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Yfirlýsing höfundar 
 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 
og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
 
 

______________________________ 
                                                                                Else Møller 
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Ágrip  
 
Ræktun jólatrjáa á Íslandi hefur verið stunduð  um 70 ára skeið. Ræktunin hefur að mestu 

farið fram á skógræktarsvæðum og í birkiskógum eða birkikjarri. Framleiðsla jólatrjáa á 

ökrum hefur lítið verið stunduð hérlendis og því lítil staðbundin þekking til á þessu sviði. 

Erlendis er jólatrjáarækt á frjósömum ökrum algeng og jólatrjáaræktun er stunduð sem 

sjálfstæð búgrein með markvissa og umfangsmikla framleiðslu.  

Til að auka þekkingu og kunnáttu í jólatrjáaræktun á Íslandi var langtíma rannsóknarverkefni 

sett af stað 2009 við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. „Hraðræktun jólatrjáa á 

ökrum“.  

Markmið verkefnisins var að kanna hvaða þættir  hafa áhrif á ræktunina og hvaða tegundir 

henta til ræktunar á frjósömu landi. Langtíma markmiðið er að finna hagkvæma, fljótlega og 

örugga leið til að framleiða íslensk jólatré.  

Þetta lokaverkefni „Lifun ungplantna og áhrif mismunandi áburðarmeðferða“ er fyrsti hluti af 

langtíma rannsókninni. Meginmarkmið lokaverkefnisins er að búa til ræktunarmódel fyrir 

jólatré sem hentar við íslenskar aðstæður og einnig að skipuleggja og taka út langtíma tilraun. 

 

 Þrjár mismunandi barrtegundir: Rauðgreni (Picea abies), blágreni (Picea engelmannii) og 

stafafura (Pinus contorta) voru valdar sem tilraunatré og gróðursett í frjósamt land á 

Hvanneyri. Þrjár mismunandi áburðarmeðferðir voru reyndar: Enginn áburður, lítill 

áburðarskammtur (12g) og stærri áburðarskammtur (24g), til að kanna áhrif áburðar í 

mismunandi magni á tegundirnar þrjár. 

Niðurstöður úr fyrstu úttekt leiða í ljós að áburðargjöf á barrtré á frjósömu landi hefur 

neikvæð áhrif á lifun hjá öllum tegundunum, sérstaklega á stafafuru sem varð fyrir talsverðu 

áfalli í þeim reitum þar sem áburður var notaður. Niðurstöður sýndu að plöntur með hæstan 

áburðarskammt voru mun verr undirbúnar fyrir vetur um miðjan október en plöntur sem 

höfðu fengið lítinn eða engan áburð. Af þessum niðurstöður má álykta að engin þörf er fyrir 

áburðargjöf á nýgróðursetningar á frjósömum ökrum gróðursetningarárið. Þær niðurstöður eru 

í samræmi við erlenda reynslu við meðhöndlun á nýgróðursetningu.  

 

Lykilorð: Jólatrjáaræktun, Rauðgreni (Picea abies), blágreni (Picea engelmannii) og stafafura 

(Pinus contorta), lifun, áburðaráhrif, ræktunarmódel. 
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Þakkir  

Stundum er langt frá hugmynd til athafna en stundum gerast hlutirnir hratt eins og í þessu 

tilviki með verkefnið „Hraðræktun jólatrjáa á ökrum“. Hugmyndin um að kanna þessa 

ræktunaraðferð hérlendis fæddist eftir frábært námskeið um jólatrjáaræktun í Danmörku og 

prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands, Bjarni Diðrik Sigurðsson, var snöggur að taka 

undir hugmyndina og koma henni í framkvæmd.  

Með aðstoð frá Vesturlandsskógum og Landbúnaðarháskóla Íslands var hægt að útvega 

plöntur og land fyrir ræktunartilraunin. Mig langar sérstaklega að þakka þessum aðilum því án 

þeirra og þeirra stuðnings hefði þetta rannsóknarverkefni ekki orðið að raunveruleika.  

Við gróðursetninguna fengum við praktísk aðstoð frá Vesturlandsskógum þar sem Sigríður J. 

Brynleifsdóttir kom og hjálpaði til. Frá garðyrkjudeildinni (Snorra) komu Sissí og Magnús, 

frá Danmörku kom Anton Pedersen og frá Landbúnaðarháskólanum komu leiðbeinendur 

mínir, Jón K. Arnarson og Bjarni D. Sigurðsson til að hjálpa til og fylgjast með að allt færi 

fram á réttan hátt.  

Á „gróðursetningardaginn mikla“ 27. maí 2009 var rok og rigning en það hafði engin áhrif á 

fólkið og allir stóð sig með sóma.  

Mikill áhugi hefur verið fyrir þessu verkefni og fjölmargir hafa komið með mikilvægar 

upplýsingar, ábendingar og hvatningu. Sérstakar þakkir til „old-boys-klubben“ (hópur 

skógræktarmanna sem komnir eru á eftirlaunaaldur) sem leyfði mér að koma á fund þeirra 

með spurningar varðandi jólatrjáarækt á árum áður.  

Sérstakar þakkir til leiðbeinenda minna, þeirra Bjarna Diðriks Sigurðssonar, Jóns Kr. 

Arnarsonar og Snorra Sigurðssonar, sem með mikilli þolinmæði hafa veitt mér hjálp, aðstoð 

og stuðning á leiðinni frá upphafi til enda verkefnisins.  

Á lokasprettinum tók Ágústa Þorkelsdóttir á Refsstað á Vopnafirði að sér að lesa yfir 

verkefnið, Þórunn Edda Bjarnardóttir veitti tæknilega aðstoð með að koma skýrslunni í rétt 

form og Björn Halldórsson, eiginmaðurinn minn, sem nú veit mun meira um jólatrjáaræktun á 

frjósömum ökrum en margir aðrir minkabændur, sá til þess að ég náði „í mark“.  

 

Hjartans þakkir til ykkar allra!   
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1. Inngangur 

Lokaverkefnið „Lifun ungplantna og áhrif mismunandi áburðarmeðferða“ er hluti af stærra 

langtíma rannsóknar- og þróunarverkefni við Landbúnaðarháskóla Íslands sem ber titillinn 

„Hraðræktun jólatrjáa á ökrum“. Það var sett af stað um vorið 2009 með aðstoð og stuðningi 

Vesturlandsskóga, Landbúnaðarháskóla Íslands og Hvanneyrarbúsins. Langtímamarkmið 

rannsóknarverkefnisins er að finna hagkvæma, fljótlega og örugga leið til að framleiða jólatré 

á frjósömum ökrum við íslenskar aðstæður.  Verkefnið er langtímaverkefni eins og áður 

sagði, sem byrjaði í maí 2009 með jarðvinnslu og gróðursetningu og mun ljúka við lokahögg 

eftir 10 til 12 ár.  

Verkefnið var hannað í þeim tilgangi  að leita svara við fjölda spurninga tengdum hraðræktun 

jólatrjáa á ökrum, spurninga sem er ósvarað við íslenskar aðstæður og tengjast 

ræktunaraðferðum og trjátegundum. 

Lokaverkefnið „Lifun ungplantna og áhrif mismunandi áburðarmeðferða“  er fyrsta úttekt 

eftir gróðursetningu og niðurstöður munu fjalla um lifun plantna og hvaða áhrif áburðargjöf í 

mismunandi magni hefur á mismunandi plöntur. Á forsendum innlendrar og erlendrar 

þekkingar var hönnuð ræktunaráætlun sem módel eða uppskrift fyrir komandi 

ræktunarmeðferð. Til að fá yfirlit yfir stöðu þekkingar innan jólatrjáaræktunar hérlendis 

verður rætt um bakgrunn jólatrjáaræktar á Íslandi og reynslu sem tengist þessu sviði. Einnig 

verður rætt um tilraunir tengdar jólatrjáaræktun sem hafa verið gerðar hérlendis síðan 

jólatrjáaræktun hófst. Síðan verður fjallað um forsendur fyrir jólatrjáarækt og þætti sem hafa 

áhrif á ræktun á ökrum. Mikið verður litið til þekkingar og reynslu frá Danmörku þar sem 

jólatrjáaræktun á ökrum hefur verið stundað í mörg ár og mikill metnaður hefur verið lagður í 

að þróa þessa sérgrein.  

 

1.1. Ágrip af sögu framleiðslu jólatrjáa á Íslandi  
 
Áhugi íslendinga fyrir að vera með jólatré vaknaði í lok 19. aldar. Hefðin að taka lifandi tré 

inn í stofu og skreyta það fyrir jólin kom til landsins frá Danmörku. Til að byrja með var þessi 

nýi siður aðallega hjá dönskum kaupmönnum og íslenskum embættismönnum sem höfðu 

kynnst þessum jólasið  erlendis (Árni Björnsson, 2006). Vitneskjan um hugtakið „jólatré“ og 

hvernig það var notað bar fyrst fyrir augu almennings í tímaritinu „Þjóðólfur“ árið 1877. 
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Greinin var birt eftir fyrstu opinberu jólatrésskemmtun í sögu landsins fyrir fátæk börn á 

sjúkrahúsinu í Reykjavík (Árni Björnsson, 2006) og hún var á þessa leið: 

 „Jólatré eru náttúrleg grenitré, ekki hærri en svo að húsrúm leifi: eru  

 greinarnar alsettar vaxkertum og allt tréð alsett stássi (jólagjöfum) og  

 sætindum eins og ódáins-eplum og aldinum. Þegar börnin hafa dansað 

 og sungið kringum trén og ljósin taka að fölna er gjöfunum skipt upp 

í milli þeirra. Jólatré má og búa til úr spýtum og efni, ef vill. “  

(Þjóðólfur. Rv. og viðar 1848-1920; Árni Björnsson, 2006). 

Barrtré uxu ekki á Íslandi á þessum tíma og voru því flutt til landsins með skipi frá því  um 

1850 (Þorbergur H. Jónsson, 1990) og frá því um 1900 var byrjað að auglýsa sölu á jólatrjám 

og jólaskrauti fyrir jólin. Ekki er vitað hvaða tegundir voru fluttar til landsins í upphafi en 

ekki ólíklegt að það hafi verið rauðgreni (Picea abies) frá Danmörku, sem var algengt jólatré 

áður fyrr.  

Jólatré voru í fyrstu aðallega á heimilum efnaðra borgarbúa á höfuðborgarsvæðinu og danskra 

kaupmanna.  Á venjulegu íslensku heimili voru jólatré ekki algeng fyrr en eftir 1900. Fyrsta 

jólatréð var oftast heimasmíðað úr tré eða járni og síðan skreytt með lituðum pappír, birki eða 

lyngi (Þorbergur H. Jónsson, 1990).  

Frá 1921 var skráður innflutningur á jólatrjám og greinum (Þorbergur H. Jónsson, 1990). 

Jólatrén voru aðallega flutt inn frá Heiðafélaginu (Det Danske Hedeselskab) í Danmörku. 

Rauðgreni var lengi aðaljólatréð en vegna sjúkdómahættu var sett innflutningsbann á 

rauðgreni undir 8 m hæð og í staðinn kom norðmannsþinur (Abies nordmanniana) sem varð 

mikið vinsælli hjá Íslendingum (Jón Geir Pétursson, 1993). Frá 1953 stóð Landgræðslusjóður 

(stofnaður 1944) fyrir innflutningi og sölu jólatrjáa til að afla fjár fyrir landgræðslu- og 

skógræktarstarfsemina (Hákon Bjarnason, 1977; Sigurður Blöndal og Skúli Gunnarsson, 

1999).  

Sáning og gróðursetning á greni hófst með skógrækt á Íslandi 1899-1905 meðal annars á 

Grund í Eyjafirði, Þingvöllum og  Hallormsstað (Islands Skovsag, 2007; Sigurður Blöndal og 

Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Gróðursetning á greni, aðallega rauðgreni, fyrir jólatrjáarækt 

byrjaði 1946. Úr þessari gróðursetningu  voru fyrstu 292 trén höggvin og seld árið 1968 og 

framleiðsla íslenskra jólatrjáa formlega hafin (Þorbergur H. Jónsson, 1986).  
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Jólatrjáarækt var frá upphafi verkefni hjá Skógrækt ríkisins og mikill kraftur var lagður í að 

gróðursetja tré svo hægt væri með tímanum að fullnægja þörf landsins fyrir jólatré. 

