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Ágrip 
 

Markmið verkefnisins var að athuga hvort múltuberjaplantan (Rubus chamaemorus L) gæti 

lifað, blómstrað og myndað ber á Íslandi og hvaða áhrif mismunandi jarðvegur og umhverfi 

hefðu á vöxt og lifun plantnanna. Tvö mismunadi afbrigði voru prófuð í tilraun, eitt kvenkyns 

(Fjellgull) og eitt karlkyns (Apollen), og einnig var athugað hvort munur væri á vexti og 

blómgun þeirra. Tilraunin var gerð í landi Böðmóðsstaða í Laugardal, Bláskógabyggð, sem 

tilheyrir uppsveitum Árnessýslu á Suðurlandi. Tvö svæði (Svæði 1 og Svæði 2) voru valin, 

hvoru tveggja í framræstu mýrlendi, en með mismunandi jarðvegsraka og gróðurfari. 

Tilraunin var gerð á tímabilinu 2010-2012. Næringarinnihald jarðvegs, vatnsstaða jarðvegs, 

jarðvegshiti og veðurfar var athugað á tilraunatímabilinu. Þróttur plantna var metinn fjórum 

sinnum yfir sumurin 2011 og 2012, auk þess var fjöldi nýrra sprota skráður vorið 2012. 

Einnig var fjöldi blóma skráður bæði sumurin og fylgst með því hvort ber mynduðust. 

Helstu niðurstöðurnar voru að múltuber (Rubus chamaemorus L) geta lifað og myndað blóm á 

Íslandi. Plönturnar lifðu betur og mynduðu fleiri sprota og blóm á Svæði 1 sem er þurrara og 

skjólbetra svæði en Svæði 2.  Töluverður munur var á milli afbrigða á báðum svæðunum. 

 

Lykilorð: Múltuber (Rubus chamaemorus L), lifun, þróttur, sprotamyndun, blóm, ber 
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1. Inngangur 

1.1 Markmið og grundvöllur verkefnisins 

Múltuber (Rubus chamaemorus L.) er berjategund sem vex víða villt á norðurhveli jarðar, á 

svipaðri breiddargráðu og Ísland og norðar. Þar sem Ísland er einangruð eyja, hefur fræ af 

þessari plöntu ekki dreifst hingað með náttúrulegum leiðum, eins og t.d. með fuglum eða 

vindi. Ekki er vitað með vissu af hverju það hefur ekki gerst, en vitað er, að þó svo að fræ 

berist hingað með hjálp fugla, geta múltuberjaplöntur ekki frjóvgast og myndað ber nema 

bæði karl- og kvenkynsplöntur séu til staðar á sama svæði. Margar tilviljanir þarf til þess að 

þetta ferli geti átt sér stað hjálparlaust úti í náttúrunni, á afskekktri eyju langt út í hafi.  

Múltuber er berjategund með marga kosti hvað varðar næringargildi, bragð og 

notkunarmöguleika. Sjálf hef ég verið svo lánsöm að fá að kynnast þessum berjum þar sem ég 

ólst upp í Norður Noregi og oft leitt hugann að því hvort þessi planta myndi geta lifað, 

blómstrað og myndað ber hér á Íslandi. Þegar einn af kennurum mínum, Sigríður 

Dalmannsdóttir, stakk upp á því í kennslustund í grasafræði við LbhÍ, að gaman væri að prófa 

hvort múltuber geti vaxið hér á landi, fannst mér verkefnið alveg tilvalið fyrir mig. Þannig fór 

þessi tilraun af stað. Fyrsti undirbúningur verkefnisins var í ágúst 2009 en ræktunartilraunin 

var gerð 2010 – 2012. 

Spurningar sem leitað var svara við í þessu verkefni voru hvort múltuberjaplantan gæti lifað, 

blómstrað og myndað ber á Íslandi og hvaða áhrif mismunandi jarðvegur og umhverfi hefði á 

vöxt og lifun plantnanna. Ennfremur hvort munur væri á vexti og blómgun tveggja afbrigða 

(öðru kvenkyns og hinu karlkyns). Ekki er vitað til þess að skipulagðar tilraunir með múltuber 

hafi verið gerðar hérlendis áður, þó svo að einstökum plöntum hafi verið plantað í mýrlendi 

hér á landi til reynslu (Þorsteinn Tómasson, munnleg heimild 2009). Mikil umræða og 

vakning er innan náttúrufræðinnar í dag, bæði hérlendis og erlendis, um ágengni plantna og 

hvort rétt sé að flytja plöntur á milli landa af mannavöldum. Slíkur flutningur og inngrip 

mannsins getur verið ógnun við líffræðilegan fjölbreytileika og getur dregið alvarlegan dilk á 

eftir sér fyrir lífríkið. Á sama tíma er matarkista heimsins að dragast saman vegna mengunar, 

skorts á landi og hlýnandi veðurfars. Matvæli er flutt langar leiðir á milli heimsálfa með flugi 

og mikil mengun stafar af því. Löndin hér á norðurslóð ættu að reyna, eftir fremstu getu, að 

framleiða matvæli sín sjálf. Matvæli sem eru hrein, næringarrík og framleidd í ómengaðri 

náttúru. Múltuber er gott dæmi um slíka afurð. Múltuberjaplantan telst ekki vera ágeng tegund 

og hefur marga kosti. Hvort hún á heima sem villt planta í íslenskri náttúru er hægt að deila 
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um, en tilgangurinn með þessu verkefni var fyrst og fremst að kanna hvort múltuberjaplantan 

geti lifað og dafnað hér á landi, myndað blóm og ber. Ef til vill getur plantan átt hlutverki að 

gegna í garðyrkjuframleiðslunni hér á Íslandi. Múltuber hafa verið rannsökuð víða á 

Norðurlöndum og annars staðar þar sem múltuberjaplantan vex og stuðst var við þessar 

heimildir. Noregur hefur verið framarlega hvað varðar rannsóknir og kynbótastarf með 

múltuber og flestar heimildir eru því teknar þaðan. 

Þó berin séu dýr í sölu er ekki víst að þau séu mjög hagkvæm í framleiðslu, en þau geta verið 

skemmtileg viðbót fyrir Íslendinga að bera á borð, eða jafnvel tína upp í sig úti í náttúrunni.  

1.2 Grasafræðileg flokkun og líffræði múltuberja 

Múltuberjaplantan (Rubus chamaemorus L.) tilheyrir ættkvíslinni Rubus L. innan Rósaættar 

(Rosaceae). Ættkvíslin Rubus L. skiptist í nokkrar tegundir og þær fimm algengustu eru: 

Idaeobatus, Anaplobatus, Chamaemorus, Cylactis og Eubatus (Rapp, 1976). Auk múltuberja 

eru fleiri berjategundir innan ættkvíslarinnar eins og hrútaber (Rubus saxatilus), hindber 

(Rubus idaeus) og brómber (Rubus fruticosus). Hrútaber vex villt á Íslandi en það gera 

hindber og brómber ekki. 

Flestar tegundanna innan Rubus ættkvíslarinnar tilheyra Eubatus og er helst að finna í Norður 

Ameríku og um miðbik Evrópu. Undirtegundir myndast oft innan Rubus, þar sem 

mismunandi tegundir ættkvíslarinnar æxlast auðveldlega saman (Rapp, 1976). Tegundir innan 

Rubus hafa mismarga litninga og flokkast eftir því. Tegundirnar skiptast í tvo megin flokka, 

eftir því hvort um er að ræða tvílitna (diploid) eða fjöllitna (polyploid) tegundir. Tvílitna 

tegundir eru með 14 litninga en fjöllitna tegundir eru ýmist með 21 eða 56 litninga. 

Múltuberjaplantan er fjöllitna tegund með óstöðugan litningafjölda sem þýðir að frjókornin 

verða veikburða og afkvæmin því ekki einsleit (Rapp, 1976). 

1.2.1 Útlit og vöxtur 

Múltuber er tvíkímblöðungur og fjölær planta með hvít fimmdeild blóm. Plönturnar eru 

einkynja, annað hvort með karl- eða kvenblóm. Karlblómin hafa eingöngu fræfla og 

kvenblómin eingöngu frævur, en oft má greina leifar af fræflum í kvenblómunum og öfugt. 

Einnig er hægt að sjá muninn á kven- og karlblómum út frá stærð og lögun krónublaðanna. 

Blöð plantnanna geta líka verið mismunandi eftir kyni og vaxtarstað (Rapp, 1976). Þessi 

mismunur á blómum og blöðum getur líka verið afbrigðamunur hjá kynbættum afbrigðum. 

