ís lands  hafa heyrt und ir það ráðu neyti frá 
stofn un þess.“

IN SPIRE - stórt  
verk efni framund an
Í maí 2008 var til skip un Evr ópu sam

bands ins um innra skipu lag landupp lýs
inga, IN SPIRE, sam þykkt. Ákveð ið hef ur 
ver ið að taka skuli þessa til skip un upp á 
Ís landi og hef ur um hverf is ráðu neyt ið falið 
Land mæl ing um Ís lands að stýra inn leið
ingu til skip un ar inn ar hér á landi. Verk efn
ið er gríð ar lega viða mik ið og mun verða 
eitt af stærri verk efn um stofn un ar inn ar 
á næstu árum. IN SPIRE bæt ir stór lega 
að gengi að landupp lýs ing um sem þeg ar 
eru til stað ar hjá op in ber um að il um.

„Ís land er í nánu sam starfi við Evr ópu rík in í korta gerð.“



Vef síða Land mæl inga Ís lands www.lmi.is er 
for vitni leg fyr ir þá sem hafa áhuga á landi, 
sögu og menn ingu. Þar er bæði að finna 
göm ul kort sem mjög skemmti legt er að 
skoða í sögu legu sam hengi og ný og tækni
leg kort af land inu þar sem hægt er að skoða 
ýmsa þætti. Vef síð an er ein föld og auð veld 
í notk un og gest ir eiga að geta fund ið það 
sem þeir leita að með fáum mús arsmell um.  

Á vefn um er margs kon ar korta þjón usta:
Mynda skjár inn sýn ir SPOT 5 gervi tungla

mynd ir sem búið er að skeyta sam an, en um 
er að ræða um 70 mynd ir tekn ar á tíma bil inu 
2002  2007.  

Atla skort in, eða her for ingja ráðskort in, 
voru upp haf lega gerð af dönsk um land mæl
inga mönn um á fyrstu fjór um ára tug um 20. 
ald ar. Þau voru síð ast upp færð 1989 og 
eru tal in með al fal leg ustu korta af Ís landi. 
Atla skorta glugg inn inni held ur þessi kort 
sam sett.   

Korta skjár IS 50V er byggð ur á gögn
um úr IS 50V gagna grunni Land mæl inga 
Ís lands. 

Á Loft mynd um er hægt að skoða hluta 
loft mynda úr um 140.000 mynda safni stofn
un ar inn ar. Not end ur geta val ið að hlaða 
mynd un um inn á tölv ur sín ar í góðri upp
lausn (um 2 mb) eða hafa sam band við 
stofn un ina til að fá keypt af rit á staf rænu 
formi.  

Bæj ar teikn ing ar danskra land mæl inga-
manna. Dansk ir land mæl inga menn teikn uðu 
upp marga þétt býl is staði og húsa skip an á 
sveita bæj um í byrj un tutt ug ustu ald ar inn ar. 
Hluti þess ara teikn inga hef ur ver ið gerð ur 
að gengi leg ur og má skoða og hlaða þeim inn 
á tölv ur not enda.

For rit ið Cocodati ger ir not end um kleift að 
varpa eða reikna á milli hnita kerfa sem eiga 
við á Ís landi. Þar er einnig að finna for rit 
sem reikna fjar lægð milli hnita og stefnu, 
mis vís un seg ulátt ar, sýna upp lýs ing ar um 
GPS jarð stöðv ar og sýna vörpun ar gildi milli 
hnita kerfa.

Auk þess ara korta þjón usta er hægt að 
finna upp lýs ing ar um starf semi stofn un
ar inn ar á vefn um; Ís land í töl um (hæstu 
fjöll, stærstu vötn, lengstu ár o.s.frv.), 
skrá yfir vega lengd ir á milli staða, flug lín ur 
loft mynda, góð ar upp lýs ing ar um sveit ar fé

lög in og kynn ing ar á CORINE, IN SPIRE og 
EuroGeograp hics.

Á vef Land mæl inga Ís lands er einnig að 
finna mjög góð an lista yfir vef slóð ir en 

þar get ur að líta ít ar lega skrá yfir fróð lega 
og skemmti lega vefi fyr ir unga sem gamla 
sem hafa áhuga á land inu, nátt úr unni og 
úti vist.

Skemmti leg og fræð andi vef síða LMÍ

Skjá mynd ir af vef 
Landmælinga  Íslands 

www.lmi.is



Stein unn Elva Gunn ars dótt ir hef ur 
starfað hjá Land mæl ing um Ís lands 
í rúm 10 ár. Hún býr í Reykja vík og 
hef ur því ekið á milli staða til vinnu 
frá því að stofn un in flutti á Akra nes 
árið 1999.