Skógræktarfélögin tóku líka þátt í gróðursetningu á jólatrjám. Gróðursetning gekk hægt til að 

byrja með og var erfitt starf með þeim tækjum sem voru fyrir hendi. Grenitré voru þá 

framleidd sem  berrótarplöntur sem voru miklu seinlegri í gróðursetningu, en þetta breyttist 

1960 þegar þýska  “Bjúgskóflan” kom til landsins. Bjúgskóflan var mun afkastameiri, hún var 

notuð þar til bakkaplöntur tóku við (Kristinn Skæringsson, pers. uppl. mars 2010 ).  

Tegundir sem var plantað til jólatrjáa voru stafafura (Pinus contorta ), rauðgreni (Picea 

abies), blágreni (Picea engelmannii), broddgreni (Picea pungens) og fjallaþinur (Abies 

lasiocarpa) (Þorbergur H. Jónsson, 1986). Rauðgreni var vinsælt og seldist í mestu magni, þar 

á eftir kom  stafafura, en frá 2003 snerist dæmið við og stafafura fór framúr rauðgreni (mynd 

1). Sitkagreni, blágreni og fjallaþinur voru líka seld en í miklu minna magni. Í dag er stafafuru 

mest selda jólatréð á Íslandi af þeim trjám  sem eru  framleitt hérlendis (mynd 1). 

Jólatrjáaræktun gekk þó ekki áfallalaust. Veðurfar og skordýr komu í veg fyrir uppskeru sem 

vonast var eftir og áhuginn fyrir markvissri jólatrjáaræktun kólnaði smám saman í takt við 

aukin innflutning á norðmannsþini frá Danmörku (Jón Geir Pétursson, 1993). Algengt var að 

gróðursetja greni í birkiskóga til að fá skjól fram undir 1985-1990, en sú aðferð er ekki notuð 

lengur og hefur það átt sinn þátt í að það dró úr markvissri jólatrjáarækt, sérstaklega með 

rauðgreni (Bjarni D. Sigurðsson, pers. uppl. mars 2010)  

1.1.1. Sala jólatrjáa og almennur áhugi Íslendinga fyrir lifandi jólatrjám 
Salan á innfluttum jólatrjám á Íslandi fer að mestu fram hjá stærri verslunum eins og 

Blómavali og Garðheimum. Björgunarsveitir selja líka tré sem fjáröflun fyrir starfsemi sína. 

Íslensk tré, sem eru um 20% af öllum seldum jólatrjám, eru annað hvort seld af 

verslunarkeðjum eða beint úr skóginum frá skógræktarfélögunum og Skógrækt ríkisins, í 

minna mæli frá einkaaðilum (Kristinn Einarsson, framkvæmdastjóri Blómavals pers. uppl. 

mars 2010).  Samkvæmt Kristni Einarssyni er aukin áhugi fyrir íslenskum trjám, sérstaklega 

er mikil eftirspurn eftir rauðgreni því það er í hugum margra enn hið „eina sanna jólatré“.  

Stafafura er orðin vinsælli vegna góðrar barrheldni og fallegs litar. Mesta salan á lifandi 

jólatrjám er á höfuðborgarsvæðinu. Verð á íslenskum jólatrjám er um 20% hærra en á 

innfluttum trjám.   

Samkvæmd Kristni Einarssyni eru gervijólatré komin sterkt inn í samkeppni við lifandi jólatré 

og salan hefur aukast um 1% á ári. Gervitré eru einkum í uppihaldi hjá eldra fólki, fólki sem 
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þjáist af ofnæmi og úti á landsbyggðinni. Samkvæmt Kristni Einarssyni eru um 58-59%  

Íslendinga með gervijólatré.  

Könnun á hvaða sess íslensk jólatré skipa í hugum fólks var framkvæmd fyrir Skógrækt 

ríkisins 1994.  Var það lokaverkefni Hrefnu Hjálmarsdóttur, markaðsfræðinema við 

Lundarháskóla Svíþjóð. Var það úrtakskönnun gerð í Reykjavík og Akureyri þar sem hringt 

var í 300 heimili á hvorum stað og mismunandi spurningar varðandi viðhorf og notkun 

jólatrjáa lagðar fyrir (Hrefna Hjálmarsdóttir, 1994). Sú könnun gaf upplýsingar um viðhorf 

Íslendinga til notkunar íslenskra jólatrjáa og hvað tegundir þeir velja helst. Í ljós kom að 

munur var á milli landssvæða hvað varðar notkun jólatrjáa, tegundaval og hvort keypt var 

íslenskt eða innflutt tré. Í ljós kom líka að aldur og kyn hafa áhrif á valið. Sem rök fyrir vali á 

jólatré skiptir barrheldni, fegurð og venja mestu máli. Af fólki sem keypti erlend jólatré 

sögðust yfir 83% á Akureyri og 91% í Reykjavík geta hugsað sér að kaupa íslensk jólatré til 

að styrkja íslenska framleiðslu. Notkun gervitrjáa var 38% á Akureyri og 34% í Reykjavík 

(Hrefna Hjálmarsdóttir, 1994). Á mynd 1 sést síðan hvernig salan á íslenskum jólatrjám og  

framboðið hefur breyst milli tegunda frá 1993 fram til 2008. Notkun rauðgrenis 2008 er  25% 

af því sem  hún var 1993 og stafafura er orðin algengasta íslenska jólatréð eftir 2005. 
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Mynd 1. Höggvin jólatré á Íslandi frá 1993 til 2008. Myndina sýnir fjöldi trjáa sem voru höggvin og 
hvernig notkun rauðgrenis hefur minnkað og notkun stafafuru hefur aukist milli ára. (Upplýsingar frá 
Skógræktarritinu 1994-2008, sem árlega birtir yfirlit um sölu Skógræktarfélaga og Skógræktar ríkisins). 

1.1.2. Jólatrjáaframleiðsla á Íslandi 
Eins og áður kom fram þá var jólatrjáaræktun frá upphafi eitt af mörgum verkefnum 

Skógræktar ríkisins sem var með mesta framleiðslu og sölu fram til 2000. Þá var breytt um 
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stefnu og stendur Skógræktin nú aðallega fyrir sölu torgtrjáa og því sem fólk heggur sjálft úr 

jólatrjáagróðursetningum í þjóðskógunum, t.d. í Haukadal, Skorradal, Vaglaskógi og 

Hallormsstað (Þröstur Eysteinsson, pers. uppl. apríl 2010).  

Árið 2001 fóru skógræktarfélögin fram úr Skógrækt ríkisins varðandi jólatrjáaframleiðslu og 

hafa síðan verið með stærstan hluta í sölu á íslenskum jólatrjám (mynd 2). Mesta framleiðslan 

frá skógræktarfélögum kemur úr  Brynjudal í Hvalfirði en þaðan eru seld um 1500 tré á ári 

annað hvort gegnum verslunarkeðjur eða sem sjálfhögg (.Einar Gunnarsson, pers. uppl. apríl 

2010).  Samkvæmt Einari eru nokkrir skógabændur farnir að selja jólatré beint frá býli eða 

senda trén til Reykjavíkur en þeir eru ennþá mjög fáir. Aðallega er þar um að ræða bændur 

sem selja grisjunartré. Fáir eru þeir skógabændur sem stefna markvisst að jólatrjáaframleiðslu 

á Íslandi.  
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Mynd 2. Myndin sýnir hversu mörg tré eru höggvin  árlega og þá breytingu sem varð á milli 
framleiðenda innlendra trjáa (Upplýsingar úr Skógræktarritinu 1994-2008, sem árlega birtir yfirlit um 
sölu Skógræktarfélaga og Skógræktar ríkisins). 
 
 
Heildarframleiðsla á íslenskum jólatrjám var 2008 aðeins um 60% af framleiðslunni 1993 og frá 

2001 er aðalframleiðslan hjá skógræktarfélögum (Mynd 2). 

 
 

1.1.3. Innflutningur jólatrjáa 
Markaður fyrir innflutt tré hefur breyst og aukist gegnum árin. Eins og áður kom fram þá var 

rauðgreni lengi aðaljólatréð sem flutt var inn frá Danmörku, en vegna sjúkdómahættu var 

innflutningur á rauðgreni minni en 8 m bannaður og raunar líka á stafafuru (Jón Geir 
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Pétursson, 1993). Norðmannsþinur frá Danmörku kom í staðinn og vinsældir hans hérlendis 

hafa aukist jafnt og þétt eins og sjá má á mynd 3. Á tímabili var flutt inn minna magn af trjám 

frá Bretlandi, Hollandi, Noregi, og Þýskalandi en síðan 2004 koma öll innflutt jólatré frá 

Danmörku (Hagstofa Íslands, 2010). Innflutningur jólatrjáa hefur þó minkað verulega 

undanfarin tvö ár, væntanlega vegna fjárhagskreppunnar (mynd 3). 
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Mynd 3. Innflutt jólatré frá Danmörku og öðrum löndum frá 1990 til 2009. Á sést hvernig 
innflutningnum hefur hrakað undanfarin ár (Hagstofa Íslands, 2010).  
 
Hættan við að flytja inn tré, skrautgreinar og annað náttúrulegt efni er að leynifarþegar geti 

borist til landsins, t.d. skordýr og sveppir. Köngulingur (Oligonychus ununguis), sitkalús 

(Elatobium abietinum) og furulús (Pineus pini) eru dæmi um skordýr sem hafa komið til 

landsins með jólatrjám eða hnausaplöntum og hafa valdið miklu tjóni (Guðmundur 

Halldórsson og Halldór Sverrisson, 1997; Jón Geir Pétursson, 1993). 

 

1.1.4. Jólatrjáaframleiðsla erlendis 
Jólatré eru framleidd víða um heimi í miklu magni og af miklum áhuga. Danmörk er leiðandi 

land hvað varðar ræktunartækni og rannsóknir tengdar jólatrjáaræktun. Samkvæmt 

upplýsingum úr „Markedsforhold for juletræsdyrkning“ (Christensen, 2009) framleiða Danir 

um 10 milljónir jólatrjáa á ári, 9 milljónir af norðmannsþini og 1 milljón rauðgreni, eðalþini 

og öðrum  þinum. Um 25.000 ha er undir jólatrjáaræktun í Danmörku og um 80% trjánna eru 

ræktuð á ökrum. Samkvæmt upplýsingum frá danska utanríkisráðuneytinu er Danmörk 

leiðandi útflutningsland á jólatrjám í Evrópu  og um 8.3 miljónir eru fluttar út, aðallega til 
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Þýskalands (48%), Frakklands (11%) og Belgíu, en líka til Bretlands, Noregs, Hollands, 

Póllands, Íslands og fleira landa. Þýskaland er stærsta framleiðsluland jólatrjáa í Evrópu og 

framleiðir um 24 milljónir trjáa á ári en aðallega fyrir heimamarkað (Det Danske 

Udenrigsministerium, 2010).  

Í Þýskalandi eru norðmannsþinur, blágreni og fjallaþinur algengustu tegundirnar í 

jólatrjáaframleiðslunni en þar fyrir utan eru pottatré mjög vinsæl á þýska markaðnum.  

Framleiðsluferlið er mjög vel skilgreint þar og skipulagt með nýtingarstuðul um 90-95%. 

Plöntur (berrótaplöntur 2/1) eru gróðursettar þétt með 0,9 m millibili (11.100 tré/ha), 

jarðveginum haldið alveg auðum eingöngu með eitrun. Fyrir gróðursetningu er jarðvegurinn 

tættur í 30-40 cm dýpt. Hluti af framleiðslunni fer fram á ökrum og hluti í bröttum 

fjallshlíðum á svæðum með veðurfar sem hentar fyrir jólatrjáaræktun, langan vaxtartíma og 

mikla úrkomu. Trén eru höggvin þegar hæð þeirra er 1,5 – 2,0 m eftir u.þ.b. 8 ár 

(Skovdyrkerne, 2010)  

Í Noregi var lengi hefð fyrir að nota rauðgreni sem jólatré en þegar Danir byrjaðu að flytja út 

norðmannsþin varð hann fljótt mjög vinsæll hjá Norðmönnum. Árið 2006 voru 380.000 

jólatré flutt til Noregs frá Danmörku. Undanfarin ár hefur ræktun jólatrjáa,  m.a. fjallaþins, 

aukist til muna í Noregi. Eftir ítarlega markaðskönnun 1998 var ákveðið að breyta um stefnu 

og fara í markvissa jólatrjáaframleiðslu á fjallaþin, norðmannsþin og rauðgreni. Síðan hefur  

gróðursetning til jólatrjáa aukist mikið. Stefnan í Noregi er að framleiðsla jólatrjáa geti 

fullnægt innanlandsmarkaði og að hefja útflutning á fjallaþini í framtíðinni.  Innflutningur 

jólatrjáa til Noregs hefur minnkað um 40% síðan 2003 (Hilde, 2008).  