Blómgunin byrjar yfirleitt í lok maí og stendur fram í júní. Blómin standa oftast í 2–3 vikur, 

en blómgunartími og lengd blómgunar fer eftir vaxtarstað og veðurfari. Múltuberjaplantan 
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gerir kröfu um langan dag til að blómstra. Þessa vegna er blómgunin að vori eða 

snemmsumars á norðurhveli jarðar (Artnzen,1976). 

 

 

 

1. mynd. Múltuberjaplanta (frá ms.wikipedia.org). 

 

Stönglar og blöð þroskast og vaxa allt sumarið og að hausti myndast brum neðanjarðar á 

jarðvegsrenglunum sem eru í dvala yfir veturinn. Brumin innihalda allt sem til þarf til að 

mynda nýja plöntu næsta sumar og oft er hægt að greina kynið á nýrri plöntu strax að hausti 

með því að skoða brumin í smásjá (Martinussen, 2003). Sum blóm eru án karl- eða 

kvenkynslíffæra og þess vegna geld. Talið er að karlblómin blómstri heldur fyrr en 

kvenblómin, sem hefur í för með sér erfiðleika við frjóvgun, ef mikill munur er á 

blómgunartíma (Rapp, 1976). Kvenblómið þolir illa frost og mun verr en karlblómið 

(Martinussen, 2003).  
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2. mynd. Múltuberjablóm, karlkyns (frá plantspedia.wikia.com). 

 

Aðalvöxtur jarðvegsrenglanna er síðsumars, þegar ofanjarðarhlutar plöntunnar hafa vaxið, 

þroskast og myndað blóm og ber. Renglurnar geta orðið allt að 10 metrar að lengd og dreifa 

sér þannig um stórt svæði út frá móðurplöntunni. Veðurfarið að hausti getur skipt miklu máli 

fyrir jarðvegsrenglurnar, hvað þær hafa langan tíma til að vaxa og mynda góða sprota og 

blómknúppa fyrir næsta ár (Rapp, 1976). 

Múltuberjaplöntur hafa meðaldjúpar rætur (Rapp, 1989) sem fara niður á 1–2 metra dýpi 

(Rapp, 1976), en þetta ræðst mikið af vaxtarstað. Þar sem jarðvegur er grunnur eða þar sem er 

mikið um vatn og jarðvegsklaka, ná ræturnar ekki ýkja djúpt. Þegar verið er að íhuga 

ræktunaraðgerðir til að auka framleiðslu múltuberja, skiptir þetta talsverðu máli, því þá er 

hægt að notast við áburðargjöf á mismunandi dýpi. Talið er að plönturnar þurfi 2–3 ár til að 

koma sér vel fyrir á nýjum vaxtarstað, sem bendir til þess að ræturnar séu töluverðan tíma að 

ná góðum vexti (Rapp, 1976). 

1.2.2 Fjölgun 

Múltuberjaplantan getur fjölgað sér bæði með fræi og jarðvegsrenglum. Fræfjölgunin er ekki 

eins örugg og afkvæmin verða ekki eins einsleit, þar sem nýr einstaklingur getur verið mjög 

frábrugðinn foreldrunum. Múltuberin eru mikilvæg fæða fyrir fugla þar sem plantan vex og 

þannig dreifist fræið. Rjúpur, mávar, hrafnar og þrestir eru þeir fuglar sem borða hvað mest af 

múltuberjum (Engelskjøn, 1995). Litlar kímplöntur geta átt erfitt með að komast á legg á 

nýjum vaxtarstað, og það getur tekið mörg ár fyrir plöntu sem hefur fjölgað sér með fræi, að 

mynda blóm. Fræskelin er fremur hörð og þarf fræið kuldatímabil (4–5°C) í lengri tíma að 

vetri til að geta spírað á eðlilegan hátt í náttúrunni (Arntzen, 1976). 
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Fjölgun með jarðvegsrenglum er mun algengari og öruggari fjölgunarleið hjá múltuberjum og 

gefur einsleitari og sterkari afkvæmi, sem blómstra fyrr. Það eru endabrum eða dvalarbrum á 

jarðvegsrenglunum sem vaxa upp og mynda nýja einstaklinga (Rapp, 1976). Plönturnar sem 

vaxa upp frá bruminu á jarðvegsrenglunum eru sams konar einstaklingar (klón) og 

móðurplantan. Jarðvegsrenglur geta dreift sér um stórt svæði í kringum hverja plöntu og 

þannig vaxa nýjar plöntur upp í töluverðri fjarlægð frá móðurplöntunni. 

 

1.2.3 Frævun og berjamyndun 

Frjóvgun múltuberjablóma þarf á skordýra- eða vindfrævun að halda, þannig að ber og fræ 

myndist. Veðurfar skiptir miklu máli fyrir frjóvgunina og hvernig berjamyndunin verður í 

framhaldinu. Ekki er vitað með vissu um mikilvægi vindfrævunar hjá múltuberjum, en 

sennilega skiptir hún ekki ýkja miklu máli (Rapp, 1976). 

Helstu flugurnar sem fræva múltuberjablómin eru bredduflugur (Empedidae), blómflugur 

(Syrphidae)og humlur (Bombus). Til að frjóvga blómin, sem eru með margar frævur, þarf 

öflugar flugur og þær þurfa líka að vera virkar við hið lága hitastig á norðlægum slóðum. Því 

er mjög mikilvægt að flugna- og skordýrastofninn sé rétt samsettur þar sem plantan vex, til að 

fá góða frjóvgun og þar með berjamyndun og uppskeru. Humlurnar virðast áhrifaríkastar í 

þessu starfi og eru vel virkar þó svo að hitastigið sé lágt (Rapp, 1976). 

 

 

3. mynd. Fullþroska múltuber (frá www.kagekagekage.dk). 

 

Tíminn frá frjóvgun til berjamyndunar er mismunandi eftir vaxtarstað og veðurfari 

(Kortesharju, 1993). Sama gildir um blómgunartíma og lengd blómgunar. Þroskun berja getur 

tekið 25–65 daga (Rapp, 1976). Mörg lítil steinaldin mynda berin, sem eru í fyrstu dökkrauð 

að lit, en verða ljósappelsínugul á litinn þegar þau þroskast. Ef frjóvgun er léleg og einungis 

fáar frævur frjóvgast, myndast örfá steinaldin, jafnvel bara eitt stórt eða 2–3 lítil. Berin 
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þroskast best og hraðast í frekar hlýjum sumrum. Í mikilli úrkomutíð getur komið upp 

sveppasýking eða mygla í berjunum, sem lýsir sér sem litlar, svartar doppur (Martinussen, 

2003). Kalt og rakt sumar er því óhagstætt fyrir þroskun berjanna. 

 

1.3 Útbreiðsla og vaxtarstaður 

Múltuber vex víða villt á norðurhveli jarðar, en aðalega á milli 50 og 70 breiddargráðu. 

Plantan vex líka á einangruðum stöðum við barrskóga eða í fjallendi suður undir 40. 

breiddargráðu. Vegna hlýnandi veðurfars eru múltuberin að hörfa frá suðlægari slóðum eins 

og í Danmörku, Þýskalandi og norðurhluta Bretlandseyja (Rapp, 1976). Múltuber vex ekki á 

Austur-Grænlandi, Jan Mayen, Íslandi eða í Færeyjum (Engelskjøn, 1995). Sennilega er það 

vegna þess að plantan þarf þá að dreifa sér með fræi, sem er óörugg og erfið fjölgunarleið hjá 

múltuberjaplöntum. Vegna fjölda litninga eru frjókornin óstöðug og þar sem plantan er 

einkynja þurfa plöntur af báðum kynjum að vera til staðar til að frjóvgun geti átt sér stað. 

Kímplönturnar geta líka átt erfitt með að koma sér fyrir á vaxtarstaðnum vegna mosa og 

annars gróðurs sem myndar þétta gróðurhulu. Múltuberjaplöntur vaxa einkum í mýrarjarðvegi 

með frekar lágt sýrustigi (pH 3,5–4,5) (Rapp, 1976). Plantan getur líka vaxið í grunnum 

jarðvegi til fjalla og á eyjum þar sem er mikil úrkoma. Aðalskilyrði fyrir vexti virðist vera 

nægur raki í jarðveginum. Í grófum dráttum má segja að múltuberjaplantan vaxi í mýrlendi 

með eða án skjóls, í skógarjöðrum, í snjódældum til fjalla, í vegköntum og skurðum, í 

þurrlendi með nægum raka og næringarríkum fuglabjörgum, einkum ef jarðvegurinn er 

fosfórauðugur (Rapp, 1976). Til þess að múltuber vaxi og dafni er mikilvægt að jarðvegurinn 

sé loftríkur, súr og næringarríkur, sem og gott aðgengi að vatni (Rapp, 1994). Athyglisvert er 

að múltuberjaplantan virðist breyta um vaxtarlag eftir aðstæðum (Korpelainen, 1994). Þar 

sem hún vex á mýrlendi í skugga annars gróðurs, verða jarðvegsrenglur, stönglar og blöð 

stærri, auk þess sem jarðrenglurnar verða fleiri. Vaxtarlagið getur líka verið háð afbrigðum og 

hvort um sé að ræða karl- eða kvenplöntur. 