„Teit ur Jón as son sá um sæta ferð ir 
úr Síðu múl an um þar sem Land mæl
ing ar Ís lands höfðu skrif stofu að stöðu 
fyrst eft ir flutn ing inn,“ seg ir Stein
unn. „Í fyrstu vor um við fjórt án sem 
kom um með rút unni til vinnu á Akra
nes hvern dag og yf ir leitt var dott að 
á leið inni á Skag ann. Smám sam an 
fór svo fækk andi í hópn um sem ferð
að ist á milli og stofn un in fór að nýta 
sína eig in bíla und ir starfs fólk ið að 
sunn an. Í dag erum við bara fimm 
sem búum í bæn um og fjög ur sem 
ferð umst með Land mæl inga bíl á milli 
og leggj um af stað frá Um hverf is
stofn un en við skipt umst á að keyra 
hing að upp eft ir.“  

Mest um hluta virkra daga eyð ir 
Stein unn á Akra nesi og það vek ur 
upp þá spurn ingu hvort hún noti 
sér þjón ustu á Akra nesi frek ar en í 
Reykja vík. „Ég versla meira heima 
í Reykja vík en hér, en ég nýti mér 
aðra þjón ustu á Skag an um tals vert 
og fer til dæm is í klipp ingu og til 
tann lækn is hér.“

Rok ið einu vand ræð in
Það er tals vert um að fólk af 

Akra nesi og nær sveit um sæki vinnu 
til Reykja vík ur svæð is ins en lík lega 
minna um hið gagn stæða. Stund um 
er haft á orði að Reyk vík ing um þyki 
lengra hing að upp eft ir en Skaga
mönn um í bæ inn, en Stein unni virð
ist ekki blöskra vega lengd in. 

„Það er yf ir leitt vand ræða laust að 
fara þetta á morgn ana og við erum 
35 til 40 mín út ur á leið inni. Við 
lend um aldrei í um ferð ar tepp um og 

sjaldn ast er nokk ur ófærð á þess ari 
leið. Það er helst rok ið á Kjal ar nes inu 
sem get ur vald ið ein hverj um vand
ræð um en við höf um þá reglu að ef 
það mæl ast 38 metr ar á sek úndu eða 
meira í hvið um er ekki far ið á milli. 
Það hef ur ekki gerst nema nokkrum 
sinn um á þess um tíu árum.

Þetta ferða lag í vinn una kemst upp 
í vana og mér finnst allt í lagi að fara 
svona á milli þar sem það leng ir ekki 
við veru tíma minn. Ferð in er hluti af 
vinnu tím an um. Þess ir bílt úr ar eru 
held ur alls ekki al vond ir, það rík ir 
þög ult sam komu lag milli ferða fé lag
anna um að þegja á leið inni í vinn
una og þeir sem ekki eru að keyra í 
það skipt ið reyna að sofna eða slaka 
á eins og hægt er. Eft ir vinnu get ur 
ver ið ágætt að vinda ofan af sér á 
leið inni suð ur, stimpla sig út úr vinn
unni, ef svo mætti að orði kom ast,“ 
seg ir Stein unn að lok um.

Bílt úr arn ir í vinn una 
ekki al vond ir

Stein unn við bíl Land mæl inga Ís lands sem hún ferð ast í á virk um dög um.



Evr ópu þing ið ákvað árið 1985 að hefja 
vinnu við að safna, stjórna og tryggja sam
ræmi á upp lýs ing um um ástand um hverf is 
og nátt úru auð linda í Evr ópu. Þetta er m.a. 
gert til að hægt sé að fylgj ast með breyt
ing um sem verða á land notk un í álf unni. 
Flest ríki Evr ópu eru nú þátt tak end ur í þessu 
verk efni.

Við þetta er not uð svoköll uð CORINE
flokk un sem tek ur til flokk un ar á mis
mun andi land gerð um í Evr ópu en þá er 
yf ir borð lands og land nýt ing hnit uð inn í 
gagna grunn. Und ir bún ing ur að verk efn inu 
hófst á Ís landi árið 2005 í sam vinnu nokk
urra stofn ana en mest vinna fór fram inn an 
veggja Land mæl inga Ís lands. Stór hóp ur 
fólks hjá stofn un inni vann al far ið í þessu 
verk efni í rúmt ár eða frá haustinu 2007. 
Hluti gagnanna var síðan sendur til við
kom andi sveit ar fé laga þar sem far ið var yfir 
þau. CORINEflokk un inni fyr ir árið 2006 lauk 
í árs lok 2008 og með nið ur stöð un um hafa 
stjórn völd betri yf ir sýn yfir nýt ingu lands 
og sveit ar fé lög geta nýtt sér nið ur stöð urn ar 
í tengsl um við skipu lags mál, sam an burð og 
ýmis kon ar þró un. 

 Mynd með nið ur stöð um 
CORINE- flokk un ar inn ar 

árið 2006. 

CORINE - Mis mun andi land gerð ir flokk að ar

Hvar er beiti lönd, mýr ar eða hraun 
að finna í Evr ópu?

SPOT 5 mósaík

Á und an förn um árum hafa Land mæl ing
ar Ís lands, ásamt fleiri op in ber um að il um, 
fest kaup á SPOT 5 gervi tungla mynd um. 
Mynd irn ar eru mjög ná kvæm ar og hafa 
mik ið nota gildi þar sem í þeim eru upp
lýs ing ar sem gefa mikl ar upp lýs ing ar um 
gróð ur far.

Alls er um að ræða um 70 mynd ir sem 
hver þek ur um 3600 km2 og því er til tölu

lega flók ið að skoða stærri svæði. Vegna 
þessa hafa Land mæl ing ar Ís lands lát ið 
skeyta þess um mynd um sam an og lita jafn
að þannig að úr verði ein sam sett mynd 
(mósaík) en sam tals eru gögn in um 80 Gb 
að stærð. Þessa sam settu mynd má með al 
ann ars skoða á Mynda skjá Land mæl inga 
Ís lands í 10 metra greini hæfni en upp runa
leg greini hæfni mynd anna er 2,5 metr ar. 