Í Finnlandi var lengi hefð fyrir að fara út í skóg og ná sér í tré, oftast rauðgreni, með eða án 

leyfis frá landeigandanum. Markaður fyrir innflutt tré þar er að aukast, meðal annars frá 

Noregi. Framleiðslan innanlands er á uppleið, er vaxandi áhugi fyrir svokölluðum pottatrjám, 

en pottatré eru hnausatré sem eru framleidd og seld í pottum (Hytönnen, 1995; Björn B. 

Jónsson pers. uppl. mars 2010).   

Svipuð hefð var til úti á landi í Svíþjóð og í Finnlandi, en í stórborgum var algengt að fólk 

keypti sér jólatré. Rauðgreni var lengi algengasta jólatréð, en broddgreni (Picea pungens) og 

norðmannsþinur hefur nú náð hlutdeild í markaðinum (Hytönen, 1995).  

Í Bandaríkjunum eru framleidd um 35-40 milljónir jólatrjáa á ári. Dögglingsviður 

(Psedudtsuga menziesi), skógarfura (Pinus sylvestris) og mismunandi þinir eins og fraserþinur 
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(Abies fraseri), eðalþinur (Abies procera) og balsamþinur (Abies balsamea) eru mest 

framleiddu tegundirnar.  Í öllum ríkjum er framleiðsla á jólatrjám, en í mismiklu magni. 

Samtals er ræktunarsvæðið um 1.809 km2.  Mesta framleiðslan er í Pennsylvaniu þar sem 274 

km2 af ökrum eru undir jólatrjáarækt. Talsvert er um útflutning af jólatrjám frá 

Bandaríkjunum, meðal annars til Japan, Kína, Mexíkó og Kanada (Chastanger, 2000). Mikil 

áhersla er þar lögð á að velja tegundir með tilliti til veðurfars, úrkomu og jarðvegsgerðar, allt 

eru þetta þættir sem eru mjög breytilegir milli ríkja innan Bandaríkjanna. Mikil vinna er lögð í 

að snyrta trén og hafa þau þétt og keiluformuð. Framleiðslutími fyrir þin er 12 til 15 ár 

(Koelling, 2007). 

Ræktunaraðferðir eru mismunandi milli landa en, þaulræktun (intensiv) á ökrum og sérþróuð 

vélanotkun er algeng þar sem framleiðslumagnið er mikið. Framleiðslan á norðmannsþini fer 

fram á ökrum sem eru jarðunnir og eitrað fyrir gróðursetningu. Lagt er í mikinn kostnað og 

vinnu til að halda ökrum án samkeppnisgróðurs, halda trjánum lausum við skordýr og sveppi 

og bæta við næringarefnum til að ná sem hröðustum vexti  og stytta vaxtartímann (Hytönen, 

1995; Chastanger, 2000; Christensen, 2005; Koelling, 2007).  

 

1.1.5. Eldri tilraunir með jólatrjáaræktun á Íslandi 
Ræktun jólatrjáa á Íslandi hefur verið stunduð í yfir 60 ár, eins og áður var rætt um. Reynslan 

sýnir að hægt er að rækta jólatré á Íslandi. Mismunandi tilraunir með tegundaval, kvæmaval 

og ræktunaraðferðir hafa verið settar út víða um land og talsverð reynsla hefur safnast.  Lítið 

hefur þó verið birt opinberlega af niðurstöðum og reynslu úr þessum tilraunum. Upplýsingar 

um íslenskar tilraunir sem hér birtast eru byggðar á upplýsingum frá starfsmönnum og öðrum 

sem hafa verið í tengslum við tilraunirnar. Líklega eru til fleiri íslenskar tilraunir um 

jólatrjáræktun en hér verða nefndar, en upplýsingar um þær hafa ekki verið tiltækar. Eitt stórt 

norrænt samstarfsverkefni varðandi fjallaþinsræktun var í gangi frá 1999 til 2002 (Hansen og 

fl. 2004) og verður stuttlega fjallað um það í lok kaflans.  

Á vegum Skógræktar ríkisins eru mismunandi tilraunir í gangi á Hallormsstað, í Haukadal í 

Biskupstungum og í Vaglaskógi. Á Hallormsstað eru tilraunir með blágreni, þar sem 

gróðursett er í skógarreitum og mismunandi aðferðir tengdar þekingu, eins og plast og kurl, 

hafa verið reyndar. Önnur tilraun á Hallormsstað er byggð á eitrunar- og áburðarmeðferðum. 

Kvæmatilraun með blágreni er líka í gangi í Þjórsárdal og í Haukadal og úttekt var gerð á 

þeirri tilraun 2001 (Böðvar Guðmundsson, 2001). Tilraun  með mismunandi tegundir og 
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kvæmi af þini úr fræi sem safnað var í Bandaríkjunum og Kanada árið 1971 er í gangi á 

Hallormsstað og í Haukadal. Í gangi á Hallormsstað er einnig tilraun með fjallaþin og 

eitrunarmeðferðir ásamt gróðursetningu fjallaþins á mismunandi landsvæðum og undir skermi 

eldri trjáa. Á Vöglum hefur fjallaþinur veru gróðursettur en engar markvissar tilraunir eru í 

gangi (Sigurður Skúlason, pers. uppl. maí 2010). Eldri tilraun á Hallormsstað með rauðgreni 

gróðursett í skjóli af rauðgreni í ófrjóum jarðvegi er illa farin vegna næringarskorts og 

köngulings (.Bergrún A. Þorsteinsdóttir, pers. uppl. júní 2009 og. Böðvar Guðmundsson, pers. 

uppl. júní 2009).  

Á Suðurlandi var tilraun með blágreni undir birkiskermi sett út við Sólheima 1992. Á 

Snæfoksstöðum var blágreni og stafafura gróðursett í birkikjarri 1994.  

Á Tumastöðum var gerð tilraun með eitrun og hrossabeit í jólatrjáareit en það mistókst og trén 

köfnuðu í grasi (Böðvar Guðmundsson, pers. uppl. júní 2009). Ræktunartilraun með áburð á 

stafafuru og rauðgreni á berangri í Þjórsárdal var sett út 1998.  Það urðu mikil afföll á báðum 

tegundunum. Rauðgreni drapst vegna þurrks og stafafura vegna rótarkals. Ályktanir af þessari 

tilraun voru að mikilvægt er að rækta rauðgreni í skjóli til að forðast að það þorni upp og að 

tryggja sér góðar og heilbrigðar plöntur með gott rótarkerfi (Goulet, 1995; Hreinn Óskarsson, 

pers. uppl. apríl 2010). 

1.1.6. Jólatrjáaframleiðsla af fjallaþini - Norrænt samstarfsverkefni 
Markmið norræna verkefnisins var að afla þekkingar á hvernig beri að standa að ræktun á 

fjallaþini sem jólatré á Norðurlöndunum (Hansen og fl. 2004). Verkefnið sem var með 26 

mismunandi kvæmum af fjallaþini var sett af stað 1999. Tilraunin var sett út á Íslandi, 

Danmörku, Noregi og Finnlandi og tilraunin byggð upp svo hægt væri að svara mikilvægum 

spurningum varðandi ræktun á þini. Horft var á mismunandi þætti sem hafa áhrif á eiginleika 

tegundarinnar til jólatrjáaræktunar, meðal annars: 

 

- breytileika kvæma með tilliti til eiginleika sem jólatré  

- mismunandi frostþol kvæma 

- áhrif mismunandi áburðarmeðferðar á vöxt 

- aðferðir og árangur við illgresiseyðingu 

- áhrif mismunandi plöntugerða og gróðursetningartíma 

- barrgæði, barrheldni og lit mismunandi kvæma (Hansen og fl. 2004). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar hafa meðal annars leitt til aukinnar áherslu á ræktun fjallaþins 

sem jólatrés í Noregi og miklar vonir eru þar í landi bundnar við fjallaþin sem framtíðartré til 

útflutnings (Hilde, 2008). Hérlendis hafa niðurstöður rannsóknarinnar (Hansen og fl. 2004; 

Brynjar Skúlason og Øyvind Meland Edvardsen, 2002) ekki enn leitt til áframhaldandi 

rannsókna á hvort fjallaþinur hentar sem íslenskt jólatré.  

 

1.2. Aðstæður til jólatrjáaræktunar 

Markviss ræktun og framleiðsla á jólatrjám á frjósömum ökrum eins og sjást erlendis hefur 

lítið verið stunduð á Íslandi. Ræktun á jólatrjám hérlendis hefur aðallega farið fram á 

skóglausri útjörð, inn í eldri ræktuðum skógum  eða í birkikjarri. Algengt var og er enn að 

jólatré voru hirt úr ungskógi sem aðallega ætlaður var til timburframleiðslu. Oft voru 

fallegustu trén þá tekin og gæði skógarins sem eftir stóð minnkaði (Þorbergur H. Jónsson, 

1986). Þetta hefur reynst þó vel við framleiðslu í minna magni og við sjálfhögg, en er ekki 

góð aðferð ef framleiðslan á að vera skilvirk og fjárhagsleg afkoma af jólatrjáræktuninni á að 

vera ásættanleg (Þorbergur H. Jónsson, 1986). Bent hefur þó verið á að taka jólatrjáa úr 

fjölnytjaskógi og það tekjustreymi sem skógareigandinn fær tiltölulega stuttu eftir að 

nýskógrækt hefst getur aukið arðsemi fjölnytjaskógræktarinnar umtalsvert (Þorbergur H. 

Jónsson, 1986), en þá er ekki verið að tala um að jólatrjánum fylgi neinn aukakostnaður annar 

en högg og flutningur á markað. 

 

Margt er vitað um ræktun jólatrjáa við íslenskar aðstæður en lítið hefur verið skrifað. 

Ræktunaraðferðir sem notaðar eru á ökrum t.d. í Danmörku hafa talsvert verið skoðaðar og 

vangaveltur komið upp um hvort hægt sé  að nota svipaðar aðferðar við jólatrjáræktun 

hérlendis.  Hér á eftir verður fjallað um atriði sem þarf að huga að við jólatrjáaræktun á ökrum 

og annarsstaðar.  

 

1.2.1. Staðarval almennt  
Staðarval fyrir ræktunarsvæði skiptir miklu máli ef markmið jólatrjáaframleiðslunnar er að ná 

sem bestum árangri. Rangt staðarval getur haft veruleg áhrif á gæði og magn framleiðslu. Gott 

aðgengi fyrir menn og vélar er mikilvægt atriði allt frá gróðursetningu til lokahöggs. Aukin 

vegarlengd frá gróðursetningarstað til samgönguaðgengis og síðar til söluaðila kallar á aukin 

kostnað og minni tekjur fyrir framleiðandann (Björgvin Ö. Eggertsson, 2002).  
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Kjöraðstæður fyrir jólatrjáaræktun á Íslandi eru inn til landsins, á svæðum með sem minnstar 

umhleypingar í veðri og sæmilega úrkomu (Ólafur S. Njálsson, 2005), sérstaklega fyrir 

rauðgreni, blágreni og þin. Ræktun getur farið fram víðar á landinu ef réttar aðstæður, 

sérstaklega gott skjól, eru fyrir hendi.  

Ræktun á mýrum og svæðum sem stundum fara undir vatn henta ekki greni því þau  þola ekki 

stöðuga bleytu (Kjæraas, 1989; Christensen og fl. 2006). Aðalatriðið er að hafa gott skjól, 

myndað með skjólbeltum eða forræktuðum trjám, t.d. birki, lerki, elri og greni, sem getur 

minnkað vindálag, uppgufun og hættu á þurrkun. Skjólbelti geta líka virkað sem snjógildrur á 

svæðum með mikinn snjó (Böðvar Guðmundsson, 2000;  Jón Þór Birgisson, 2007). Á 

svæðum sem halla aðeins á móti suðri minnkar hættan á frostskemmdum, jafnframt eykst 

inngeislun frá sólinni og lengist þar með vaxtartíminn (Böðvar Guðmundsson, 2000). Reynsla 

frá Noregi hefur hinsvegar sýnt fram á, að gróðursetning á svæðum sem halla til norðurs er 

betri því það er minni hætta á þurrkun og minni dægursveiflur snemma vors sem geta leitt til 

aukinnar hættu á frostskemmdum (Kjæraas, 1989). Hérlendis er talið að brekkur sem halla til 

norðurs henti best fyrir stafafuru sem hættir til að roðna að vori (Ólafur S. Njálsson, 2005). 