Kjörhitastig múltuberja yfir vaxtartímann er 10–15°C. Fari meðalhitinn mikið yfir 18°C 

þrífast plönturnar ekki (Rapp, 1976). Þess vegna er þetta plöntutegund sem gæti verið í 

ákveðinni útrýmingarhættu með hlýnandi veðurfari (Harrison ofl., 2006). 

1.3.1 Ágengni 

Múltuberjaplantan er ekki ágeng planta. Hún er lágvaxin og kæfir ekki annan gróður (Rapp, 

1976). Hún er eins konar landnemaplanta sem velur sér vaxtarstað þar sem annar gróður vex 

ekki. Um leið og framvinda verður í gróðursamfélaginu og aðrar plöntur setjast að víkur 
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múltuberjaplantan. Þar sem múltuber fjölga sér nær eingöngu með jarðrenglum er dreifigeta 

plantnanna ekki ýkja mikil (Artnzen, 1976). 

1.4 Nafngift 

Rubus chamaemorus L. hefur mörg mismunandi nöfn, eftir því í hvaða landi plantan vex. Í 

Svíþjóð heitir hún hjortron, í Noregi heitir hún multebær eða moltebær, í Finnlandi heitir hún 

lakka og í enskumælandi löndum kallast hún cloudberry. Reyndar hafa múltuber fleiri 

mismunandi nöfn, t.d. í Kanada, eftir því í hvað þau eru mest notuð, t.d. í mismunandi 

matargerð (Debnath, 2007). Múltuber hafa til þessa ekki vaxið hér á landi svo vitað sé og til 

að fá staðfestingu á íslensku heiti plöntunnar var leitað til Harðar Kristinssonar, sem er manna 

fróðastur hér á landi um nafnagiftir jurta. Hörður taldi réttast að nota nafnið múltuber á 

íslensku. Reynt hefur verið að kalla þessi ber hreinsber, án mikilla undirtekta, þannig að 

ákveðið var að halda sig við nafnið múltuber hér (Hörður Kristinsson, tölvupósur 18. mars 

2013). Heimildir herma (Alm, 1995) að nafnið multeber sé dregið af meltanleika berjanna, en 

þau bráðna hálfpartinn í munni og leysast auðveldlega upp (auðmeltanleg). 

 

1.5 Notkun múltuberja og næringargildi 

Múltuberin eru mjög C-vítamínauðug og innihalda mikið af andoxunarefnum. Þau voru áður 

fyrr mjög mikilvæg í fæðu fólks á norðurslóðum, sem áttu erfitt með að fá ávexti og grænmeti 

í sinni daglegu fæðu. Berin voru notuð sem lyf til að fyrirbyggja kvilla sem stöfuðu af C-

vítamín skorti, svo sem gegn skyrbjúg (Alm, 1995). Geymsluþol múltuberja er mjög gott 

vegna ákveðinna sýra sem þau innihalda og berin eru mikið notuð í sultur, safa og eftirrétti, í 

Finnland er m.a. framleiddur múltuberjalíkjör. Samar í norðurhluta Noregs, Svíþjóðar og 

Finnlands hafa einkum nýtt þessi ber sem aukatekjulind í búrekstri sínum (Alm, 1995). 

 

 

4. mynd. Dæmi um afurðir múltuberja (tekin frá world wide web). 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=hjortron+mat&source=images&cd=&cad=rja&docid=d7qH12yYcwfu8M&tbnid=RK5gQ0DTxDChDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20150913/&ei=i1xZUZKhAqWC4gS08ICACA&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNHuWE2uxYudBP-KTQ3aifQAq_sQow&ust=1364897277711621
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=lakka+liqueur&source=images&cd=&cad=rja&docid=4cqH9b1xxLQe-M&tbnid=4AJS58chGFtsnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viinarannasta.com/detail.php?lang=en&currency=eur&id=14039&ei=3lxZUZWoH_CO4gTEh4CIDQ&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNF40EviEYsr4ga-Jgxz9yJjpJ-yXg&ust=1364897345010619
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=molte+yoghurt&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iyrlYuJEBXvJM&tbnid=h5s4vEh2OZzPzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.julebygda.no/index.cfm?tmpl=butikk/index&listeid=2841&level=1&kategori=&ei=LV1ZUayNA8X-4QSilYGoAg&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNFOfwQIapCAn5K6sSJGOrey0eIEFg&ust=1364897431729199
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Næringargildi villtra berja hefur lengi verið vel þekkt og góð ástæða til þess að reyna að koma 

þessum tegundum í ræktun sem hreinni garðyrkjuafurð. Þess háttar ræktun gæti líka verið 

mikilvæg aukabúgrein á norðlægum slóðum. Talið er að 100 grömm af ferskum múltuberjum 

innihaldi 100 mg af C-vítamíni (Arntzen, 1976), auk orkuríkra glúkósa- og frúktósasambanda 

og andoxunarefna. Einnig innihalda þau töluvert af omega-3 fitusýrum, sem er frekar óalgengt 

hjá berjum (Bere, 2007). 

1.6 Rannsóknir og kynbótastarf 

Erlendis hafa verið gerðar allmiklar rannsóknir með múltuber á síðustu áratugum, svo sem 

varðandi kynbætur, áburðargjöf og ræktunaraðferðir. Allt miðast þetta að því að fá meiri 

uppskeru, bæði í náttúrulegu umhverfi og í skipulagðri ræktun. Það eru bara kvenblómin sem 

bera ávöxt og hlutfall kvenplantna er oft lágt í náttúrulegu umhverfi, 40% kvenplöntur á móti 

60% karlplöntum (Martinussen, 2003). 

Kynbótatilraunirnar eru af ýmsum toga, eins og t.d. að reyna að fá fram tvíkynja afbrigði sem 

er sjálffrjóvga og myndi fjölga þeim plöntum sem gefa af sér ber. Í dag er verið að reyna að 

rækta tvíkynja afbrigði, til að ná betri uppskeru. Mest hefur kynbótastarfið þó snúist um 

einkynja afbrigðin og þá m.a. um að fá fram afbrigði sem mynda fleiri blóm og þar af leiðandi 

fleiri ber (Rapp,1976). Einn liður kynbótastarfsins hefur verið að koma fram með afbrigði 

sem eru kuldaþolnari að vetri (Kaurin o.fl.,1982). Einnig hafa verið í gangi rannsóknir á 

hollustu múltuberja, einkum á mikilvægum andoxunarefnum (Martinussen, 2010). 

Unnt er að fjölga múltuberjaplöntum með mismunandi hætti. Vefjaræktun, fræfjölgun og 

fjölgun með jarðrenglum eru mikilvægustu fjölgunaraðferðirnar. Fjölgun með jarðrenglum er 

besta leiðin til að fá stöðugan stofn með einsleitnar plöntur, en hún takmarkar líka þann 

fjölbreytileika innan stofnsins sem fræfjölgun býður upp á. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

nota báðar þessar fjölgunaraðferðir við kynbætur múltuberja (Rapp, 1976). Fjölgun með fræi 

getur verið erfið vegna þess að fræ af múltuberjaplöntu þarf kuldameðferð til að spíra 

(Arntzen, 1976). 

 

1.6.1 Einkynja og tvíkynja afbrigði 

Unnið hefur verið að því að finna góð afbrigði til ræktunar múltuberja á Norðurlöndum. 

Bioforsk Nord í Tromsö í Norður Noregi (áður Planteforsk Holt) hefur fengið viðurkennd tvö 

kvenkynsafbrigði og tvö karlkynsafbrigði, sem hingað til hafa reynst mjög vel. Það eru 

kvenkynsafbrigðin Fjellgull og Fjordgull og karlkynsafbrigðin Apollen og Apolto (Rapp, 

1991). Fjellgull er myndað úr fræblöndu frá Ifjordfjell í Finnmörku og hentar því vel til 
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ræktunar inn til landsins. Fjellgull myndar yfirleitt mörg ber og gefur góða uppskeru. 