Ís land og hin Evr ópu lönd in

Í fyrsta skipti er nú hægt að bera Ís land 
sam an við önn ur lönd Evr ópu hvað varð ar 
land nýt ingu og land gerð ir. Margt skemmti
legt hef ur kom ið í ljós við þenn an sam an
burð og er sér staða Ís lands víða áber andi. 
T.d. þurfti að fá und an þágu til að flokka tré 
hærri en 2 metra sem skóg en í Evr ópu er 
mið að við tré sem eru 5 metr ar eða hærri.

CORINEflokk un in er unn in að miklu leyti 
upp úr gervi tungla mynd um og hafa SPOT 5 

gervi tungla mynd ir sem keypt ar hafa ver ið 
und an far in ár í sam vinnu margra stofn ana 
nýst vel við verk ið. 

Í fram haldi af kort lagn ing unni er nú unn
ið að CORINEflokk un fyr ir árið 2000 svo að 
fljót lega verð ur hægt að sjá breyt ing ar og 
þró un milli ára.

Á vef síðu stofn un ar inn ar www.lmi.is er 
hægt að fá nán ari upp lýs ing ar um CORINE.



Staf rænn gagna grunn ur 
um Ís land

IS 50V gagna grunn ur inn 
skipt ist í sjö meg in lög 
sem má skoða á korta skjá 
Land mæl inga Ís lands: 
http://atlas.lmi.is/is50v/

Allt frá því að Land mæl ing ar 
Ís lands hófu starf semi á Akra-

nesi hef ur gerð svo nefnds IS 
50V staf ræns gagna grunns af 
Ís landi ver ið eitt helsta verk-

efn ið. Grunn ur inn sem er í 
stöðugri end ur skoð un er not-
að ur hjá mörg um stofn un um 
og sveit ar fé lög um auk þess 
að vera nýtt ur í korta út gáfu 

og leið sögu kerfi fyr ir bíla. 
Við end ur skoð un gagn anna er 
stuðst við marg vís leg ar heim-
ild ir og gögn s.s. GPS mæl ing-
ar á veg um, loft mynd ir, SPOT 
5 gervi tungla mynd ir og gögn 

frá öðr um stofn un um og sveit-
ar fé lög um. Stöðug ar breyt ing-
ar verða bæði af nátt úr unn ar 
hendi og vegna fram kvæmda 

og mann virkja og því þarf 
reglu lega að end ur nýja gögn in. 

Hæð ar lín ur og hæð ar punkt ar:
Hæð ar lín urn ar sýna 20 metra millibil og er 
hægt að að greina 100 metra lín ur sér stak
lega. Nú er unn ið að öfl un nýrra gagna af 
jökl um lands ins með laser tækni  í sam vinnu 
við nokkr ar stofn an ir.  

Vatnaf ar:
Í þessu lagi er að finna stöðu vötn, ár og 
skurði auk  út lína jökla, eyja og skerja. 
Stefnt er að því að end ur vinna út lín ur allra 

helstu jökla á ár inu 2009 en jökl arn ir hafa 
breyst mik ið á und an förn um árum.

Sam göng ur:
Sam göngu lag ið inni held ur vegi og slóða 
ásamt flug völl um. Veg irn ir eru mæld ir með 
GPS tækni en sú vinna hef ur stað ið yfir á 
hverju sumri allt frá ár inu 1999. Verk efn ið 
hef ur ver ið unn ið í góðu sam starfi við Vega
gerð ina og Ferða klúbb inn 4x4. Í árs lok 2008 

höfðu ver ið mæld ir um 25 þús und kíló metr ar 
af veg um og slóð um.

Mann virki: 
Mann virkja lag ið bygg ir að al lega á punkt
um fyr ir flest íbúðarhús utan þétt býl is auk 
punkta er tákna önn ur mann virki. Þá er 
einnig að finna fláka sem sýna þétt býl is
staði. Mann virkja lag gagna grunns ins inni
held ur einnig upp lýs ing ar um raf magns lín ur 
of anjarð ar og helstu möst ur.



Hvanna dals-
hnjúkur lækk ar

Er ekki löngu búið að mæla land ið?

Árið 2005 fóru fram ná kvæm ar GPS mæl
ing ar á Hvanna dals hnjúki sem er hæsti 
tind ur Ís lands. Und an farna ára tugi hef ur 
tind ur inn ver ið tal inn 2119 metra hár en 
við mæl ing arn ar kom í ljós að hann mælist 
ná kvæm lega 2109,6 metr ar. 

Mæl ing in fór fram í sam starfi við Jarð
vís inda stofn un Há skóla Ís lands og Land
helg is gæsl una. Vel gekk að flytja fólk og 
tæki í góð viðr inu sem ríkti með an á mæl
ing um stóð.

Áætl að er að Hvanna dals hnjúk ur verði 
fram veg is mæld ur á 10 ára fresti en allt 
bend ir til að tind ur inn fari lækk andi.