Ræktun á flatlendi og dældum getur vera varasöm fyrir greni vegna aukinnar hættu á 

útgeislunarfrosti að hausti og vori, en stafafura þolir slíkt betur (Henriksen, 1988; Ólafur S. 

Njálsson, 2005). 

    

1.2.2. Tegunda- og kvæmaval til jólatrjáaræktunar 
Tegundaval og staðarval eru nátengd og mikilvægt er að velja tegundir og kvæmi sem henta 

fyrir ákveðin svæði (Kjæraas, 1989; Böðvar Guðmundsson, 2001; Sigurður Blöndal, 2006; 

Sigurður Blöndal, 2007; Glerup, 2009). Ekki er fjallað um kvæmaval hér en vísað í ritgerð 

eftir Karen Glerup (2009) „Træarts- og proveniensanbefalinger samt markedsføringsplan til 

juletræsproduktion i Island“ og  í annað rit eftir Böðvar Guðmundsson (2001): „Kvæmi til 

jólatrjáa. Tegundir: Fjallaþinur og blágreni og fáeinar aðrar“. Rauðgreni, blágreni og 

stafafura eru tegundir sem hafa lengsta sögu í jólatrjáræktun á Íslandi (Þorbergur H. Jónsson, 

1986) og voru þess vegna valin fyrir þetta rannsóknarverkefni. Hér verður stuttlega fjallað um 

hverja tegund fyrir sig. 
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Rauðgreni 

Rauðgreni (Picea abies) er í eðli sínu innlandstegund og á uppruna sinn í Norður og Mið- 

Evrópu og á Balkanskaga. Það er minnst vindþolna grenitegundin sem er í ræktun á Íslandi. 

Vindur hægir verulega á vexti, tréð verður kræklótt eða veslast upp ef vaxtarskilyrðin henta 

ekki (Ólafur S. Njálsson, 2005). Það þrífst best inn til landsins á svæðum með sumarhita yfir 

8,4°C (júní-sept), talsverða úrkomu og gott skjól (Sigurður Blöndal, 2007). Jarðvegurinn á að 

vera frjósamur með góðri loftun, miklum ferskum raka og sýrustigi á bilinu 4,5-5,5 

(Henriksen, 1988; Sigurður Blöndal, 2007). Rauðgreni er með mjög grunnt rótarkerfi og er 

því háð jafnri úrkomu eða aðrennsli vatns. Rauðgreni þrífst samt ekki á blautum svæðum eins 

og í mýrum eða á svæðum sem stundum fara á kaf (Kjæraas, 1989; Sigurður Blöndal, 2007). 

Rauðgreni var einu sinni mjög eftirsótt sem jólatré (Mynd 3), en galli við rauðgreni sem 

jólatré er léleg barrheldni (Jón Geir Pétursson, 1993; Björgvin Ö. Eggertsson, 2002). Kvæmi 

frá Suður-Noregi og Suður-Þýskalandi virðast þrífast vel á Íslandi, halda græna litnum vel og 

henta því vel til jólatrjáaframleiðslu (Böðvar Guðmundsson, 2001; Glerup, 2009). Kvæmið 

BÖ er notað í þessari tilraun og er nú um stundir mest notaða kvæmi á Íslandi 2009 (. Skúli 

Björnsson, pers. uppl. framkvæmdastjóri Barri Ehf. apríl 2010).  

 

Blágreni 

Blágreni (Picea engelmannii) var flutt inn frá Norður-Ameríku þar sem það vex víða til fjalla 

á svæðum með mikil snjóþyngsli. Það er meginlandstegund og þrífst á svæðum með langan 

vetur og stutt sumar, miklar árstíðasveiflur og mikla úrkomu. Blágreni er í eðli sínu mjög 

nægjusöm planta og harðgerð, vex hægt til að byrja með, en vex vel í frjósömum jarðvegi við 

svipað sýrustig og rauðgreni (Ólafur S. Njálsson, 2005). Mörg kvæmi hafa verið reynd á 

Íslandi og reynslan hefur sýnt að það hefur mikla aðlögunarhæfni. Það er samt viðkvæmt fyrir 

umhleypingum á vorin eins og þeim sem geta komið  í lágsveitum á Suður- og Vesturlandi og 

við sjávarsíðuna um allt land, það þrífst því betur inn til landsins (Böðvar Guðmundsson, 

2001; Sigurður Blöndal, 2006). Blágreni er með aðeins betri barrheldni en rauðgreni og 

verður oftast þéttara vegna hægari vaxtar (Jón Geir Pétursson, 1993). Áhugi fyrir blágreni 

sem jólatré hefur aukist undanfarin ár og sífelld aukning er milli ára í fjölda gróðursettra trjáa 

af blágreni (upplýsingar úr Skógræktarritinu 2000-2009).  Kvæmið Rio Grande frá Colorado 

er notað í þessari tilraun og það er mest notaða  kvæmi blágrenis á Íslandi 2009 (Skúli 

Björnsson, framkvæmdastjóri Barri Ehf. pers. uppl. apríl 2010).  
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Stafafura 

Stafafura (Pinus contorta) er tveggja nála fura, flutt inn frá Alaska og Bresku-Kólumbíu í 

Kanada þar sem hún hefur mjög stórt útbreiðslusvæði. Hérlendis er mest notað kvæmið 

Skagway, sem er frá Skagway í Alaska. Það þrífst um allt land og er mjög harðgert, 

nægjusamt og þrífst því vel á rýru landi, nærri sjó, í frostpollum á flatlendi, til fjalla, þolir 

bleytu upp að vissu marki,  og hefur mikla aðlögunarhæfni (Auður I. Ottesen, 2006). Stafafura 

er frumherjategund og mjög ljóselsk og þrífst því illa í skugga (Ólafur S. Njálsson, 2005). Við 

gróðursetningu í frjósömum jarðvegi hefur furan tilhneigingu til að vaxa of hratt og verða 

gisin (Koelling, 2007). Í brekkum mót suðri með sterka vorsól er hætta á bruna þegar 

jarðvegurinn er frosinn. Stafafura þrífst því best á svæðum sem halla til norðurs (Ólafur S. 

Njálsson, 2005; Auður I. Ottesen 2006). Eftirspurn eftir stafafuru sem jólatré hefur aukist 

undanfarin ár, eins og áður var getið. Hún hefur gott vaxtarform, heldur lit vel, er barrheldin, 

ilmar vel og er stundum með köngla (Auður I. Ottesen, 2006). Kvæmið Skagway er notað í 

tilrauninni og var það mest notaða kvæmi á Íslandi árið 2009 (.Skúli Björnsson, 

framkvæmdastjóri Barri Ehf. pers. uppl. apríl 2010).  

 

1.3. Umhirða í jólatrjáaræktun 

1.3.1. Jarðvinnsla   
Jarðvinnsla fyrir gróðursetningu er mikilvæg til að bæta vaxtarskilyrðin, meðal annars með 

því að minnka samkeppni við grös og illgresi. Við jarðvinnslu hækkar jarðvegshitinn og 

rakastig jarðvegsins og hlutfall loftrýmis eykst með þeim afleiðingum að niðurbrot lífrænna 

efna eykst og þar með umsetning næringarefna (Hvam, 2002; Böðvar Guðmundsson, 2009). 

Við jarðvinnslu á ökrum er mælt með plægingu og tætingu með pinnatætara (Lundquist, 

1997). Við plægingu snýst gamla yfirborðið niður og nýtt yfirborð með minni 

illgresisfræforða kemur upp. Til að lofta jarðveginn og brjóta upp jarðvegsbygginguna er 

tætari notaður (Böðvar Guðmundsson, 1998). Mælt er með 16-20 cm tætingardýpt á ökrum 

(Hvam, 2002), en í jólatrjáaræktun erlendis í mjög frjósömum jarðvegi er mælt með 

djúpplægingu sem fer niður á 60-80 cm dýpi, til að auðvelda rótarvöxt og aðgengi að vatni 

(Lundquist, 1997). Nákvæmni er þörf við plægingu t.d. vegna illgresisvarna. Ef of djúpt er 

farið getur plæging á ófrjósömu, jarðvegsþunnu og þurru landi leitt til vandamála þar sem upp 

geta komið ófrjósöm jarðvegslög með lélega vatnsheldni (Þorsteinn Guðmundsson, 1994). 

Í jólatrjáaræktun erlendis er algengt að jarðvinna allt landið (plæging og heiltæting) til að 

losna við samkeppni frá öðrum gróðri og illgresi og minnka hættu á frostskemmdum. 
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Jafnframt er þetta gert til að koma í veg fyrir barrskemmdir vegna áhrifa illgresis (Henriksen, 

1988; Christensen og fl. 2006). Þessi aðferð hefur lítið verið notuð á Íslandi vegna aukinnar 

hættu á myndun  holklaka og vegna frostlyftingar í flögum. Hins vegar hefur gróðursetning á 

jólatrjám í opna plógstrengi með sumarrýgresi (Lolium multiflorum) verið notuð hérlendis 

(Böðvar Guðmundsson, pers. uppl. júlí 2009). 

  

1.3.2. Frostlyfting 
Ólífrænir þættir eins og veðurfar, jarðvegsgerð, raki, þurrkur, frostlyfting, sviðnun vegna 

vorsólar á frosna jörð og saltstreita eru dæmi um áhrifaþætti sem geta haft mikil áhrif á 

ungplöntur og lifun þeirra. Hér verður sérstaklega fjallað um einn þátt, frostlyftingu. Það er 

ferli þar sem ísnálar myndast í jarðvegi sem lyfta plöntum upp, gjarnan þar sem skiptast á 

frost og þýðukaflar (Goulet, 1995). Frostlyfting er þekkt vandamál hérlendis í 

nýgróðursetningum í rökum jarðvegi og á melum þar sem skiptast á  frost og þýða. 

Frostlyfting er algengari á rýrum, skjóllausum svæðum með litla yfirborðsþekju (Edda S. 

Oddsdóttir og fl. 1998) en getur líka verið vandamál í frjósömum jarðvegi. Frostlyfting er 

mjög misjöfn milli ára og staða og er nátengd veðurfari og jarðvegsgerð (Goulet, 1995; 

Hreinn Óskarsson og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir  2009).  

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að minnka hættu á frostlyftingu. Í rýrum jarðvegi og almennt í 

skógrækt á Íslandi hafa rannsóknir sýnt fram á að minni frostlyfting verður ef áburður er 

borinn á við  gróðursetningu (Edda S. Oddsdóttir og fl., 1998; Hreinn Óskarsson, 2001 og 

2008). Sáning með rýgresi við gróðursetningu með litlum áburðarskammti er algeng aðferð 

og mikið notuð hérlendis. Rýgresið myndar þekju í kringum plönturnar og dregur úr 

frostlyftingu (Magnús H. Jóhannsson, 2006). Besta árangur næst með því að sá sumarrýgresi 

blönduðu með smáum áburðarskammti (10 ml á plöntu) í byrjun ágúst, þá verður rýgresið 

ekki of hávaxið en bindur samt jarðveginn (Bjarna D. Sigurðsson, pers. uppl. apríl 2010).  

Gæði og stærð plantna við gróðursetningu er annar þáttur sem spilar inn í hvort frostlyfting 

verður. Stórar og heilbrigðar plöntur, gróðursettar nægilega snemma til að geta náð að mynda 

góða rótarfestu eru í minni hættu fyrir frostlyftingu (Goulet, 1995).  

Í garðplöntustöðvum er hefð fyrir að hreykja (rífa saman smá moldarhaug í kringum hverja 

plöntu) til að minnka hættu á frostlyftingu og beina yfirborðsvatni frá ungum plöntum (Jón 

Kr. Arnarson, pers. uppl. apríl 2010). Frostlyfting á ógrónu landi á berangri er ekki endilega 
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samberanleg við frostlyftingu á ökrum, en lítið virðist vera vitað um hvort mikil hætta er á 

frostlyftingu trjáplantna á ökrum hérlendis.  