Fjordgull er af fræi frá Andøya í Nordland og myndar mörg ber og hentar vel til ræktunar nær 

sjó. Apollen og Apolto eru einnig frá Andøya. Apollen myndar yfirleitt fleiri blóm en Apolto 

en bæði þessi karlkynsafbrigði mynda marga fræfla (Rapp, 1991). Eitt tvíkynja afbrigði frá 

Finnlandi er nú á markaði. Það er klónn af plöntu sem fannst úti í náttúrunni nálægt Vaasa. 

Tilraunir hafa sýnt að klónninn er stöðugur og var samþykktur sem tvíkynja afbrigði árið 

2005 (Uosukainen, 2010). Í ágúst 2009, áður en tilraunin í þessu verkefni hófst formlega, var 

tveimur plöntum af afbrigðinu Nyby plantað út í jaðri tilraunasvæðisins að Böðmóðsstöðum. 

Plönturnar lifðu og döfnuðu vel allan tímann sem tilraunin stóð, en mynduðu ekki blóm eða 

ber. Nyby plönturnar eru ekki með í tilrauninni sjálfri. 

Eitthvað hefur verið prófað að nota hormóna til að örva berjamyndun hjá plöntum án þess að 

frjóvgun hafi farið fram, því þá þarf einungis kvenplöntur til að ber myndist (Martinussen, 

2003). 

 

1.6.2 Áburðartilraunir 

Rannsóknir með mismunandi áburðagjöf múltuberjaplantna hafa staðið yfir í mörg ár. Ýmsar 

aðferðir við áburðargjöf hafa verið reyndar og áhrif mismunandi áburðarmagns hefur verið 

rannsakað, stiklað verður á stóru hér varðandi þetta. Flestar rannsóknir eru á áhrifum niturs, 

kalís og fosfórs (NKP-áburði) og/eða hreinum fosfóráburði í mismunandi hlutföllum gefinn á 

mismunandi dýpi. Fosfór (P) virðist skipta hvað mestu máli fyrir múltuber, sér í lagi hvað 

varðar sprotamyndun. Upptaka fosfórs eflist með hærri jarðvegshita, sem og þegar jarðvegur 

er ekki mjög blautur. Kalí (K) virðist ekki vera eins mikilvægt fyrir múltuber, en áburður með 

köfnunarefni (N) getur stuðlað að auknum blaðmassa. Best er að gefa köfnunarefnisáburð 

samhliða fosfóráburði. Jarðvegshitinn virðist líka skipta máli varðandi getu plöntunnar til að 

taka upp köfnunarefni (Arntzen, 1976). Þær aðferðir sem hafa verið reyndar við áburðargjöf 

eru að gefa áburðinn á mismunandi jarðvegsdýpi, dreifa honum á yfirborðið eða setja hann í 

holur á milli plantnanna (Rapp, 1989). Aðferðin sem valin er fer eftir því hverju maður sækist 

eftir, t.d. meiri plöntuvexti, aukinni sprotamyndun, fleiri blómknúppum á sprotum eða betri 

berjaþroska o.s.frv. Í náttúrunni virðast múltuberjaplöntur ekki velja sér mjög næringarríkan 

jarðveg, en þegar kemur að því að ná sem mestri uppskeru, sem táknar fleiri blóm og góða 

þroskun berjanna, er mikilvægt að hjálpa plöntunum með áburði. Kvenplöntur sem mynda 

mikið af berjum eitt sumarið, mynda færri blóm næsta sumar ef ekki er gripið til þess ráðs að 

gefa aukinn áburð á vaxtartímabilinu (Rapp, 1989). 
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1.6.3 Ræktunartilraunir 

Samkeppni við annan gróður getur reynst múltuberjaplöntum erfið. Tilraunir með að brenna 

náttúruleg múltuberjasvæði (t.d. á mýrum) hafa sýnt jákvæð áhrif á plönturnar, þar sem það 

tefur fyrir öðrum gróðri og askan gefur aukin næringarefni í jarðveginn (Rapp, 1976). Þar sem 

múltuberjaplöntur hafa neðanjarðarjarðrenglur með brumi fyrir nýjum sprotum og knúppum 

snemma vors, skaðast þær ekki þótt yfirborð svæðisins sé brennt. Ýmsar aðrar aðferðir hafa 

líka verið prófaðar, eins og að þekja náttúrulegt yfirborð með sandi, hálmi, trjágreinum o.fl. til 

að tefja fyrir öðrum gróðri, án þess að skila sérstökum árangri (Rapp, 1976). 

Jarðvinnsla náttúrulegs múltuberjasvæðis hefur verið reynd, eins og t.d. að herfa eða tæta allt 

jarðvegsyfirborðið. Þetta virðist vera of harkaleg aðgerð, en einfaldir plógstrengir, sem síðan 

eru tættir hafa gefið betri raun. Framræsla með skurðum o.fl., til að lækka vatnsstöðuna, hefur 

haft jákvæð áhrif þar sem vatnsstaða er mjög há. Múltuber þrífast best við vatnsstöðu á 30–50 

cm dýpi (Rapp, 1994). Ennfremur hefur verið prófað að mynda skjól fyrir vindi með 

skjólveggjum og það hefur jákvæð áhrif. Það er vegna þess að þá hækkar hitinn við jörðu og 

uppgufun minnkar. Skordýr fá betri skilyrði til frævunar blóma og þroskun berja getur líka 

batnað (Rapp, 1994). Greinilegt er að þrjú meginatriði skipta mestu máli fyrir uppskeru á 

múltuberjum, þau eru múltuberjastofninn, skordýrafána svæðisins og veðurfar (Rapp, 1976). 

Með skipulögðum ræktunartilraunum er unnt að finna út hvað þarf til að bæta þessa þætti. Svo 

sem val afbrigða, bætt skilyrði fyrir skordýr á staðnum með því að velja skjólgott svæði, 

plöntun skjólbelta eða uppsetning skjólveggja, aukið næringarefnaframboð með áburðargjöf 

og framræsing á mjög blautu svæði. 

 

1.7 Ræktunaraðferðir 

Að loknum áralöngum tilraunum með ræktun múltuberja á Bioforsk Nord í Tromsø í Norður 

Noregi, hafa verið gefnar út ræktunarleiðbeiningar (Rapp, 1994) um þrjár meginaðferðir (I, II, 

III), sem hægt er að fylgja fyrir þá sem vilja rækta múltuber á skipulagðan hátt. Í stuttu máli 

felast aðferðirnar í eftirfarandi. 

A. Ræktun múltuberja með náttúrulegum stofni:  

 I. Eingöngu áburðargjöf. 

 II. Jarðvinnsla og áburðargjöf. 

B. Ræktun múltuberja með kynbætt afbrigði: 

 III. Forræktaðar plöntur, jarðvinnsla og áburðargjöf. 

 

Til að geta notað aðferðir I eða II, þarf náttúrulegur múltuberjastofn að vera til staðar og það 

þurfa að vera að minnsta kosti 10 kvenblóm á hvern fermetra til að fá viðunandi uppskeru. 
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Áburðargjöfin þarf að fara fram áður en plönturnar blómstra að vori, þegar jarðvegurinn er 

orðinn frostlaus, eða að hausti eftir að berjatínslu er lokið (ágúst/sept.). Vatnsstaðan má ekki 

vera mjög há á svæðinu, ef nota á eingöngu áburðargjöf eins og gert er í aðferð I, þar sem 

engin jarðvinnsla fer fram. Áburður er gefinn í 10–20 cm djúpar holur og með 1×1 metra 

millibili. Þegar aðferð II er notuð, bæði áburður og jarðvinnsla, eru fyrst plægðir plógstrengir 

til að velta torfunum við og síðan er tætt ofan í torfurnar, til að fá loftkenndari jarðveg og til 

þess að dreifa jarðveginum á svæðinu. Ef jarðvegurinn er unninn á þennan hátt er hægt að 

lækka grunnvatnsstöðuna ef hún er of há. Tætingin gerir það að verkum að jarðrenglurnar 

bútast sundur og dreifast. Plöntufjöldinn eykst og plöntustofninn yngist upp. Samkeppnis-

gróður á svæðinu er líka kæfður og múltuberjaplönturnar fá smá forskot. Áburður er gefinn 

eftir jarðvinnnsluna. 

Aðferð III er notuð þar sem fjöldi kvenplantna er ekki nægur í náttúrulegu umhverfi, en er 

samt til staðar, þannig að vitað er að þetta er gott svæði fyrir múltuberjaræktun. Jarðvinnslan 

er svipuð og í aðferð II, en plantað er út forræktuðum plöntum, eða bara jarðrenglubútum 

(Rapp o.fl., 2000). Nota þarf hátt hlutfall af kvenplöntum við svona útplöntun, allt að 90%. 