Starfs menn Land mæl inga Ís lands eru 
oft spurð ir þess ar ar spurn ing ar og svar
ið er ein falt: „Ekki al deil is, land ið er á 
stöðugri hreyf ingu og sí fellt er þörf á meiri 
ná kvæmni.“

Mæl ing arn ar sem unn ið er að eru að al
lega á grunn stöðvanet inu sjálfu þar sem 
fast ir punkt ar eru mæld ir með ákveðnu 
milli bili með GPS tækni til að ákvarða 
legu og færslu þeirra. Að auki er ver ið að 
byggja upp kerfi fastra mæli stöðva, jarð
stöðva, þar sem mæli tæki ganga all an árs
ins hring og er nú þeg ar búið að koma upp 

sex slík um stöðv um víðs veg ar um land ið. 
Talið er að um 1520 jarð stöðv ar þurfi til 
að geta sinnt þörf um fyr ir fast merki og 
vaktað grunn stöðvanet ið á full nægj andi 
hátt. Ann að mik il vægt verk efni á sviði 
land mæl inga eru svo kall að ar fín halla mæl
ing ar en það eru mæl ing ar á hæð lands. 
Unn ið hef ur ver ið að þess um mæl ing um 
um margra ára skeið en á ár inu 2009 
mun nýtt hæð ar kerfi fyr ir Ís land koma út 
í fyrstu út gáfu. Slíkt hæð ar kefi er mjög 
mik il vægt til að sam ræma mæl ing ar hinna 
ýmsu fram kvæmda að ila.

Góð virði lék við mæl inga menn og aðra sem tóku 
þátt í að mæla hæsta tind Ís lands.

Stjórn sýslu mörk:
Þau stjórn sýslu mörk sem nú eru í grunn in
um eru: sveit ar fé laga mörk, mörk um dæma 
sýslu manna, kjör dæma skipt ing, póst núm
era skipt ing, lög reglu um dæmi, skipt ing í 
dóms stóla í hér aði, sótt varn ar um dæmi, 
heil brigð is um dæmi, heil brigð is eft ir lit, efna
hags lög saga Ís lands og land helgi Ís lands. 
Þá er unn ið að því að út búa sagn fræði leg ar 
upp lýs ing ar um stöðu sveit ar fé laga marka frá 
mis mun andi tím um.

Yf ir borð:
Yf ir borðs upp lýs ing ar hafa ver ið unn ar í sam
starfi við Land bún að ar há skóla Ís lands. Þessi 
hluti gagna grunns ins sýn ir gró in og ógró in 
svæði af meg in hluta lands ins. Á ár inu 2009 
er áætl að að ein falda þetta lag gagna
grunns ins en einnig mun verða hægt að 
nota svo kall aða CORINE land gerða flokk un.

Ör nefni:
Alls eru nú um 40.000 nöfn í gagna grunn
in um sem flest eru tek in af út gefn um kort
um. Þetta verk efni er unn ið í sam vinnu 
við Stofn un  Árna Magn ús son ar í ís lensk um 
fræð um. Stöðugt er unn ið að því að fjölga 
ör nefn um í grunn in um og að vinna úr 
at huga semd um sem ber ast.



Guð brand ur bisk up Þor láks son var fremst
ur Ís lend inga í korta gerð á sín um tíma. 
Hann var uppi frá 1541 til 1627 og mældi 
með al ann ars hnatt stöðu Hóla stað ar af mik
illi ná kvæmni. Kort sem kennt var við Guð
brand bisk up var gef ið út árið 1590 en það 
prýð ir m.a. mik ill fjöldi sæskrímsla í haf inu 
við Ís land. Björn Gunn laugs son kenn ari við 
Bessa staða skóla gerði Ís lands kort árið 1844 
og var það not að í heila öld.  

Göm ul landa kort leyn ast víða og í þeim 
eru mik il verð mæti fólg in. Kort in sýna okk ur 

heims sýn þeirra manna sem gerðu þau og 
bera vinnu brögð um síns tíma glöggt vitni. 
Þau segja okk ur einnig mark verða sögu um 
bú setu fólks ins, lifn að ar hætti og verð mæta
sköp un. Í göml um kort um má lesa sögu 
byggða þró un ar og mann virkja for tíð ar inn ar 
eins og sést vel á bæj ar teikn ing um danskra 
land mæl inga manna sem gerð voru eft ir alda
mót in 1900 og sjá má á vef stofn un ar inn ar.

Dan ir er sú þjóð sem á mest an heið ur af 
kort lagn ingu Ís lands. Þeir stóðu fyr ir mikl um 
mæl ing um um alda mót in 1900 og í kjöl far 

þeirra hófust þeir handa við viða mikla kort
lagn ingu sem lauk með út gáfu Atla skort anna 
vin sælu sem enn í dag þykja ein bestu kort 
sem gerð hafa ver ið af Ís landi. Kort in má 
skoða á vef Land mæl inga Ís lands, www.lmi.
is, en þau eru af burða vel teikn uð og unn in.

Bret ar létu gera tals vert magn af kort um 
sem not uð voru í síð ari heims styrj öld inni og 
með an þeir höfðu her setu í land inu. Fyr ir 
nokkrum árum bár ust Land mæl ing um Ís lands 
að gjöf slík kort frá John Hitch, arki tekt og 
fyrr ver andi flug manni í breska hern um. 

Atlaskort af Akranesi Götukort af Akranesi

Göm ul kort eru menn ing ar verð mæti



„Lands lag væri lít ils virði ef það héti ekki 
neitt,“ er al þekkt ljóð lína sem seg ir mik ið 
um áhuga Ís lend inga á ör nefn um. 

Starfs menn Land mæl inga Ís lands verða 
mjög var ir við þenn an áhuga. Fólk hef
ur tals vert sam band við stofn un ina til að 
benda á stað ar heiti sem vant ar inn á kort 
eða leið rétta stað ar nöfn sem það tel ur ekki 
vera rétt skráð. Í mörg um til fell um eru þetta 
íbú ar við kom andi svæð is sem þekkja göm
ul stað ar heiti sem al menn ing ur hef ur ekki 
heyrt get ið. Stöku sinn um hafa líka fleiri en 
eitt heiti fest við ein staka staði og jafn vel 
heima fólk get ur haft mis mun andi skoð an ir 
á því hvert þeirra sé hið rétta. Þá er það 
einnig þekkt að sama kenni leit ið gangi 
und ir sitt hvoru nafn inu frá mis mun andi 
sjón ar horni.