 

1.3.3. Áburðargjöf  
Áburðargjöf í jólatrjáaræktun á ökrum er mjög mikilvægur og vandasamur þáttur. Reynslan á 

Íslandi varðandi  áburðargjöf  á tré er aðallega sótt til rannsókna á rýrum jarðvegi (Hreinn 

Óskarsson, 2001 og 2008), en meiri þekkingu vantar hérlendis á áburðarnotkun í skógrækt á 

ökrum. Í Danmörku hefur áburðargjöf í jólatrjáaræktun á ökrum verið rækilega rannsökuð, 

sérstaklega með tilliti til ræktunar á norðmannsþini. Niðurstöður þaðan er þó ekki hægt að 

færa beint yfir á íslenskar aðstæður en margt er hægt að læra af þeirra reynslu. Hér á eftir 

verður fjallað um áburðargjöf almennt og þörf á mismunandi næringarefnum, tímasetningu  

áburðargjafar og magn sem mælt er með miðað við reynslu frá Danmörku. 

Jólatré þurfa eins og önnur tré stein- og snefilefni til að vaxa, stækka, herðast og mynda 

fallegt barr. Þörf fyrir næringu fer eftir vaxtarhraða og aldri trésins og eftir því hvernig 

jarðvegsgerðin og gróskan er á viðkomandi svæði. Áburð er hægt að bera á annað hvort sem 

tilbúin áburð eða sem lífrænan áburð/húsdýraáburð (Lundquist, 1997). Algengt er að bera á 

tilbúin áburð, annað hvort með punktdreifingu á hvert tré eða með breiðdreifingu á allt 

svæðið. Mælt er með punktdreifingu fyrstu 3 til 5 árin (10-15 g af áburði í smá hálfhring í 

kringum plöntuna) og síðan breiðdreifingu (Lundquist, 1997; Christensen og fl. 2003a; 

Sigurður F. Guðbrandsson og Valgerður Jónsdóttir, 2006). Kosturinn við punktdreifingu er að 

áburðurinn er nálægt plöntunni og því auðveldara fyrir ungar plöntur með lítið rótarkerfi að ná 

í næringarefnin. Einnig eru minni líkur á að samkeppnisplöntum nýtist áburðurinn og minni 

hætta á útskolun. Breiðdreifing hentar betur fyrir eldri plöntur og mælt er með þeirri 

dreifingaraðferð á tré frá 5 ára aldri og fram að lokahöggi þar sem hægt er að keyra með vélar 

um akrana (Christensen og fl. 2003a). Aðalgallinn við breiðdreifingu er að hún örvar líka 

staðargróðurinn (illgresið) (Hreinn Óskarsson, 2008) og getur verið kostnaðarsamari, a.m.k. 

þegar um litla akra er að ræða. Á minni svæðum er mælt með punktdreifingu allan tímann og 

er þá borið á  í kringum hvert tré í radíus sem svarar til krónuþvermáls trésins (Morten Aarup 

Christensen, pers. uppl. apríl 2010).  

Áburðurinn nýtist best ef hann er borinn á þegar veðrið er þurrt en hæfileg úrkoma kemur á 

eftir (Christensen og fl. 2003a; Hreinn Óskarsson, 2008). Mikil úrkoma rétt eftir áburðargjöf 

getur leitt til útskolunar þar sem næringarefnin skolast burt frá rótarsvæðinu og út í 
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nærliggjandi vatnskerfi með lélegri áburðarnýtingu og aukna mengun sem afleiðingu. Við litla 

eða enga úrkomu eftir áburðargjöf er aukin hætta á saltstreitu og útþurrkun hjá plöntum. 

Vatnsspenna í kringum rætur plantnanna hækkar þegar uppleyst áburðarefni leysast út í 

jarðvegsvatnið og getur það  valdið því að plönturnar eiga erfiðara með að ná vatninu upp í 

rætur, og þar með valdið  þurrkstreitu, þó að jarðvegurinn „þorni“ ekki mikið (Taiz og Zeiger, 

2006; Ward og fl., 2008). Of hár styrkur  næringarefna í jarðveginum getur einnig haft 

eitrunaráhrif og leitt til vaxtartaps (Christensen, 2003a).  

Jarðvegssýni gefa vísbendingar um ástand jarðvegsins og er mikilvægt að taka slík sýni  áður 

eða um leið og gróðursetning hefst og velja síðan áburðartegund með tilliti til niðurstaðna úr 

jarðvegssýnum (Þorstein Guðmundsson, 1994; Lundquist, 1997). Seinna er mælt með að taka 

barrsýni og bera saman við jarðvegssýni til að fá yfirlit yfir næringarástand plantna og 

jarðvegs svo hægt sé að koma í veg fyrir ójafnvægi eða skort (Lundquist, 1997; Bjarni D. 

Sigurdsson, 2001).  

Magn áburðar sem þarf að bera á er breytilegt og fer eftir áburðartegund, aldri gróðursetningu, 

trjátegund og jarðvegsgerð. Mikill munur er á milli magns næringarefna sem trén taka upp og  

eftir jarðvegsgerð, jarðvegsraka, sýrustigi í jarðveginum, jarðvegshita, veðurfari, úrkomu og 

fl. (Petersen og fl. 2005; Hreinn Óskarsson, 2008). Áburðarþörfin er háð aldri trjánna og eykst  

með veldisvexti með aldri og vaxtarhraða fyrstu einn til tvo áratugina . Fyrir norðmannsþin er 

upptaka  fyrir plöntur fyrstu árin um 1,5 kg N/ha á ári. Fyrir plöntur yfir 5 ára um 24 kg N/ha 

á ári og fyrir plöntur yfir 9 ára um 140 kg N/ha á ári (Petersen og fl. 2000 og 2005). Algeng 

mistök í jólatrjáarækt er að bera of mikinn áburð á fyrstu árin og of lítinn síðustu árin 

(Petersen og fl. 2000 og 2005).    

Í jólatrjáarækt er N oftast mest takmarkandi umhverfisþátturinn fyrir vöxt, hins vegar er ekki 

hægt að bera á óendanlega af köfnunarefni til að fá óendanlegan vöxt. Rannsóknir með 

norðmannsþin hafa sýnt fram á að lífmassinn eykst upp að ákveðnum skammti af N en eftir 

það verður mjög lítil eða engin aukning á lífmassanum (Petersen og fl. 2005). Fosfór (P) er 

líka stundum takmarkandi þáttur fyrir vöxt og lifun trjáa og rannsóknir hérlendis hafa sýnt 

fram á að nægilegt framboð af P hefur jákvæð áhrif á lifun og vöxt, alla vega ef P er gefið 

með N (Petersen og fl. 2003; Hreinn Óskarsson, 2008).  

Rétti tíminn fyrir áburðargjöf á trjáplöntur fer eftir markmiðinu. Sé óskað eftir auknum vexti 

og þroska plantnanna er mælt með voráburðargjöf. Sé markmiðið herðing, aukið frostþol og 

fallegur, grænn litur (æskulegur fyrir lokahögg) er mælt með hóflegri síðsumargjöf 
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(Lundquist, 1997). Rannsóknar hérlendis með sitkagreni (Picea sitchensis) og birki (Betula 

pubescens) á rýru landi hafa sýnt að áburðargjöf snemmsumars gefur mestan vöxt. 

Áburðargjöf sumarið eftir gróðursetningu gefur meiri vöxt en ef borið er á miðsumars eða 

haustið eftir gróðursetning. Í rýrum jarðvegi gagnast áburður plöntum vel og gefur einnig 

betra þol gagnvart frostlyftingu og ranabjöllum (Hreinn Óskarsson, 2000). Spurningin er  

hinsvegar hvort hægt er að heimfæra þessar niðurstöður af rýru landi yfir á frjósama akra? 

 

1.3.4. Illgresisvandamál  
Illgresi er eitt stærsta vandamálið í nýgróðursetningu á jólatrjám á ökrum. Illgresi hefur mjög 

neikvæð áhrif á lifun, vöxt, gæði og nýtingarhlutfall trjáa og mikilvægt er að minnka 

illgresisálagið eins mikið og hægt er fyrstu árin á meðan ungplantan er að róta sig (Henriksen, 

1988; Kjæraas, 1989; Böðvar Guðmundsson, 2001; Have, 2002). Greint er á milli fræillgresis 

og  rótarillgresis.  

Illgresi er almennt skilgreint sem plöntur sem rýra aðstæður til vaxtar og þroska hjá 

nytjajurtum og torvelda vinnuna innan svæðisins (Kjæraas, 1989; Lundquist, 1997;  

Guðmundsson, 1998). Illgresið veitir gróðursettum plöntum bæði beina og óbeina samkeppni. 

Með beinni samkeppni er átt við samkeppni um ljós, vatn og næringarefni, en getur líka verið 

núningur og samvafningur illgresis og trés en það  getur skemmt trén. Við óbeina samkeppni 

er átt við illgresi sem dregur að sér dýr, sníkjudýr eða sveppi sem geta haft neikvæð áhrif á 

trén  (Lundquist, 1997).  

 

1.3.5. Illgresiseyðing 
Ódýrasta, skilvirkasta og mest notaða leiðin til að losna við illgresið í jólatrjáaræktun á ökrum 

er eitrun. Til að minnka illgresisálag strax í byrjun er mælt með að eitra allt svæðið með 

plöntueitri (e: herbicide) áður en jarðvinnsla hefst, haustið fyrir gróðursetningu (Henriksen, 

1988; Lundquist.1997; Jón Guðmundsson, 1999; Have, 2002). Vandamálið við eitrun er að 

það getur hafa neikvæð áhrif á umhverfið og óþekktar afleiðingar til framtíðar (Have, 2002). 

Enn fremur er eitrun trauðla í samræmi við það markmið  að stuðla að sjálfbærri þróun og 

líffræðilegri fjölbreytni sem Ísland hefur undirgengist með þátttöku í Rió-samningnum 

(Alþjóðlegir umhverfissamningar, 2010). Aukin áhersla hefur verið nú seinni árin að draga úr 

notkun eiturs í jólatrjáarækt, t.d. í Danmörku, og finna aðrar leiðir til að draga úr 

illgresissamkeppni (Have, 2002; Christensen og fl. 2006; Jón Þór Birgisson, 2009).  
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Yfirbreiðsla með plasti, akrýldúk, dagblöðum og kurli við gróðursetningu hefur verið reynd í 

minna mæli í tengslum við jólatrjáaræktun hérlendis, en það er dýr og vinnufrek aðferð og 

spurning hvort það hentar við jólatrjáaræktun í stærri stíl (Björgvin Eggertsson, 2002; 

Bergrún A. Þorsteinsdóttir, pers. uppl. júní 2009). 

Á eftir eitrun er vélhreinsun sú aðferð sem er mest notuð til að halda illgresi í skefjum. Ef 

stefnt er á vélanotkun er mikilvægt að gera ráð fyrir því í skipulagningu áður en gróðursetning 

fer af stað svo yfirferð á svæðinu með vélum verði gerleg (Lundquist, 1997; Jón Þór 

Birgisson, 2009). Oft eru notaðar sérhæfðar vélar við jólatrjáaræktun (Theilby og fl. 1995; 

Have, 2002; Bendtsen 2009). Vélanotkun í jólatrjáaræktun er stór og umfangsmikill kafli sem 

ekki veður rædd nánar hér en vísað er í BS-ritgerð eftir Jón Þór Birgisson (2009), 

„Dyrkningsanbefaling for juletræsdyrkning på agerjord på Island“.  

Tilraunir með að halda illgresi í skefjum í jólatrjáareitum með beitardýrum hafa verið gerðar 

víða. Í Danmörku hafa rannsóknir sýnt fram á að íslenski hesturinn stendur sig betur í því 

verkefni en til dæmis íslenskar kindur (Lundquist, 1997). Beitaraðferðinni er erfitt að stjórna 

þar sem hún  þarf stöðuga eftirfylgni (Lundquist, 1997). Það getur verið vandamál að vöxtur 

snarrótar (Deschampsia caesiptosa) eykst mikið þegar beitardýrin hverfa (Morten Aarup-

Kristensen, pers. uppl. jólatrjáaræktanda frá Danmörku, apríl 2010), en snarrótin er  algengt 

hávaxið, skriðult og þúfumyndandi gras á Íslandi og víða til vandræða.. 