Plöntunum er plantað að hausti, í 10 cm dýpt með 25–33 cm bili á milli plantna. Áburður er 

gefinn að vori eða hausti, í holur eins og í aðferð I og II, eftir að plönturnar hafa fengið 

aðlögunartíma. Áburður er gefinn á 10 ára fresti, en jarðvinnslan í aðferð II og III þarf að fara 

fram á 15–20 ára fresti og endurnýjun plantna í aðferð III á sama tíma (Rapp, 1994). 

Gott er að koma upp skjólbeltum ef svæðin eru mjög stór og opin. Hægt er að vinna á illgresi 

með klippingu og reitingu annars gróðurs eða brenna gróðurinn eins og lýst var hér að ofan. 

Frjóvgunin er best þegar náttúrulegur skordýrastofn tekur frævunina að sér, en hægt er að 

setja upp humlubú á svæðinu við upphaf blómgunartímabilsins. 

Múltuberjasveppur (Marsonina potentila) og múltuberjabjalla (Galerucella) geta verið 

vandamál í múltuberjaræktun, en engin ráð eru við því (Rapp, 1994). 

Miðað við útreikninga sem gerðir hafa verið í Noregi, í tengslum við mismunandi ræktunar-

aðferðir, virðist vera hagkvæmast að nota aðferðir I og II sem lýst er hér fyrir ofan, en þá þarf 

náttúrulegur múltuberjastofn að vera fyrir hendi (Rapp, 1990). 
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2. Efni, aðferðir og tilraunaskipulag 

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið tilraunarinnar var að athuga hvort múltuber (Rubus chamaemorus) geti lifað, 

blómstrað og myndað ber á Íslandi. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

1. Geta múltuberjaplöntur lifað, myndað blóm og þroskað ber á Íslandi? 

2. Hvaða áhrif hefur mismunandi jarðvegur og umhverfi á vöxt og lifun plantnanna? 

3. Er munur á vexti og blómgun tveggja afbrigða, karlkynsafbrigðinu Apollen og kvenkyns-

afbrigðinu Fjellgull? 

2.2 Efniviður 

Tvö afbrigði múltuberja voru notuð í tilrauninni. Annað er karlkynsafbrigðið Apollen og hitt 

er kvenkynsafbrigðið Fjellgull. Bæði afbrigðin eru klón sem eru valin í gegnum kynbótastarf 

hjá Bioforsk Nord í Tromsø í Norður Noregi. Ástæðan fyrir því að einungis tvö afbrigði voru 

notuð í tilrauninni er vegna þessa að innflutningur á plöntum er kostnaðarsamur og hér var um 

frumprófun á lifun að ræða. Vorið 2010 voru fluttar inn forræktaðar múltuberjaplöntur í 

fjölpottabökkum frá finnska fyrirtækinu Peuraniemi, af afbrigðunum Fjellgull og Apollen. 

Fyrirtækið selur mikið af berjategundum og heilbrigðisvottorð fylgir alltaf plöntum þeirra. 

Eftir komuna til landsins voru plönturnar hafðar úti til herslu í um það bil tvær vikur áður en 

þeim var plantað út. Bæði afbrigðin eiga að vera vetrar- og kuldaþolin. Vitað er að Fjellgull 

gefur fleiri sprota en Apollen. Fjellgull er afbrigði sem gefur mörg ber og myndar þar af 

leiðandi líka mörg blóm (Rapp, 1991). 

2.3 Uppsetning tilraunar 

Tilraunin var gerð í landi Böðmóðsstaða í Laugardal, Bláskógabyggð, semer í uppsveitum 

Árnessýslu á Suðurlandi. Plantað var út á tveimur mismunandi svæðum, Svæði 1 og Svæði 2. 

Bæði svæðin eru í framræstu mýrlendi, en munur þeirra felst í mismunandi jarðvegsraka og 

gróðurfari. Svæði 1 er frekar þurrt og nýtur skjóls af kjarr- og trjágróðri, en Svæði 2 er frekar 

blautt og þar vex aðalega gras og annar lágvaxinn mýrlendisgróður, sem nýtur lítils sem 

einskis skjóls. 

Tilraunirnar voru nákvæmlega eins á báðum svæðum. Átta plöntur gróðursettar í röð, tvær 

raðir með Fjellgull (kvenkynsplöntum) og ein röð af Apollen (karlkynsplöntum) á milli. 

Endurtekningar voru tvær, A og B. Það eru því 48 plöntur á hvoru svæði, 16 karlkyns og 32 

kvenkyns, eða alls 96 plöntur í tilrauninni. Kvenkynsplönturnar voru hafðar fleiri þar sem 
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karlkynsplönturnar mynda ekki ber. Á milli raða í endurtekningu voru 20 cm og 30 cm milli 

endurtekninga. Hverri plöntu var gefið númer til að auðvelda mat á hverjum einstaklingi 

(Tafla 1). 

 

Tafla 1.Uppsetning tilraunasvæðis. Sams konar uppsetning var á Svæði 1 og Svæði 2. A og B eru endur-

tekningar innan svæðis. Pl. þýðir planta. 

 Afbrigði               

A                   

 Fjellgull (♀) Pl.1.1 Pl.1.2 Pl.1.3 Pl.1.4 Pl.1.5 Pl.1.6 Pl.1.7 Pl.1.8 

20 cm  

                

 Apollen (♂) Pl.2.1 Pl.2.2 Pl.2.3 Pl.2.4 Pl.2.4 Pl.2.5 Pl.2.7 Pl.2.8 

20 cm                  

 Fjellgull (♀) Pl.3.1 Pl.3.2 Pl.3.3 Pl.3.4 Pl.3.5 Pl.3.6 Pl.3.7 Pl.3.8 

30 cm 

 

                

B                   

 Fjellgull (♀) Pl.1.1 Pl. 1.2 Pl. 1.3 Pl. 1.4 Pl.1.5 Pl. 1.6 Pl. 1.7 Pl. 1.8 

20 cm  

                

 Apollen (♂) Pl. 2.1 Pl. 2.2 Pl. 2.3 Pl. 2.4 Pl. 2.5 Pl. 2.6 Pl. 2.7 Pl. 2.8 

20 cm  

                

 Fjellgull (♀) Pl. 3.1 Pl. 3.2 Pl. 3.3 Pl. 3.4 Pl. 3.5 Pl. 3.6 Pl. 3.7 Pl. 3.8 

 

2.4  Framkvæmd 

2.4.1 Jarðvegssýni 

Þegar búið var að staðsetja tilraunasvæðin, voru tekin jarðvegssýni úr tilraunareitunum þann 

9. ágúst 2009. Jarðvegssýni voru tekin á tvenns konar dýpi, 5–10 cm og 35–40 cm, eitt af 

hvorri dýpt. Það er tvö á hvoru svæði, samtals 4 sýni. Í endurtekningum A voru sýnin tekin á 

5–10 cm. dýpi, en á 35–40 cm. dýpi í endurtekningum B. Til að taka jarðvegssýnin var 

notaður plöntustafur eins og sést á 6. mynd. Með plöntustaf fæst jafn mikið magn úr hverju 

jarðvegslagi. Sýnin voru síðan send á rannsóknarstofu LbhÍ á Hvanneyri til greiningar. 

 

2.4.2 Vatnsstaða og jarðvegsgerð 

Vatnsstaðan var mæld á sama tíma og jarðvegssýnin voru tekin. Notuð voru rör með rifum á 

hliðunum og loki á endanum. Rörin, eitt á hvort svæði, voru grafin niður í um tveggja metra 

dýpi og látin standa í 5 daga, 9.–14. ágúst, og síðan var mælt með málbandi hversu hátt vatnið 

stóð í rörinu. Greinilega er töluverður munur á jarðvegsgerð á milli svæðanna. Jarðvegurinn á 
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Svæði 1 er með mikið af grófu, lífrænu efni, frekar þurr og með mikið holurými. Svæði 2 

einkennist hins vegar af blautum, fíngerðum, samanþjöppuðum mýrarjarðvegi með litlu 

holurými. 

 

2.4.3 Jarðvinnsla 

Í júní 2010 var gróðurstrengjum velt við á svæðunum sem átti að planta í. Það var gert á mjög 

einfaldan hátt með traktorsskóflu og engin önnur jarðvinnsla fór fram. Halli jarðvegs-

yfirborðsins var þess vegna svolítið mismunandi innan svæðisins, eins og er í náttúrunni. 