Vit neskjan má ekki glat ast
Vit neskja um stað ar heiti á það til að 

glat ast, sér stak lega á land svæð um þar sem 
bú seta leggst af eða ókunn ug ir taka við af 
brott flutn um eða látn um. Þess vegna er 
mjög mik il vægt að þeir sem búa yfir slíkri 
þekk ingu komi henni á fram færi.  

Nokkr ir fróð ir ein stak ling ar í öll um lands
hlut um hafa ver ið drjúg ir við að safna sam
an göml um ör nefn um og koma upp lýs ing un
um áleið is. Stund um læt ur fólk vita þeg ar 
það tel ur að ómerkt ir stað ir á landa korti 

Fell eða fjall, hæð eða hóll?
Ís lend ing ar hafa óbilandi áhuga á ör nefn um

Nor ræn ir nem ar 
á Nesja völl um 

árið 2008

Land mæl ing ar Ís lands hafa um ára
bil tek ið virk an þátt í nor rænu sam starfi 
land mæl inga manna í sam tök un um Nor
diska Kommissionen för Geodesi (NKG).  
Mark mið starfs ins er að miðla þekk ingu 
og efla sam starf Norð ur land anna á sviði 
land mæl inga fræða og verk efna sem tengj
ast land mæl ing um. Á fjög urra ára fresti er 
hald inn sum ar skóli NKG þar sem fólk sem 
starfar við þessi vís indi og há skóla nem ar 
á fram halds stigi koma sam an og hlýða 
á fyr ir lestra og fá kennslu í ýms um nýj

ung um. Árið 2008 var þessi skóli í fyrsta 
skipti hald inn á Ís landi. Til lands ins komu 
um 50 sér fræð ing ar frá Norð ur lönd un um, 
þar af 11 fyr ir les ar ar auk gesta fyr ir les ara 
frá Banda ríkj un um. Skól inn var hald inn á 
Nesja völl um og var meg in þem að að þessu 
sinni „land mæl ing ar og lofts lags breyt ing
ar“. All ir fyr ir lestr ar þóttu inni halds rík ir 
og vand að ir og voru þátt tak end ur mjög 
ánægð ir með skól ann að þessu sinni.

eigi nafn sem þurfi að leita að með al heima
manna eða ann arra sem þekkja til.

Þekk ingu skil að til fram tíð ar
Land mæl ing ar Ís lands og Stofn un Árna 

Magn ús son ar í ís lensk um fræð um eiga gott 
sam starf um ís lensk ör nefni. Stofn un Árna 
Magn ús son ar sér um að skrá ör nefn in og 
halda þeim til haga fyr ir kom andi kyn slóð ir 

og Land mæl ing ar Ís lands sjá um að koma 
þeim hnit sett um á staf rænt form. Þess ar 
stofn an ir vinna sam eig in lega að því að skrá 
gagna grunn um ör nefni á Ís landi þannig að 
þau nýt ist öllu sam fé lag inu og séu birt með 
sem réttust um hætti. All ar upp lýs ing ar um 
ör nefni eru vel þegn ar og eru báð ar stofn an
irn ar fús ar að að stoða ein stak linga sem hafa 
eitt hvað til mál anna að leggja. 



Í hjarta húss ins er ekki að eins mat ast 
sam an, held ur hitt ist starfs fólk ið einnig þar 
eft ir vinnu tíma til að sinna fé lags starfi.

Kaffi vél in lað ar að sér starfs fólk ið á 
morgn ana. Kaffi ilm in um bland ast ilm ur af 
smákök um um jól in og marg ir gera sér er indi 
til að krækja sér í bolla og 12 litl ar kök ur 
með til að halda uppi starfs orkunni. 

Áhugi á heilsu fæði og bætt um 
lífs hátt um

Ásta Sal björg Al freðs dótt ir hef ur ver ið 
mat ráðs kona allt frá því að stofn un in flutti 
á Skag ann fyr ir 10 árum. „Ég hafði aldrei 
rek ið mötu neyti áður en hafði mik inn áhuga 
og fékk starf ið,“ seg ir Ásta. 

„Hér er heit ur mat ur í há deg inu og fólk 
vel ur sjálft af því sem er í boði. Ég reyni að 
velja líf rænt vott uð mat væli og ég kaupi oft 
vör ur sem hafa feng ið stimp il Fair Tra de því 
þannig get um við stutt við góð ar mat ar sið
venj ur í heim in um. Það er stefna okk ar að 

vinna að betri lífs hátt um á all an hátt. Við 
höf um til dæm is far ið eft ir til mæl um lýð
heilsu stöðv ar varð andi matar æði og heilsu 
og m.a hefur starfsfólki verið boðið upp  á 
heilsufarsmælingar sem veita hverjum og 
einum upplýsingar um almennt heilsufar. Til 
að fylgja vist vænni stefnu flokka ég sorp ið 
eft ir því sem hægt er og tek þannig þátt í að 
vera um hverf is væn.“

Margt gert sér til ánægju  
og ynd is auka

Ásta geisl ar af áhuga. Í sept em ber síð
ast liðn um ákváðu hún og Anna Guð rún 
sam starfs kona henn ar að gera slát ur. Slát
ur gerð in spurð ist út með al starfs manna 
og á end an um fór þannig að all stór hóp ur 
vinnu fé laga hitt ist eft ir vinnu til slát ur gerð
ar.  Hóp ur inn tók 33 slát ur og þeg ar marg ar 
hend ur vinna verk ið geng ur það hratt fyr ir 
sig. Með þessa reynslu að baki var ákveð
ið að taka ann an eft ir mið dag til að steikja 

klein ur, Ásta hnoð aði deig ið, starfs fólk og 
fjöl skyld ur þess skáru deig ið, snéru klein
urn ar og steiktu. 