Í jólatrjáaræktun í Danmörku  var það hefð að halda ökrum 100% lausum við illgresi og mikið 

var eitrað til að ná því markmiði (Henriksen, 1988; Kjæraas, 1989). Undanfarin ár hafa 

rannsóknir sýnt fram á að það sé óþarfi. Engin áhrif er á vöxt trjáa ef illgresi er eytt af svæði 

með um 40 cm radíus í kringum hvert tré (Have, 2002; Christensen og fl.  2003b). Þetta er 

annað hvort hægt að gera með punkteitrun eða sérhönnuðum vélum (róbot) sem þó er ennþá á 

þróunarstigi (Have, 2002). 

 

1.3.6. Tegundir eiturs og aðferðir við eitrun 
Við endurvinnslu túna til jólatrjáaræktunar er eitrun nokkrum vikur fyrir plægingu talin 

nauðsynleg til að minnka illgresisálagið (Henriksen, 1988). Margar mismunandi tegundir af 

illgresiseitri er á markaði, en Roundup (Glyphosat) er það eitur sem mest hefur verið notað 

erlendis og hérlendis (Jón Guðmundsson, 1998). Roundup er breiðvirkt og kerfisvirkt 

eiturefni sem er tekið upp af laufblöðum. Það færist um plöntuna með æðarkerfinu og drepur 
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illgresið með því að hindra amínósýrumyndun. Mestu áhrif af Roundup nást við hátt rakastig í 

loftinu, en virknin hverfur ef það rignir fyrstu klukkutímana eftir dreifingu efnisins. Áhrif af 

eitrun sjást eftir tvær til fjórar vikur.  Það er virkt á margar grastegundir og tvíkimblöðunga 

(Jón Guðmundsson, 1999; Monsanto, 2010).  

Roundup binst fast við jarðveg og því er almennt lítil hætta á útskolun nema það sé notað á 

sendinn jarðveg (Jón Guðmundsson, 1998). Tíu dögum eftir eitrun er hægt að hefja 

jarðvinnslu eða gróðursetningu, samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda (Monsanto, 2010).  

Mikil hefð hefur verið fyrir að nota eitrun í jólatrjáaræktun erlendis og rannsóknir hafa verið 

gerðar meðal annars í Danmörku til að kanna áhrifa Roundup á umhverfið í jólatrjáaræktun 

(Henriksen, 1988; Kjæraas, 1989). Þær rannsóknir benda til að mjög takmörkuð útskolun sé á 

Roundup í yfirborðsvatni  en hægt var að finna leifar af Roundup og niðurbrotsefnum 

(amínmethyl-fósforsýru) í jarðvegslögum sem samsvarar um 50% af efninu sem hafði verið 

úðað á svæðinu. (Christensen og fl. 2008b). 

Við úðun fyrir jarðvinnslu að hausti á svæðum með mikla grasþekju er samkvæmt 

leiðbeiningum frá framleiðanda mælt með að nota 5-6 lítra Roundup á ha i 300-400 litra af 

vatni ef dráttarvélaúðadæla er notuð, og í 150-350 litra af vatni ef baksprauta er notuð. Mælt 

er með að úða að minnsta kosti 10 dögum áður en jarðvinnsla fer af stað að hausti (Monsanto, 

2010). Minni styrkur af Roundup er notaður eftir gróðursetningu (2-4 lítrar á ha) og úðun með 

skerm er mikilvæg til að hlífa trjánum fyrir eitrunaráhrifum. Hægt er að úða með Roundup allt 

sumarið ef skermur er notaður (Kjæraas, 1989; Montanso, 2010;. Jón Kr. Arnason, pers. uppl. 

apríl, 2010). 

 

1.3.7. Aðrir hugsanlegir skaðvaldar í jólatrjáaræktun á Íslandi  
Fjöldi ógnana hóta nýgróðursetningu, lífrænar jafnt sem ólífrænar. Lífrænar ógnir eins og 

skordýr og sveppir geta valdið verulegu tjóni frá fyrsta ári eftir gróðursetningu og fram að 

lokahöggi.  

Einn alvarlegasti sjúkdómur sem leggst á grenitegundir, helst rauðgreni, er greniryð 

(Chrysomyxa abietis). Greniryð þrífst best við aðstæður þar sem nægjanlegur raki er. Ryðið 

drepur ekki tréð en liturinn breytist og tréð verður aldrei grænt aftur og því ekki nothæft sem 

jólatré (Halldór Sverrisson, 2008a). Barrfellissveppur grenis (Rizosphaera kalkhoffi) hefur 

fundist á Íslandi í minna mæli á rauðgreni og er ekki talinn stórt vandamál (Halldór 
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Sverrisson, 2008a). Sitkalús (Elatobium abietinum) er skordýr sem veldur miklu tjóni, 

sérstaklega á blágreni og sitkagreni. Sitkalúsafaraldur kemur upp með jöfnu millibili á Íslandi, 

sérstaklega eftir mildan vetur, en fjöldi lúsa og umfang faraldursins er nátengt veðurfari 

(Guðmundur  Halldórsson, 2008). Tré með sitkalús þekkjast á því að barrið verður rauðbrúnt; 

fyrst hjá eldra barrinu. Sitkalúsin fer líka á rauðgreni en það þolir betur slíka árás 

(Guðmundur Halldórsson, 2008). Grenisprotalús (Cinara pilicornis) gerir ekki greni beinlínis 

skaða en hefur áhrif á útlit trjánna.  Áhrif lúsanna eru þau að barrið gulnar og vindingur getur 

komið á árssprota sem lúsin hafa lagst á, sem er ekki gott í jólatrjáarækt. Köngulingur 

(Oligonychus ununguis) er lítil spunamítla sem þrífst  bæði  á rauðgreni og blágreni. 

Köngulingur drepur ekki tréð en dregur úr vexti, veldur litarbreytingu og leggur fínan spuna 

yfir tréð og það verður ónothæft sem jólatré (Guðmundur Halldórsson, 2008).  

Stafafura er að mestu laus við sveppi og meindýr á Íslandi, alla vega enn sem komið er. 

Brum- og greinaþurrkssveppur (Gremmeniella abietina) hefur þó sést á stafafuru í Heiðmörk. 

Hann þekkist á því að nálar verða brúnar við blaðfestur og visna síðan (Halldór Sverrisson, 

2008a). Furulúsin (Pineus pini) sem fer á tveggja nála furur getur farið á stafafuru en 

hérlendis hefur lúsin ekki valdið tjóni á henni. Tré með furulús þekkjast á því að greinar er 

hvítar af lús og við rætur nála eru smá vaxullarhnoðrar. Hún þrífst best ef vetur eru mildir 

(Halldór Sverrisson, 2008a). 

 

1.3.8. Varnir gegn skaðvöldum 
Algengasta aðgerð hérlendis til að draga úr skaða af völdum skordýra er úðun með Permasect 

(Permethrin). Það er mjög virkt og telst frekar harmlaust gagnvart mönnum en er hættulegt 

fyrir fisk (Halldór Sverrisson, 2008a). Permethrin hefur áhrif á taugakerfið í skordýrum eins 

og DDT. Í rannsóknum á spendýrum (músum) hafa komið fram áhrif á taugakerfið, á 

æxlunarfæri og aukin hætta á krabbameini í lungum og lifur ef dýr eru nálægt efninu í lengri 

tíma  (Cox, 1998). Nýlegar rannsóknir sýna fram á að Permethrin er einnig tengt hruni í stofni 

hunangsflugnana og býflugna (Bombus sp. og Apis mellifera) sem hefur átt sér stað 

sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem Permethrin er mikið notað ( Mullin, 2010). Með þetta í 

huga er spurning hvort það sé besta skordýraeitrið í jólatrjáaræktun hérlendis.  
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1.3.9. Aðrir skaðvaldar 
Á stærri skala eru búsmali og fuglar helstu 

skaðvaldar hérlendis. Rjúpur geta bitið brum 

af plöntum í leit að fæðu á vetrum (Ólafur K. 

Nielsen, 2007). Gæsir geta bitið toppsprotann 

og eftir stendur planta með greinileg för eftir 

gæsabeit; stubb af merg og einum árhring sem 

vísar upp á við (Mynd 4. Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, pers. uppl 2008). Spörfuglar og 

ýmsir ránfuglar, þar með talið hrafnar, geta 

brotið toppsprota þegar þeir setjast á trén. 

Erlendis eru mýs þekktar fyrir að naga börk og 

brum á ungum trjám yfir veturinn og geta með 

því valdið miklu tjón fyrstu árin eftir 

gróðursetningu (Kjæraas, 1989). Kindur og 

hross geta valdið tjóni í jólatrjáareitum ef 

skepnurnar þau fá að fara um á eigin vegum og 

því er mælt með að hafa reiti afgirta. Ef 

skepnur eru notaðar til að draga úr 

grassamkeppni á jólatrjáareitum er ekki mælt með að láta þær inn á svæðið fyrr en trén hafa 

náð ákveðinni stærð (> 50 cm;. Frans Theilby, pers. uppl. nóvember 2008).   

 

1.4.   Formun jólatrjáa       

Í erlendri jólatrjáaframleiðslu þar sem stefnt er að háu nýtingarhlutfalli er formstjórnun 

mikilvægt atriði í ræktunarferlinu. Markmið formstjórnunar er að bæta útlit trésins og laga 

gölluð tré. Þar með aukast gæði trjánna og nýtingarhlutfallið hækkar. Með formstjórnun er 

hægt að móta og forma tréð til að uppfylla ákveðnar gæðakröfur með tilliti til útlits, þéttleika 

og forms trésins (Kjæaraas, 1989).  

Formun mismunandi barrtegunda er sérfræðigrein og mikið hefur verið lagt í að þróa aðferðir 

sem henta mismunandi tegundum (Lüneborg-Nielsen, 2001). Sérstaklega er mikil þekking til 

hvað varðar formun norðmannsþins, en það er ekki hægt að heimfæra þær aðferðir beint yfir á 

formun grenis eða furu.  

Mynd 4.Blágreni sem hefur orðið fyrir 
gæsabeit. Hér hefur mergurinn að mestu 
dottið af. Ljósm. Else Möller 
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Hjá rauðgreni er hægt að byrja að laga galla 2-3 árum eftir gróðursetningu, t.d. að klippa 

tvítoppa  (. Einar Friðrik Brynjarsson, pers. uppl. apríl 2010). Formun er gerð á greni með 

hekkklippum eða við að skera árssprota burt með sérhönnuðum hníf (Sveðju; Mynd 5) en 

toppvexti er yfirleitt ekki stjórnað með „topptöng“ (Mynd 6). Rauðgreni er formað sem keila 

(Mynd 7) með hekkklippum þegar tréð er um 80-100 cm á hæð og í góðum vexti. Ef 

toppsprotinn verður of langur er hægt að klippa hann og fjarlægja síðar vaxtarsprota svo að 

bara einn sproti verði eftir til að mynda topp. Hjá greni á ein aðalformun að vera nóg og síðan 

er árssproti klipptur eða skorinn á  hverju ári fram til lokahöggs til að halda forminu (Morten 

Aarup-Kristensen, pers. uppl. apríl 2010). Klippingu og formun rauðgrenis er hægt að vinna 

allt árið, en mælt er með því að gera það þegar tréð er í vexti. Það er sá tími sem tréð hefur 

mesta orku til að laga „sárin“ og minnka hættuna á sveppasmiti (Einar Friðrik Brynjarsson, 

pers. uppl. mars 2010).   

Botnklipping er gerð til að losna við neðstu greinar trésins. Fjarlægt er 5-10% neðst af 

jarðlægri krónunni. Hjá rauðgreni er botnklipping ekki nauðsynleg en það gefur trénu meira 

vaxtarpláss og þannig má einnig losna við of breiðar eða ljótar greinar að neðan, spara vinnu 

við lokahögg og auðvelda umhirðu (eitrun og áburðargjöf). Botnklipping  rauðgrenis fer 

yfirleitt fram þegar tréð er um 80 - 90 cm á hæð (Kjæraas, 1989).   

Ekki fundust neinar heimildir um formun blágrenis. Líklegt er þó að þar sé um svipaða 

aðferðarfræði að ræða og þegar rauðgreni á í hlut. Nauðsynlegt er að kanna þetta atriði nánar.  