Aðaltilgangurinn með þessu var að tefja fyrir samkeppnisgróðri sem gæti gert múltuberja-

plöntunum erfitt fyrir að ná sér á strik. Á sama tíma var reynt að halda náttúrulegu umhverfi í 

eins upprunalegu horfi og mögulegt var. Ekki var nokkur önnur umhirða á svæðunum meðan 

á tilrauninni stóð. 

 

2.4.4 Girðingar 

Vegna hættu á að hestar og sauðfé gætu sloppið inn á svæðin, var farið í það verk að girða 

svæðin tvö af, með einfaldri vírnetsgirðingu (5. mynd). 

 

5. mynd. Svæði 1 girt. 

 

2.4.5 Jarðvegshitamælar 

Þann 7. október 2010 voru settir niður tveir jarðvegshitamælar, einn á hvoru svæði. Mælarnir 

voru staðsettir á milli endurtekningana A og B þannig að hitatölurnar ættu að endurspegla sem 

best allt svæðið. Mælitækin voru tekin upp að hausti 2011 og lesið af þeim, og síðan sett aftur 

niður og látin standa til haustsins 2012. 
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2.4.6 Útplöntun  

Útplöntun fór fram dagana 11.–13. júní 2010. Fram að útplöntun hafði verið frekar þurrt í 

veðri, en rigning var daginn sem plantað var út og fyrstu dagana á eftir. Skilyrðin voru því 

hagstæð fyrir plönturnar á nýjum stað fyrst eftir útplöntun. Við útplöntun var notaður 

plöntustafur til að gera holur í jarðveginn og að því loknu voru plönturnar settar beint ofan í 

holurnar. Við útplöntunina fór pottahnausinn rétt undir jarðvegsyfirborðið (6. mynd). 

 

2.4.7 Áburðargjöf  

Strax eftir útplöntun voru gerðar samtals 14 holur með plöntustaf í hverja endurtekningu, alls 

28 holur á hvoru svæði. Holurnar voru staðsettar á milli plönturaðanna, sjö holur á milli 

hverra raða og u.þ.b. 0,5 dl af Blákorni settur í hverja holu (6. mynd). Svona áburðargjöf á að 

duga í fleiri ár (Rapp, 1994). Ekki er mælt með því að dreifa áburði yfir allt svæðið á 

ræktunarstað, því slíkt gæti örvað annan gróður sem er í samkeppni við múltuberjaplönturnar. 

 

 

6. mynd. Áburðargjöf. 

 

2.4.8 Veðurfarsathuganir: 

Hjarðarland í Biskupstungum er sú veðurstöð sem liggur næst tilraunasvæðinu og Veðurstofa 

Íslands var með allar meðaltalstölur fyrir hita, úrkomu og vindhraða á ræktunartímabilinu 

fyrir þessa veðurstöð. 
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2.5 Athugun/úttekt 

Þróttur plantnanna var metinn fjórum sinnum yfir sprettutímann, sumurin 2011 og 2012. 

Ennfremur voru skráð öll blóm sem mynduðust og athugað hvort einhver berjamyndun væri 

til staðar. Sumarið 2012, þann 2. júní, var fjöldi sprota talinn á hverri plöntu. 

Þróttur plantnanna var metinn á skalanum 0–5 þar sem 0 var dauð og 5 var þróttmest. Mat á 

þrótti plantnanna var gert í maí, júní, júlí og ágúst bæði árin, en fylgst var náið með 

blómmyndun allan júnímánuð og berjamyndun í júlí og ágúst. 

2.6 Tölfræðivinnsla 

Öll gögn, mat á þrótti, sprotafjöldi og fjöldi blóma voru slegin inn í Microsoft Excel 

töflureikni, sem síðan var notaður fyrir úreikninga á einföldum meðaltölum og skoðun gagna. 

Tölfræðipróf voru gerð með Genstat v13.3. t-próf var notað til að bera saman mat á þrótti eftir 

kyni og svæði fyrir hvern matsdag. Eina normaldreifða breytan var sprotafjöldi og var gerð 

fervikagreining (Unbalanced Anova), þar sem mat er lagt á breytileikann með aðhvarfi. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Næringarinnihald jarðvegs 

Svæði 1 og Svæði 2 hafa nánast sama pH-gildi (Tafla 2) sem segir okkur að sýrustig 

jarðvegsins sé líkt á báðum svæðunum. Þegar skoðuð eru gildin úr efra jarðvegslaginu (5–10 

cm), sést að magn magnesíum (Mg), kalíum (K) og natríum (Na) er mjög svipað á báðum 

svæðum. Bæði K og Na gildin eru frekar lág miðað við íslenskan jarðveg (Þorsteinn Guð-

mundsson, tölvupóstur 08.04.2013). Svolítill munur er á gildunum fyrir fosfór (P-al og P-

carb), en þau eru mjög lág á báðum svæðunum (Þorsteinn Guðmundsson, tölvupóstur 

08.04.2013). Kalsíum(Ca)er aðeins hærra á Svæði 2, en er innan eðlilega marka á báðum 

svæðunum (Þorsteinn Guðmundsson, tölvupóstur 08.04.2013). 

 

Tafla 2. Efnamælingar á jarðvegi. 

  PH Pal Pcarb Ca Mg K Na 

Svæði 1 (5-10 cm) 4,95 0,49 1,69 4,24 2,33 0,16 0,85 

Svæði 2 (5-10 cm) 4,87 0,28 1,59 5,64 2,15 0,18 0,79 

Svæði 1 (35-40 cm) 4,99 1,34 2,07 6,70 2,83 0,19 1,00 

Svæði 2 (35-40 cm) 5,04 0,42 1,65 10,83 5,43 0,06 0,88 

 

3.2 Vatnsstaða og jarðvegsgerð 

Í ljós kom að vatnsstaðan á Svæði 1 var á 1,2 metra dýpi en á 0,6 metra dýpi á Svæði 2. Þetta 

er frekar lág vatnsstaða miðað við aðstæður (mýrlendi), en sennilega er það vegna þess að 

mælingin var gerð á frekar þurru tímabili, þegar gróðurinn var í mestum vexti og nýtti mikið 

af vatnsforða jarðvegsins. Svæði 2, sem var mun blautara og kaldara, býr við leirkenndan og 

samanþjappaðan jarðveg og plönturnar báru þess merki að hafa vaxið í súrefnislausu 

rótarumhverfi. Plönturnar bættu litlu við vöxtinn (lítill þróttur) og blaðrendurnar voru 

rauðbrúnar og þurrar. Plönturnar báru einkenni efnaskorts að mínu mati (sjá 15. mynd). 

Töluvert var um frostlyftingu á Svæði 2, sem má rekja til vatnsinnihalds jarðvegsins og e.t.v. 

minni snjósöfnunar eða -þekju vegna skjólleysis. Þetta var sérstaklega áberandi vorið 2012, 

þar sem margar plöntur höfðu lyfst töluvert uppfyrir jarðvegsyfirborðið og náðu sér aldrei 

almennilega á strik um sumarið. 
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3.3 Jarðvegshiti 

Töluverður munur var á meðalhita jarðvegs á milli svæða. Jarðvegshitinn var hærri á Svæði 1 

en á Svæði 2. Meðalhiti jarðvegs var reiknaður fyrir tímabilið 1. apríl–31. júlí, sem er líklega 

það tímabil sem hefur mest að segja fyrir plönturnar varðandi vöxt rótarkerfisins og hvernig 

plönturnar fara af stað að vori. Meðalhiti jarðvegs var einnig reiknaður fyrir tímabilið 1. 

nóvember til 31. júlí (vetur, vor og sumar), ekki alveg allt árið, þar sem einhver mismunur var 

milli ára á því hvenær mælar voru settir niður og teknir upp. Eins og sést á 7. og 8. mynd var 

töluvert hærri jarðvegshiti á Svæði 1, hvort heldur var á aðalvaxtartímabilinu eða á 

ársgrundvelli bæði árin. Jarðvegshiti yfir aðalvaxtartímabilið var helmingi hærri á Svæði 1 en 

á Svæði 2, og þegar litið er á 9 mánaða meðatalið, þá munar allt að fjórum gráðum á Celsíus 

bæði árin á milli Svæða 1 og 2. Sennilega er þessi hitastigsmunur aðallega vegna vatnsforða 

jarðvegsins, þar sem Svæði 2 er mjög blautt. Skýringin getur líka verið lítið skjól af gróðri og 

þar af leiðandi minni snjósöfnun. Ekki er langt á milli þannig að lofthiti og úrkoma ættu að 

vera mjög svipuð. Þó má líklega gera ráð fyrir minni loftkælingu á Svæði 1 sem nýtur meira 

skjóls, sem og einangrunar frá meiri snjósöfnun. 