„Þess ar sam eig in legu stund ir í eld hús inu 
eft ir vinnu hafa mælst vel fyr ir,“ seg ir Ásta. 
„Starfs manna fé lag ið er mjög virkt og það 
rík ir góð ur andi með al starfs fólks ins. Vinnu
stað ur inn er sér stak lega fjöl skyldu vænn og 
mak ar og börn vel kom in þeg ar eitt hvað 
er um að vera og við ger um oft eitt hvað 
skemmti legt sam an.“ 

Kvenna kvöld
„Við kon urn ar höf um líka tek ið okk ur út 

úr hópn um og far ið á nám skeið sam an. Auk 
þess erum við ágæt ar vin kon ur og höf um 
hald ið þema kvöld að gamni okk ar þar sem 
við eld um og borð um sam an. Fyr ir skemmstu 
héld um við t.d. ind verskt kvöld og þar vor um 
við skrýdd ar ind verska kven bún ingn um sari. 
Við njót um þess inni lega að klæða okk ur 
upp, borða og skemmta okk ur sam an.“

Eld hús ið er hjarta húss ins
All stór hóp ur vinnu fé laga hitt ist eft ir vinnu til slát ur gerð ar.



„Það var eig in lega fyr ir til vilj un að við 
sett umst að hér á Ís landi“ seg ir Sauli us 
Prizg inas frá Lit háen. Hann og eig in kona 
hans Dal ia Prizg ini ene eru bæði mæl inga
verk fræð ing ar og starfa hjá Land mæl ing um 
Ís lands. Þau búa á Akra nesi með börn in sín 
tvö, þriggja ára dreng og átta ára gamla 
stúlku. 

Gott sam fé lag
„Okk ur lík aði strax vel á Akra nesi. Ég hafði 

áhyggj ur af því að þetta væri of lít ill stað
ur fyr ir okk ur þar sem við vor um vön stærri 
borg um, en það kom í ljós að þetta hent ar 
okk ur mjög vel. Hér er mjög gott sam fé lag, 
fólk þekk ist og heils ast og all ir vita hver af 
öðr um,“ seg ir Sauli us.

Þau hjón in eru sam mála um að menn ing 
þess ara tveggja landa sé gjör ó lík að flestu 
leyti. Þeim finnst gott að vinna hjá Land
mæl ing um. „Það er meira kynja jafn rétti á 
Ís landi. Hér rík ir einnig miklu meiri jöfn uð ur 
á vinnu stað og yf ir menn eru sann gjarn ari og 
stjórna frek ar á sam starfs grund velli en í Lit
háen þar sem stjórn end ur á vinnu stað beita 
valdi sínu á ann an hátt. Það voru all ir boðn ir 
og bún ir að hjálpa okk ur við að koma okk ur 
fyr ir og að lag ast þeg ar við fór um að vinna 
hér. Við erum núna kom in vel inn í þetta 
sam fé lag og get um bjarg að okk ur sjálf. Við 
höf um ferð ast um allt Ís land nema Vest firði 

og þekkj um land ið kannski að ein hverju 
leyti bet ur en sum ir Ís lend ing ar vegna starfa 
okk ar.“ 

Þau hjón in eiga sér bæði upp á halds staði, 
Sauli us held ur mik ið upp á Snæ fells nes en 
Dal ia er hrif in af Jök ulsár lóni. Þeim hef ur 
geng ið vel að sam lag ast ís lenskri menn ingu 
en gæta þess að við halda móð ur mál inu. „Við 
töl um lit háísku sam an heima en börn in tala 
ís lensku í skóla og leik skóla.“  

Ræt urn ar og dag lega líf ið
Sauli us og Dal ia eiga bæði for eldra á lífi, 

frænd ur og frænk ur og gamla kunn ingja 
heima í Lit háen. Þau ferð ast til Lit háen á 
hverju ári til að heim sækja ætt ingja og vini 
og finna fyr ir rót um sín um. „Ræt ur okk ar 
liggja þar, en okk ar dag lega líf er hér á 
Ís landi. Þeg ar við kom um til Lit háen finn
um við að allt er að breyt ast þar. Börn in 
okk ar eru Ís lend ing ar í sér en þessi tvö lönd 
og menn ing þeirra tog ast svo lít ið á í okk ur 
hjón un um. Við höf um í raun inni ekki tek ið 
nein ar ákvarð an ir um það hvort við verð um 
hér alltaf, það eru kost ir og gall ar við báða 
stað ina og þetta er ekki svo auð velt. Við 
eig um marga kunn ingja en fáa nána vini á 
Ís landi enn þá.“

Erf ið ast að að lag ast myrkr inu
Dal ia bein ir um ræð unni að skól an um þar 

sem henni finnst sam fé lags leg ábyrgð mik il 
og að eft ir lit með ein stak ling um sé mjög 
gott. Hún er hins veg ar ekki eins sátt við 
ým is legt í aga mál um ís lenskra barna jafnt 
heima og í skóla og finnst litl ar kröf ur vera 
gerð ar til þeirra. Hún bend ir á að senni lega 
þyki þau strang ir for eldr ar, en þeim finnst 
sjálf sagt að gera kröf ur til barn anna strax 
varð andi aga og heima nám þar sem þau 
þurfi að læra aga ef þeim eigi að vegna vel 
seinna í líf inu. 