 

Formun stafafuru er öðruvísi en hjá greni. Formun byrjar fyrr, eða þegar tréð er 60-80 cm á 

hæð og er hægt að gera með klippingu. Besti tíminn til að klippa furu er í lok júní þegar nýju 

nálarnar eru um helmingur af lengd eldri nálanna (Kjæraas, 1989). Formun hjá furu er meira 

kúlulaga (Mynd 7) en hjá greni. Endabrum greina eru brotin til að fá þéttara og bústnara tré og 

til að minnka breidd trésins. Þessi aðferð fer fram í vikunni í kringum Jónsmessu þar sem 1/3 

til 1/2 af lengd brumanna er brotið af (Jón Kr. Arnason, pers. uppl. apríl 2010). Formun topps 

hjá stafafuru er mjög mikilvæg á frjósömu landi. Markmið hennar er að forðast langan og 

gisinn topp. Hérlendis er lítil reynsla á toppstjórnun á furu. Reynslan frá Danmörku með 

stjórn á toppvexti hjá norðmannsþin getur hugsanlega verið lausn hérlendis. Hannað var 

sérstakt verkfæri „Top-Stop-tangen“ sem gerir sár í vaxtarlag toppsprotans og hægir þannig á 

toppvexti trésins (Mynd 6). Töngin er notuð að vori á topp fyrra árs áður en toppvöxtur trésins  
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byrjar nýju (Geil og fl. 2005). Aðferðir við formun furu eru þekktar og mikið notaðar í 

Bandaríkjunum (Koelling, 2007), en lítið hefur verið gert hérlendis hvað varðar formstjórnun 

til að bæta form og gæði stafafuru með jólatrjáaræktun sem markmið þó að stafafuran sé mest 

selda innlenda jólatréð hérlendis, eins og áður hefur komið fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. “Top-stop-tang” sem hægir á 
vexti toppsins með því að særa vaxtarlagið. 
Ljósm. Else Möller. 

 

 
Mynd 7. Með klippingu er hægt að ná ákveðnu formi og þéttleika. Til vinstri er dæmi um (ideal) 
ákjósanlegt form hjá rauð- og blágreni en til hægri er dæmi um (ideal) ákjósanlegt form fyrir stafafuru. 
Tekin úr bókinni „Dyrkning og omsætning av Jueltræer“ (Kjæraas, 1989) 
 

 

Mynd 5. Hnífur eða “sveðja” 
notuð til að forma rauðgreni 
með. Ljósm. HedeDanmark. 
Skovudstyr 
(www.skovudstyr.dk) 
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1.5. Markmið verkefnisins 

Rannsóknarverkefnið „Hraðræktun jólatrjáa á ökrum“ er tilraunaverkefni sem er hannað svo 

hægt sé að leita svara við mikilvægum spurningum sem skipta máli við markvissa og hagræna 

jólatrjáaræktun.  Marga þætti þarf að hafa í huga við ræktun jólatrjáa á ökrum hérlendis og 

margt er enn á huldu varðandi aðferðafræðina. Öruggt er að ýmislegt á eftir að læra, prufa, 

heppnast og misheppnast. Það er eðlilegur hluti af öllum þróunarverkefnum og eina leiðin til 

að afla sér reynslu. Þrjár megin tilraunabreytur voru valdar út í langtímaverkefninu: 3 

trjátegundir, 3 áburðarmeðferðir og 3 formunarmeðferðir, og samspil allra þessara þátta. Að 

auki voru lagðar út þrjár aukatilraunir til að svara afmörkuðum spurningum varðandi 

ræktunartækni jólatrjáa á ökrum.  

Í þessu lokaverkefni „Lifun ungplantna og áhrif mismunandi áburðarmeðferða“ sem er fyrsta 

skrefið í langtímarannsóknarverkefninu var markmiðið: 

 

1. Að skipuleggja langtímatilraunina og aukatilraunir ásamt leiðbeinendum og 

gróðursetja í allt svæðið.  

2. Að gera úttekt á lifun eftir fyrsta vaxtartímann og kanna lifun ungplantna þriggja 

trjátegunda við mismunandi áburðargjöf við gróðursetningu. 

3. Að búa til ræktunarmódel fyrir jólatrjáaræktun á ökrum sem henta fyrir íslenskar 

aðstæður.  

 

Rannsóknarspurningarnar í lokaverkefninu 

1. Er munur á lifun og vexti trjátegunda og illgrassamkeppni eftir mismunandi 

áburðargjöf við gróðursetningu? 

2. Er munur á milli tegunda hvað varðar áburðarþörf við gróðursetningu?  

3. Hvaða áhrif hefur mismunandi áburðargjöf við gróðursetningu á grassamkeppni? 
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2. Efni og aðferðir  

 
Haustið eftir gróðursetningu var gerð fyrsta úttekt á jólatrjáatilrauninni. Metin var lifun og 

síðan var lagð mat á 50% úrtak plantna í hverri endurtekningu til að kanna vöxt og áhrif 

áburðargjafar.  

 
2.1. Efniviður   

Þrjár tegundir voru  valdar sem rannsóknartré í þessu verkefni. Rauðgreni (Picea abies, 

kvæmið ÖB frá Noregi), blágreni (Picea engelmannii, kvæmið Rio Grande), og stafafura 

(Pinus contorta, kvæmið Skagway). Grenitegundirnar voru afhentar frá gróðrarstöðinni Barra 

sem 24-gata eins árs plöntur (Blágreni) (Mynd 8) og 40-gata eins árs plöntur (Rauðgreni). 

Plönturnar höfðu verið geymdar á frystigeymslu Barra á Egilsstöðum um veturinn í 

pappakössum og höfðu verið teknar af frystinum aðeins fáum dögum fyrir gróðursetningu og 

voru því enn í dvala. Furan var eins árs og ræktuð og afhent í 40-gata plöntubökkum frá 

gróðrarstöðinni Furubrún í Bláskógabyggð. Furuplönturnar voru afhentar af 

Vesturlandsskógum á gróðursetningastað sama dag og gróðursetningin fór fram. Þær voru 

sennilega vaknaðar úr vetrardvala og bakkamoldin hafði þornað aðeins í flutningi.  

 
 
Mynd 8. Blágreni í 24-gata bökkum. Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor í 
skógfræði við LbhÍ er á leið út að gróðursetja. Ljósm. Else Möller. 
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2.2. Staðarlýsing   

Tilraunin skiptist upp í aðaltilraun og minni þrjár aukatilraunir (Tafla 1, Mynd 9). Í þessari 

ritgerð er einungis fjallað um uppsetningu og fyrstu úttekt á aðaltilrauninni, merkt sem svæði 

1 og 2. á Mynd 9.  

 
Tafla 1. Skipulag aðaltilraunar og aukatilrauna sem settar voru upp til að svara 
lykilspurningum um hraðræktun jólatrjáa við íslenskar aðstæður. SF stendur fyrir stafafuru, 
RG fyrir rauðgreni og BG fyrir blágreni. Sjá nánari upplýsingar um uppsetningu aðaltilraunar 
á Myndum 12 og 13. 

 
Skipulag og uppsetning verkefnisins var gerð með tilliti til tölfræðilegra staðla (Tafla 1). Í 

aðaltilrauninni var gert ráð fyrir 7 endurtekningum og í aukatilraununum 4-5 endurtekningum 

í svokölluðu tilviljunarkenndu blokka-skipulagi („Randomized block design“; Fowler, 2006), 

sem er hefðbundin uppsetning í ræktunartilraunum.  

              

Tilraun Rannsóknar-
breytur 

Fjöldi meðferða Fjöldi 
blokka 

Fjöldi plantna 
í hverri endur-

tekningu 

Heildar-
fjöldi 

plantna 
Aðaltilraun Trjátegund 3 (SF, RG, BG) 7 10 1890 
 Áburður 3 (0, 1, 2)    
 Formklipping 3 (0,1,2)    
       
Aukatilraun 1 Víðiskjólbelti 3 (0, 1 röð, 3 

raðir) 
4 10 360 

Skermtilraun Trjátegund 3 (SF, RG, BG)    
      
Aukatilraun 2 SF Rýgresi 2 (0, 1) 5 10 600 
Rýgresi og hraukun Hraukun 2 (0, 1)    
 Áburður 3 (0, 1, 2)    
      
Aukatilraun 3 SF Eitrun 3 (0, 1, 2) 5 10 450 
Eitrun og áburður Áburður 3 (0, 1, 2)    
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Mynd 9. Ræktunarsvæðið með aðaltilrauninni á Hvanneyri vestan við skjólbeltin. Blokkir 1-3 eru á 
svæði 2 og blokkir 4-7 á svæði 1. Aukatilraunir 1 og 2 voru gróðursettar á svæði 3 (Loftmynd frá 
©Loftmyndum ehf.) 
 
 
Landsvæði fyrir aðaltilraunina var valið á Hvanneyri í Borgarbyggð, vestan við “Gamla 

skjólbeltið” (Mynd 9; 21°45'32'' W 64°33'32'' N). Svæðið er 0,67 ha á stærð og í um 10 m.y.s. 

Það er skjólgott bæði fyrir hvössustu vindáttinni (suðaustan) og fyrir norðanátt. Aukatilraunir 

1-3 voru staðsettar syðst á stykkinu austan við gömlu skjólbeltin, nema 3 blokkir af 5 í 

aukatilraun 3, sem voru staðsettar syðst á svæði 2, sunnan við aðaltilraunina.   

 

Allar tilraunirnar voru lagðar út og hælaðar áður en jarðvinnsla fór fram . Jarðvinnslan á  

tilraunarsvæðinu fór fram um miðjan maí 2009. Allt svæðið var fyrst plægt niður í 25 cm dýpt 

og strengirnir voru 50 cm breiðir. Síðan var pinnatætt á 1.000 PTO snúningi. Frekar þungt 

stilltur jöfnunarvaltari var á pinnatætaranum þannig að sáðbeðið varð ekki of laust í sér.  
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Mynd 10. Aðaltilraunin í verkefninu Hraðræktun jólatrjáa lögð út 
þann 26. maí 2009. Á myndinni eru höfundur og Anton Petersen 
frá Danmörku sem hjálpaði til við uppsetningu og gróðursetningu. 
Ljósm. Bjarni Diðrik Sigurðsson. 

 
 
Meðalhiti frá maí til september er 9,4°C og meðalúrkoma á mánuði er 69,4mm. 

Veðurmælingarnar eru frá næstu veðurstöð, Hvanneyri, sem er innan við  1 km fjarlægð frá 

tilraunarsvæðinu (Veðurstofa Íslands, 2010). Veðurfarsupplýsingar frá veðurstöðinni á 

Hvanneyri sumarið 2009 þegar tilraunin hófst sést á Mynd 11 (Veðurstofa Íslands, 2010). 

Eins og þarna sést þá var úrkoma undir meðallagi í júní og langt undir meðallagi í júlí 2009.  
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Mynd 11. Veðurfar á Hvanneyri sumarið 2009 (Veðurstofa Íslands, 2010) 
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Svæðið var framræst fyrir um 60 árum og hafði verið notað fyrir ýmsar jarðræktartilraunir í 

nokkra áratugi en staðið ónotað undanfarin þrjú ár. Það var áður notað sem tilraunasvæði fyrir 

túngrös og til samanburðarrannsókna á ýmsum stofnum belgjurta í jarðrækt (Ríkharð 

Brynjólfsson, pers. uppl. apríl 2010). Jarðvegurinn á rannsóknarsvæðinu er framræst mýri, 

fremur frjósamur og frekar rakur. Hefðbundin jarðvegssýni vegna jarðræktarrannsóknanna 

voru tekin um haustið eftir gróðursetningu til að fá yfirlit yfir efnasamsetningu jarðvegsins. 

Meðaltallið fyrir hvern jarðvegsþátt er sýnt í Töflu 2.  

 

Tafla 2. Meðaltal fyrir pH og steinefni í jarðvegssýnum sem tekin voru í efstu 10 cm jarðvegs 
á tilraunarsvæðinu í október 2009, n = 4.  