 

 

 7. mynd. Meðaljarðvegshiti, °C, vor og sumar.  8. mynd. Meðaljarðvegshiti, °C, 9 mánaða. 

 

3.4 Lifun og vaxtarþróttur 

Allar plönturnar, að undanskyldri einni kvenplöntu (Fjellgull) á Svæði 2, voru lifandi eftir 

fyrri veturinn. Seinna vorið, hafði ein karlplanta (Apollen) drepist til viðbótar á sama svæði, 

þannig að í allri tilrauninni er fráfall plantna rétt rúm 2% sem er mjög lítið hlutfall. Tafla 3 

sýnir að fyrra sumarið er munur á þrótti milli kynja, og fer Fjellgull (kvk) mun betur af stað. 

Þessi munur kemur ennþá fram við fyrsta mat vorið 2012, en hverfur síðan, þótt Apollen fái 

alltaf heldur lægra mat. Það gildir ekki það sama þegar svæðin eru borin saman, þá er 
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töluverður munur milli svæða og marktækur fyrir hvert mat frá öðru mati 2011 og fer 

munurinn á þrótti vaxandi á árinu 2012. 

 

Tafla 3. Vaxtarþróttur 2011 og 2012.  Meðaltal mats á þrótti eftir kyni og svæðum ásamt p-gildi eftir t-próf á 

samanburði.  Frítölur eru 94. 

 2011 2012 

 28.05. 21.06. 23.07. 16.08. 02.06. 01.07. 13.07. 15.08. 

Fjellgull (♀) 2,11 2,75 3,39 3,32 3,02 3,23 3,38 3,13 

Apollen (♂) 1,81 2,22 2,75 2,69 2,56 3,03 3,19 2,75 

p-gildi 0,077 0,011 0,001 0,006 0,023 0,409 0,473 0,127 

Svæði 1 2,15 3,02 3,38 3,56 3,31 3,90 4,13 3,60 

Svæði 2 1,88 2,13 2,98 2,65 2,42 2,44 2,50 2,40 

p-gildi 0,087 <0,001 0,036 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

 

Þennan mun milli afbrigða og svæða má sjá vel á 9.mynd hér að neðan. Greinilegt er að 

þróttur plantnanna var meiri á þurrara svæðinu (Svæði 1) og Fjellgull almennt þróttmeiri en 

Apollen á báðum svæðum. Þá má líka sjá hvernig plönturnar verða þróttmeiri á milli ára á 

Svæði 1, en standa nokkuð í stað á Svæði 2. 

 

 

9. mynd. Vaxtarþróttur (0–5). Meðaltal einkunna eftir afbrigðum og svæðum hvern matsdag í 

maí, júní, júlí og ágúst 2011 og 2012 (sjá dagsetningar í Töflu 3). 
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 10. mynd. Yfirlitsmynd af Svæði 1 í júlí 2011. 11. mynd. Yfirlitsmynd af Svæði 2 í júlí 2011. 

 

  

 12. mynd. Tilraunareitur á Svæði 1 í júlí 2011. 13. mynd. Tilraunareitur á Svæði 2 í júlí 2011. 

 

  

 14. mynd. Planta á Svæði 1 í júlí 2012. 15. mynd. Planta á Svæði 2 í júlí 2012. 

 

 



21 

 

3.5 Sprotar 

Sprotatalning var gerð einu sinni á tilraunatímabilinu, þann 2. júní 2012. Þar sem kvenplöntur 

eru helmingi fleiri en karlplöntur er uppgjörið í ójafnvægi, en notuð er Unbalanced Anova 

sem gefur mat á uppsöfnuðum breytileika og mat á staðalskekkju mismunarins. Niðurstöður 

eru sýndar í Töflu 4 og myndrænt á 16. mynd. Svæði 1 kemur mun betur út en Svæði 2 og 

Fjellgull er með mun fleiri sprota en Apollen, sem er í góðu samræmi við aðrar niðurstöður 

um mun svæða og afbrigða. 

 

Tafla 4. Meðalfjöldi sprota júní 2012 og staðalskekkja mismunar. 

Sprotar Svæði 1 Svæði 2 Meðaltal 

 Fjellgull (kvk) 24,9 16,1 20,5 

 Apollen (kk) 19,1 11,6 15,3 

 Meðaltal 22,0 13,9 

 

Staðalskekkja mismunarins St.sk. Marktækni 

 Svæði 1,64 *** 

 Afbrigði 1,74 ** 

 Svæði×Afbrigði 2,45 em 

 

 16. mynd. Meðalfjöldi sprota júní 2012. 

 

 
 17. mynd. Sprotamyndun , maí 2012. 
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3.6 Blómgun og berjamyndun 

Það var eingöngu Fjellgull sem blómstraði fyrra sumarið (2011), en síðara sumarið (2012) 

blómstruðu líka Apollen plöntur á Svæði 1. Eins og sýnt er í Töflu 5, var að meðaltali 1,8 

blóm á plöntu sem blómstraði sumarið 2011, en bara 1,3 blóm á plöntu sem blómstraði 

sumarið 2012. Aðeins 5% af plöntunum í allri tilrauninni bar blóm 2011 en 10% árið 2012. 

Fjöldi einstaklinga sem bar blóm tvöfaldaðist á milli ára, en heldur færri blóm kom á hvern 

einstakling sem bar blóm seinna sumarið. Það var engin berjamyndun á tilraunatímabilinu. 

 

Tafla 5. Fjöldi blóma og einstaklinga sem blómstraði 2011 og 2012. 

Fjöldi 

einstaklinga 

      Fjöldi blóma     

  2011 2012   2011 2012 

Svæði 1 Fjellgull 3 5  Svæði 1 Fjellgull 6 7 

Svæði 1 Apollen 0 4  Svæði 1 Apollen 0 4 

         

Svæði 2 Fjellgull 2 1  Svæði 2 Fjellgull 3 2 

Svæði 2 Apollen 0 0  Svæði 2 Apollen 0 0 

         

Samtals 5 10   Samtals 9 13 

 

   

 18. mynd. Múltuberjablóm 1. júní 2012. 19. mynd. Múltuberjablóm 2. júní 2012. 
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3.7 Veðurfar 

Veðurgögn frá veðurstöðinni á Hjarðarlandi í Biskupstungum frá tímabilinu 1. júní 2010 til 

31. ágúst 2012 eru sýnd í Töflu 6. Á Íslandi teljast mánuðirnir júní, júlí og ágúst sumar-

mánuðir og þess vegna má gera ráð fyrir að upplýsingar fyrir þetta tímabil gefi góðan 

samanburð við kjörvaxtarskilyrði múltuberjaplantna. Sumarið 2010, þegar útplöntun átti sér 

stað, var gott sumar. Næsta sumar (2011) var frekar kalt og þurrt, en sumarið 2012 er líka 

gott. Þegar skoðaðar eru meðaltalstölur fyrir allt árið, hefur seinna árið 2011–2012 greinilega 

verið mun hlýrra en 2010–2011, en úrkoman er mjög svipuð fyrir bæði árin. 

 

Tafla 6. Meðalhiti, úrkoma og vindhraði. 

Veðurfar á Hjarðarlandi 2010 – 2012 

 Meðalhiti Meðalúrkoma Meðalvindhraði 

 °C mm m/s 

12 mánaða meðaltal    

1. júní 2010 – 31. maí 2011 4,6 5,6 5,4 

1. júní 2011 – 31. maí 2012 6,0 5,3 5,3 

    

Meðaltal júní, júlí og ágúst    

 2010 12,2 4,0 4,3 

 2011 10,7 2,1 5,1 

 2012 11,9 3,5 4,2 

 

 

4. Umræður og ályktun 

4.1 Lifun, blómgun og berjamyndun 

Það er engin vafi á að múltuberjaplöntur geta lifað og myndað blóm á Íslandi. Nánast allar 

plönturnar lifðu allt tilraunatímabilið, en náðu ekki að mynda nein ber. Mín ályktun er sú að 

plönturnar þurfi lengri tíma til að koma með fleiri blóm og mynda ber vegna þess að 

plönturnar þurfa 2–3 ár til þess að koma sér vel fyrir á vaxtarstað (Rapp, 1976). 

Það var greinilegur munur á milli svæða hvað varðar blómafjölda og þrótt og einungis 

Fjellgull myndaði blóm á Svæði 2. Fjellgull dafnaði betur en Apollen á báðum svæðunum. 