Fjöl skyld an hef ur kom ið sér ágæt lega fyr ir 
og unir hag sín um vel hér á landi og af for
vitni spyr Ís lend ing ur inn hvort það sé eitt
hvað sér stakt sem sé erfitt að að lag ast. 

„Það er kannski helst myrkrið á vet urna,“ 
seg ir Sauli us. „Ég hef kom ist í gegn um það 
hing að til og ekki þurft að flýja til sól ar
landa til að hafa þetta af en ég við ur kenni 
að þetta er mér erfitt.“ Dal ia bros ir sínu 
hæg láta brosi en tek ur ekki und ir þetta. 
Hún á auð veld ara með að þola myrkrið og 
öll minn umst við þess með gleði að þeg ar 
10 ára af mæli Land mæl inga Íslands á Akra
nesi geng ur í garð verð ur sól far in að hækka 
tals vert á lofti á ný.

 „Ræt ur okk ar liggja í Lit háen, en okk ar dag lega líf er hér á Ís landi.“

Til vilj un réði val inu



Krakk arn ir í Fjöl brauta skóla Vest ur lands 
á Akra nesi læra margt í landa fræði, með al 
ann ars um bauga net, hnita kerfi, um hverf
is mál, kort og loft mynd ir. Þau lesa ýms an 
ann an al menn an fróð leik um lönd og þjóð ir 
og kynn ast veð ur fræði einnig lít il lega.

Þórey Þórð ar dótt ir land fræð ing ur starfar 
hjá Land mæl ing um Ís lands og kenn ir landa

fræði 103  í FVA, en það er skyldu á fangi á 
félagsfræðabraut. 

Þórey býr á Akra nesi og hóf störf hjá 
Land mæl ing um Ís lands fyr ir 10 árum. Hún 
seg ist sjálf ekki endi lega hafa stefnt á 
kennslu en dott ið inn í hana óvænt og er 
fjórði starfs mað ur Land mæl inga Ís lands sem 
sér um þessa kennslu. Henni lík ar mjög vel 
að vinna með krökk un um og seg ir starf ið á 

stofn un inni og kennsl una eiga vel sam an; 
upp lýs inga flæð ið og að gengi að gögn um sé 
mjög gott.

Ýms ir fleiri njóta góðs af þekk ingu og 
reynslu starfs manna Land mæl inga Ís lands á 
Akra nesi. Þang að koma reglu lega hóp ar til 
að kynn ast starf inu, allt frá leik skóla börn um 
upp í há skóla nema. Gunn ar Hauk ur Krist ins

son tek ur á mót inu hóp un um 
og fær hver hóp ur fræðslu við 
sitt hæfi. Yngsti  hóp ur inn 
fær t.d. að skoða kort og loft
mynd ir og þeim finnst mjög 
gam an að sjá t.d. hús ið sitt 
eða skól ann á korti. Há punkt ur 
heim sókn ar inn ar er síð an oft 
að fá að „búa til kort sjálf“ í 
tölv unni með að stoð Gunn ars 
og fara með það heim. Þá koma 
lík lega all ir grunn skóla nem ar 
á Akra nesi a.m.k. einu sinni í 
heim sókn á stofn un ina á skóla
ferli sín um.

Há skóla nem ar og nem ar í 
Ferða mála skól an um í Kópa vogi 
koma reglu lega til að kynn ast 
stofn un inni og þeirri vinnu 

sem þar fer fram. Gögn in og vinnslu ferl ið 
á bak við þau er kynnt og þeim spurn ing
um sem brenna á nemun um er svar að. Fyr ir 
skemmstu var hóp ur frá Land bún að ar há skól
an um á Hvann eyri í heim sókn en þar voru 
á ferð inni nem ar í skóg fræði og um hverf
is skipu lagi sem kynntu sér sér stak lega fjar
könn un og CORINE verk efn ið.

Í kjöl far jarð skjálft ans á Suð ur landi 
29. maí 2008 ákváðu Land mæl ing ar 
Ís lands og Vega gerð in að hrinda af stað 
mæli átaki á Suð vest ur landi sem fram fór 
6.16. októ ber síð ast lið inn. Ástæða þess 
að ekki var far ið fyrr af stað er sú að jarð
skorp an þarf þenn an tíma til að jafna út 
tíma bundn ar færsl ur í hæð og legu. Aug
ljóst var að tals verð ar breyt ing ar hefðu 
átt sér stað í legu og hæð mæli punkta á 
svæð inu og þeir því ónot hæf ir til vega 
og fram kvæmda mæl inga. Mæld ar voru 
mæli stöðv ar í grunn stöðvaneti lands ins 
auk val inna punkta í lands hæð ar neti 
og mæli kerf um sveit ar fé laga á svæð inu. 
Að mæl ing un um komu auk Land mæl
inga Ís lands, Vega gerð in, Verk fræði stofa 
Suð ur lands fyr ir hönd sveit ar fé lag anna 
og fyr ir tæk ið Ís mar. Auk nýrra mæl inga 
var not ast við gögn frá GPS jarð stöðv um 
Veð ur stofu Ís lands á svæð inu. 