Sennilega er þetta einhver afbrigðamunur þar sem um tvö afbrigði er að ræða, Fjellgull og 

Apollen. Eins og talað er um í kafla 2.2 myndar Fjellgull fleiri sprota en Apollen og Fjellgull 

er líka þekkt fyrir að mynda mörg lítill blóm (Rapp, 1991). Áhugavert væri að prófa fleiri 

afbrigði, bæði karlkyns- og kvenkynsafbrigði. 
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Það er erfitt að segja til um af hverju plönturnar sem blómstruðu mynduðu ekki ber. Bæði 

Fjellgull og Apollen á Svæði 1 blómstruðu á sama tíma sumarið 2012. E.t.v. vantaði frjóbera 

til að frjóvga og gaman væri að setja upp humlubú við tilraunasvæðið og sjá hvort það hefur 

áhrif. Á Böðmóðsstöðum fyrirfinnast ýmsar tegundir af blómflugum og humlum í náttúrunni, 

en hversu algengar þær eru á tilraunasvæðinu veit ég ekki með vissu. Þegar úttektirnar fóru 

fram varð ég vör við blómflugur á tilraunasvæðinu, en humlur sá ég ekki. Meðalhitastigið 

fyrir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst 2012 var 11,9°C, sem á að vera nógu hátt fyrir bæði 

frævun, frjóvgun og berjamyndun (Arntzen, 1976). 

 

4.2 Svæðisbundinn munur á plöntuþrótti og sprotamyndun 

Það er greinilegur munur á milli svæða hvað varðar plöntuþrótt og sprotamyndun hjá bæði 

Fjellgull og Apollen. Svæði 1 kemur mun betur út hvað þetta varðar. Jarðvegssýnin gefa 

okkur ekki afgerandi mun á næringarefnum á svæðunum fyrir útplöntun, nema þá helst fosfór 

sem mælist í aðeins hærra magni á Svæði 1 en Svæði 2. Það getur verið ein af ástæðunum 

fyrir því að t.d. sprotamyndun var betri á Svæði 1 en Svæði 2 (Rapp, 1989). Sýrustigið sem 

skiptir hvað mestu máli fyrir múltuberjaplöntur er nánast eins á svæðunum og hefur þess 

vegna ekki haft áhrif á muninn á milli svæðanna. Breytileikinn á milli svæða felst aðallega í 

jarðvegsgerð, vatnsstöðu og jarðvegshita. Mjög mikill munur var á jarðvegshita milli svæða 

og var Svæði 2 um helmingi kaldara á vaxtartímabilinu sem og allt árið. Vatnsstaðan mældist 

ekki mjög há á Svæði 2 í ágúst 2009, áður en tilraunin hófst, en greinilegt var að þetta svæði 

var mjög blautt þegar leið á tímabilið. Þetta skýrir að stórum hluta jarðvegshitann á Svæði 2 

og mikill jarðvegsklaki myndaðist þar einnig yfir veturinn. Líklega hefur skortur á skjóli 

eitthvað að segja og þar af leiðandi líka minni snjósöfnun. Það hefði mátt gera snjóþekju-

mælingar yfir vetrartímann og ekki hefði verið verra að taka myndir af svæðunum líka, til að 

meta áhrif snjóþekju. Töluvert var um frostlyftingu á Svæði 2 og mjög líklega hefur kaldur og 

blautur jarðvegurinn haft neikvæð áhrif á upptöku næringarefna hjá plöntunum. 

Upphaflegur jarðvegseiginleiki er líklega ekki svo frábrugðinn milli svæða, þar sem þetta er 

hvort tveggja mýrlendisjarðvegur. En vegna þess að Svæði 1 er þurrara og með meiri gróðri, 

er jarðvegurinn með meira af grófu lífrænu efni og meira loftrými. Ísigsgeta jarðvegs er betri 

á Svæði 1 bæði vegna jarðvegsgerðar og gróðurfars. Fyrir múltuberjaplöntur er jarðvegsgerð á 

Svæði 1 hentugri frekar en blautur og klesstur jarðvegur eins og var á Svæði 2 (Rapp, 1976). 

Eitt af því sem hefði mátt gera öðruvísi að mínu mati, sem myndi breyta aðstæðum á Svæði 2, 
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væri að tæta gróðurtorfurnar fyrir útplöntun. Það mundi losa um jarðvegskornin og gera 

jarðveginn léttari. Það myndi líka lækka vatnstöðuna í jarðveginum (Rapp, 1994). 

 

4.3 Veðurfarsþættir 

Meðaltöl fyrir lofthita yfir sumarmánuðina eru alveg innan marka þess sem telst vera 

kjörhitastig fyrir múltuberjaplöntur. Aftur á móti er óvíst hversu mikil áhrif úrkoman hefur. 

Plönturnar á Svæði 1 juku vaxtarþrótt á milli ára þannig að þá er hægt að álykta að það hefur 

verið nægilegt framboð af vatni í formi úrkomu, þó svo að meðalúrkoma sé frekar í lægri 

kantinum, sérstaklega sumarið 2011. 

Helsti veðurfarsmunurinn á milli svæða er skjólið sem getur haft jákvæð áhrif á plöntur á 

Svæði 1 með tillit til snjósöfnunar yfir vetrartímann og jákvæð áhrif á nærveður yfir sumar-

mánuðina, þannig að hitastigið hefur verið örlítið hærra niður við jörðu (sjá 10. og 11. mynd). 

Þetta getur haft jákvæð áhrif á blómmyndunina og valdið því að hún var betri á Svæði 1. Það 

var smá útlitsmunur á vaxtarformi blaðanna milli svæða. Blöðin voru sléttara og heldur stærri 

á Svæði 1 þar sem þau uxu í meiri skugga og meira skjóli frá nærliggjandi gróðri. Blöðin á 

Svæði 2 voru meira krumpuð og aðeins smærri (sjá 14. og 15. mynd), sennilega vegna meira 

birtumagns, lægra nærhitastigs og næringarskorts. En eins og áður hefur verið fjallað um, tel 

ég að jarðvegsgerð, vatnsstaða og jarðvegshiti hafi skipt miklu meira máli fyrir tilraunina í 

heild sinni en veðurfarsþættirnir. 

 

4.4 Umhirða 

Í tilrauninni var reynt að líkja eftir náttúrulegum aðstæðum eins og hægt var. Það gerði það að 

verkum að ekki var gerð nein jarðvinnsla að ráði annað en að velta við gróðurtorfum fyrir 

útplöntun. Halli á torfunum var svolítið mismunandi og getur haft áhrif á nærveður fyrir 

plönturnar. Sumarið 2012 var samkeppnisgróður farinn að gera vart við sig og var ástandið 

verra á Svæði 1 en Svæði 2. Meira var um gras og aðrar jurtir sem voru aðeins farnar að 

þrengja að plöntunum í lok sumarsins (sjá 12. og 13. mynd). Mín ályktun er að þetta muni 

hafa neikvæð áhrif á plönturnar til lengri tíma litið, en gaman væri að fylgjast með plöntunum 

áfram, hvort þær muni þola þessa samkeppni eða hvort þær hverfi alveg með tímanum. 
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5. Lokaorð 

Þar sem niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar hvað varðar lifun og vöxt plantnanna á Svæði 1, 

tel ég að það sé góður grundvöllur fyrir því að rækta múltuber á Íslandi. Plönturnar þurfa 

lengri tíma til að mynda fleiri blóm og ber og hugsanlega þurfa þær hjálp við frævun frá 

humlubúi sem sett væri út yfir blómgunartímabilið. Það er mikill áhugi fyrir berjarækt á 

Íslandi í dag og fleiri tilraunaverkefni í gangi með mismunandi berjategundir í plasthúsum. 

Múltuber mundi ekki borga sig að rækta í plasthúsi þar sem uppskeran er lítil á fermetra. En 

þar sem nóg er til af hentugu landsvæði (hálfþurrkuðu mýrlendi) fyrir múltuberin, er þetta 

e.t.v. möguleg aukabúgrein sem vert er fyrir bændur að huga að. Með tímanum kemur 

vonandi gott tvíkynja afbrigði á markaðinn sem myndi gefa mun meiri uppskeru en einkynja 

afbrigðin gera í dag. Að sjálfsögðu þarf að fylgjast vel með svona ræktun hvað ágengni og 

framþróun varðar, en ekki eru miklar líkur á því að þetta sé plöntutegund sem mun vera 

ógnun fyrir lífræðilegan fjölbreytileika á Íslandi. 
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