Séu nið ur stöð ur mæl ing anna born ar 
sam an við mæl ing ar frá ár un um 2001 og 
2004 koma í ljós mikl ar færsl ur á landi í 
Ölf us inu eða allt að 45 cm. Meg in or sök 
færsl unn ar má rekja til jarð skjálft ans í 
maí en lít inn hluta má einnig rekja til 
svo kall aðra fleka hreyf inga sem stöðugt 
eru í gangi. Út frá þess um sam an burði 
má sjá að áhrif skjálft ans á hreyf ing ar 
lands eru mest á milli Hvera gerð is og 
Sel foss en þær fjara síð an nokk uð hratt 
út er fjær dreg ur frá því svæði. Aðr ar 
færsl ur sem komu í ljós við mæl ing arn ar 
í októ ber eru vegna fleka hreyf inga milli 
Norð ur Am er íku og Evr asíu flek anna og 
til að mynda er gliðn un in á milli Belgs
holts í Mela sveit og Selja lands foss und ir 
Eyja fjöll um um 8 cm á síð ustu 4  árum.

Frætt og kennt

Gest ir fá góð ar mót tök ur í Still holt inu.

Þórey Þórð ar dótt ir kenn ir landa fræði 103 við Fjöl braut ar skól ann.

Allt að 45 cm 
færslur á landi
í kjöl far Suð ur-
land sskjálft ans



Hjá Land mæl ing um Ís lands unnu árið 
2008 29 manns í 26 árs verk um og flest ir 
þeirra eru með há skóla mennt un.  

Starfsand inn í Still holt inu er góð ur og 
fé lags starf ið mjög lif andi. 

Starfs fólk Land mæl inga Íslands fyr ir fram an Hót el Glym í Hval firði.

Starfsmaður Landmælinga Íslands við tölvuskjái.

Ánægt starfs fólk 
hjá Land mæl ing um Ís lands
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Kvarðinn

Starfs manna stefna stofn un ar inn ar mið ast 
að því að jafn rétti ríki á vinnu staðn um og 
stuðl að sé að ábyrgð og góð um sam skipt
um þar sem lyk il orð in eru já kvæðni, virð ing 
og hrós. Land mæl ing ar Ís lands hafa ver ið 
vin sæll vinnu stað ur, enda hef ur þess jafn an 
ver ið gætt að starfs menn nái að sam ræma 
fjöl skyldu líf og vinnu.

Á síð ast liðnu ári tók stofn un in í ann
að sinn þátt í 
könn un SFR á 
starfsskil  yrð
um og líð an 
á vinnu stað 
og var öll um 
starfs mönn um 
gef inn kost ur 
á að taka þátt. 
Sva r  h lu t  fa l l 
ið var 82% og 
fékk stofn un
in heild ar ein
kunn ina 4.34 
af 5 mögu leg
um og lenti í 
6. sæti af um 
100 stofn un um 
og fyr ir tækj um. 

Margt er gert til að styrkja heil brigð an 
starfsanda með al fólks ins. Liðs heild in hef
ur ver ið styrkt með bók leg um og verk leg um 
nám skeið um og ým iss kon ar hópefli í geng
um tíð ina. 

 Starfs menn Land mæl inga Ís lands hafa 
einnig far ið í óvissu ferð ir þar sem leik ur og 
starf hafa bland ast sam an og styrkt liðs
heild ina og vinnu and ann í ár anna rás.



Verð launa get raun:
Hvenær hættu Land mæl ing ar Ís lands form lega að gefa út kort?1. 

Hvað heitir landgerðarflokkunin sem fjallað er um í blaðinu?2. 

Hversu hár mældist Hvannadalshnúkur árið 2006 3. 

Í verðlaun er Garmin Nüvi 200 GPS tæki frá OMNIS með 
Íslandskortum sem að miklu leyti eru byggð á gögnum frá 
Landmælingum Íslands. Svörum skal skilað á opið hús í Stillholti 
16-18 fimmtudaginn 8. janúar fyrir klukkan 18.

Dreg ið verð ur úr rétt um lausn um á opnu húsi.

GPS tæki í verð laun

Nafn: 

Sími:

Net fang:

Heim il is fang:

Svör:

1.

2.

3.



Opið hús hjá Land mæl ing um Ís lands
Í til efni af því að 10 ár eru lið in frá því að Land mæl ing ar 

Ís lands hófu starf semi á Akra nesi vilj um við bjóða  
Ak ur nes ing um, nær sveita mönn um og öðr um lands mönn um í 

heim sókn til okk ar fimmtu dag inn 8. jan ú ar milli kl. 14 og 19.  

Starfs menn Land mæl inga Ís lands verða á staðn um til að fræða gesti um  
starf sem ina, Þórunn Sveinbjarnardóttir um hverf is ráð herra kem ur í heim sókn, 

leik skóla börn frá Akra seli munu sýna verk sem tengj ast Ís landi og hægt verð ur 
að spreyta sig á ýms um þraut um.

Að sjálf sögðu verð ur heitt á könn unni!

Áttu í vand ræð um með að stilla GPS-tæk ið? Komdu með það í opið hús og 
mæl inga verk fræð ing ar Land mæl inga Ís lands munu stilla það rétt.

Öll börn sem koma og 
eiga 10 ára afmæli á 
árinu fá glaðning.