 

 

2.3. Uppsetning aðaltilraunar  
Aðaltilraunarsvæðinu var skipt niður í 7 blokkir (endurtekningar; Mynd 12) með 9 reiti í 

hverri blokk (Mynd 13). Í hverjum reit voru þrjár 10 plöntu raðir af stafafuru, rauðgreni og 

blágreni (Mynd 13a).Alls er því tilraunin með 27 meðferðir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M
y
n
d
 
1
2
Mynd 12. Uppsetning blokka í aðaltilrauninni í verkefninu í Hraðræktun jólatrjáa, hver 
blokk er afmörkuð með svörtum línum. Bil (hvít svæði) var ávallt haft á milli reita sem 
fengu áburð og reita sem ekki fengu neinn áburð. 

 

.  pH Fosfór Kalíum  Natrium Kalk Magnesium 
  Mg/100g Mj Mj Mj Mj 

Meðaltal 5,3 2,8 O,3 1,05 23,1 1,9 
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2.3.1. Uppsetning á hverri blokk 
Meðferðir:  0Áb = engin áburður, Áb1 = 12 g (1 skeið á áburði = 10 ml) og  

  Áb2 = 24 g (2 skeiðar á áburði = 20ml)   
Tegundir:  Rauðgreni (RG), Blágreni (BG) og Stafafura (SF) 
Reitir:  9 reitir í hverju blokk, samtals 63 reitir. 
 10 RG, 10 BG og 10 SF í hverju reit, samtals 30 plöntur.  
Annað: Hraukun hjá öllum plöntum 
 Rýgresi sáð í águst  
  

 
Mynd 13a. Uppsetning á hverri blokk í aðaltilrauninni í verkefninu í Hraðræktun jólatrjáa. 

Mynd 13b. Uppsetning á reit í aðaltilrauninni í verkefninu í Hraðræktun jólatrjáa. 

 

Hver reitur var 58,8 m2 (4,2 m x 14 m). Stærð hverrar blokkar var  529,2 m2 (9 x 58,8 m2). 

Nettó-landnotkun fyrir aðaltilraunina var því samtals 3.704 m2 (7 x 529,2 m2) eða tæpir 0,4 

ha.   

Bil var haft á milli óáborinna og áborinna reita, en ekki á milli reita með litla og mikla 

áburðargjöf (Myndir 12 og 13a). Þéttleikinn í reitunum var  5000 tré á ha, þ.e. það var haft  

1,4 m bil á milli plantna og raða innan reita (10 plöntur í hveri röð; Mynd 13b). Röð tegunda 

innan reita var tilviljanakennd. Plöntunotkun var samtals 1890 plöntur, 630 af hverri tegund 

(Tafla 1).  

 

Samtals fóru 20 manntímar í uppsetninguna á bæði aðal- og aukatilraunum. Þetta samsvaraði 

11,4 manntímum í aðaltilraun og 31 manntíma per hektara. 

 

2.4. Gróðursetning 

Gróðursetning fór fram 27.-28. maí 2009 (Mynd 14). Votviðrasamt hafði verið vikuna áður og 

aðstæður voru því ákjósanlegar. Notaðar voru geispur og plöntubelti við gróðursetninguna 

(Mynd 14) og allir sem tóku þátt í henni voru vanir gróðursetningarmenn. Áburðargjöf og 

hreyking fóru fram strax á eftir gróðursetningu. Hreykingin var framkvæmd handvirkt með 

garðhrífum strax á eftir gróðursetningu (Mynd 15).  
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Vinnutími sem fór í gróðursetningu, hreykingu og áburðargjöf var 34, 10,5 og 3 manntímar í 

allar tilraunirnar. Þetta samsvarar 19, 6 og 2 manntímum í aðaltilraun og 52, 16, og 5 

manntímum á hektara. 

  
 

Mynd 14. Höfundur við gróðursetningu aðaltilraunar í verkefninu Hraðræktun jólatrjáa 
þann 27. maí 2009. Ljósm. Bjarni Diðrik Sigurðsson.  

 

 
 

Mynd 15. Jón Kr. Arnarson við hreykingu í aðaltilrauninni í verkefninu Hraðræktun 
jólatrjáa þann 28. maí 2009. Ljósm. Bjarni Diðrik Sigurðsson. 
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2.5. Áburðargjöf 

Áburðurinn, Græðir 9 (27-6-6), var gefinn í mismunandi skömmtum. Græðir 9 er fjölgildur 

áburður. Samsetning hans er eftirfarandi: Heildar N, 27%; NO3-N, 11,9%; NH4-N, 15,1%; P, 

2,6%; K, 5%; S, 2%; Ca, 1,80%. 

 

Þrjár mismunandi áburðarmeðferðir voru notaðar í aðaltilrauninni (sjá síðar ræktunaráætlun 

um hvernig áætlað er að áburðarnotkunin breytist). Á upphafsári tilraunarinnar var ákveðið að 

þessar þrjár meðferðir yrðu eftirfarandi: a) engin áburður borin á plönturnar (0Áb). Ein 10 ml 

mæliskeið (12 g af áburði) borin á hverja plöntu (Áb1 ) og tvær mæliskeiðar (24 g af áburði) 

bornar á hverja plöntu (Áb2) við gróðursetningu. Áburðinum var dreift á yfirborð jarðvegsins, 

í hálfhring utan um plöntu. Þetta er hefðbundin aðferðafræði við áburðargjöf í skógrækt 

(Sigurður Freyr Guðbrandsson og Valgerður Jónsdóttir, 2006).  

 

 

2.6. Eftirmeðferðir 

Sumarrýgresi var sáð handvirkt við allar plöntur í aðaltilrauninni þann 10. ágúst ásamt 

nokkrum áburðarkornum við hverja plöntu (< 2 g) til að örva spírun fræsins. Þetta var gert til 

að fá rýgresi til að binda flagið í kringum plönturnar og draga þannig út hættu á frostlyftingu 

næsta vetur.  

 

Vinnan við þessa meðferð var 3,5 manntímar fyrir aðaltilraunina, eða um 9,5 manntímar á 

hektarann.  

Rannsóknarhópurinn hafði velt því talsvert fyrir sér hvort ástæða væri til að nota örgresisefni 

til að draga úr grassamkeppni í aðaltilrauninni strax á 1. ári. Ákveðið var að ekki yrði eitrað 

nema að þörf væri á. Þann 6. júlí var tilraunin heimsótt til að ákvarða hvort ástæða væri til 

örgresiseyðingar. Þá var yfirborð tilraunarinnar mjög opið og engin raunveruleg 

grassamkeppni byrjuð (Mynd 16). Þess má geta að sumarið hafði verið mjög þurrt fram að 

því. Þann 10. ágúst var svæðið heimsótt aftur og sumarrýgresi var sáð, eins og áður sagði. Þá 

var enn ekki orðin nein raunveruleg grassamkeppni í aðaltilrauninni. 
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Mynd 16. Svæði 2 (blokkir 1-3) í aðaltilraun  verkefnisins Hraðræktun jólatrjáa  
þann 6. júlí 2009. Ljósm.: Bjarni Diðrik Sigurðsson. 
 

  
 

Mynd 17. Svæði 1 (blokkir 4-7) í aðaltilraun  verkefnisins Hraðræktun jólatrjáa  
þann 18. sept. 2009. Ljósm.Else Möller. 
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Veðurfarið breyttist upp úr miðjum ágúst og það varð mjög votviðrasamt. Þetta hafði þau 

áhrif að bæði einært illgresi og grastegundir juku mjög þekju sína um haustið (Mynd 17). 

Ljóst er því að grassamkeppni hófst því í eða eftir lok vaxtartíma trjáplantnanna í tilrauninni, 

en vaxtartíma barrtrjáa líkur gjarnan í lok júlí eða snemma í ágúst (Ólafur S. Njálsson, 2005 ).  

 

2.7. Úttekt á tilraun og mælingar  

Mat fór fram á lifun og vexti ungplantna í aðaltilraun í október 2009, fimm mánuðum eftir 

gróðursetningu. Við þessa fyrstu úttekt var eingöngu verið að rannsaka tvo tilraunaþætti; þ.e. 

áhrif mismunandi áburðargjafar við gróðursetningu á þær þrjár trjátegundir sem notaðar voru.  

Lifun var metin sjónrænt fyrir allar plöntur í aðaltilrauninni. Plöntur fengu þrjár einkunnir:  + 

, (+) , - , eftir því hvort þær voru dauðar, tórðu eða voru sprelllifandi (Mynd 18). Ef plantan 

fannst ekki var hún skráð sem týnd. Þetta voru svo fáar plöntur að þær voru metnar sem 

dauðar í frekari úrvinnslu. Lifun var reiknuð fyrir hverja endurtekningu sem hlutfall lifandi 

plantna af 10 plöntum í hverri röð.  

 

Vaxtarbreytur voru mældar fyrir fyrstu 5 lifandi plöntur, nema hæð sem var metin fyrir allar 

lifandi plöntur í hverjum reit. Eftirfarandi vaxtarbreytur voru mældar: 

 

 
 

  
 

Mynd 18a. „+“ lifun hjá SF. 
Ljósm. Else Möller 

Mynd 18b. „(+)“ lifun (tórir) hjá 
SF 
 

Mynd 18c. „ -“ dautt hjá SF 
 



35 

1. Lóðrétt hæð frá jarðvegsyfirborði upp að efsta barrenda eða enda toppbrums í cm með 

tommustokki (nákvæmni 1 cm). 

2. Lengd stofns var mæld ef plantan var ekki lóðrétt í cm með tommustokki (nákvæmni 1cm). 

3. Lengd toppsprota var mæld fyrir rauðgreni og blágreni í cm með tommustokki, en ekki fyrir 

stafafuru (nákvæmni 1 cm). 

4. Þvermál stofns var mælt í 3-5 cm hæð frá jarðvegsyfirborði með rafrænu skífumáli 

(nákvæmni 0,0 mm).  

5. Krónuflatarmál var mælt með því að gera tvær mælingar hornrétt hvor á aðra með 

tommustokki og meta þannig flatarmál með tveimur radíusum (nákvæmni 2 cm) og var 

síðan reiknuð ((þvermál1/2*þvermál2/2)*pi) yfir í cm2.  Auk vaxtarmælinga var hæð sinu 

við plöntuna mæld með tommustokki (nákvæmni 1 cm). 

6. Fjöldi toppa var einnig skráður. Þó nokkrar sjónrænar mælingar fóru einnig fram á þroska 

og gæðum fyrstu 5 lifandi plantna í hverjum reit: 

7. Toppgæði voru metin sem 1 eða 0. Ef toppur var í lagi fékk plantan einkunnina 1, en 0 ef 

toppurinn var skemmdur. 

8. Einkenni eftir beit (gæsabeit) voru skráð þar sem þau sáust. Plöntur fengu einkunnina 1 ef 

engin beit sást en 0 ef það sáust beitareinkenni. 

9. Toppbrum hjá stafafuru fékk einkunn eftir þroska. 2 fyrir heil og falleg brum, 1 fyrir léleg 

brum og 0 fyrir engin brum  

10. Toppþroski hjá greni var einnig metinn. Skalinn var: 3 fyrir fallegan og vel þroskaðan 

toppsprota. Hjá rauðgreni þýddi þetta að toppsprotann var orðin trékenndur og gulbrúnn á 

litinn og fyrir blágreni þýddi þetta líka að toppsprotinn var orðin trékenndur en meira 

blágrænn á litinn.  2 fyrir hálfþroskaðan toppsprota. Ástand toppsprota var metið þegar 

hann var byrjaður að tréna en ekki alveg upp í topp. Sama fyrir rauðgreni og eins fyrir 

blágreni; 1 fyrir lélegan toppþroska. Það ástand var metið sem mjúkur toppsproti sem enn 

var í vexti en aðeins byrjaður að tréna fyrir rauðgreni og eins fyrir blágreni; 0 fyrir 

óþroskaðan toppsprota. Þá var hann allur grænleitur fyrir bæði rauðgreni og blágreni og 

mjúkur og án þess að nein merki sæjust um að toppbrum væri tekið að þroskast.   

11. Síðvöxtur var einnig metinn fyrir rauðgreni og blágreni, en það var ekki hægt hjá stafafuru. 

Það er þegar annaðhvort toppbrum eða hliðarbrum brjóta haustdvala og taka að vaxa aftur. 

Þetta gerist hjá sumum tegundum og stundum við mikla áburðargjöf (Halldór Sverrisson, 

2008). Skalinn var: 2 ef enginn síðvöxtur sást, 1 ef lítið var af síðvexti og þá aðallega á 

hliðargreinum og 0 ef sást mikið af síðvexti, þ.m.t. á toppsprota (Myndir 19 og 20). 
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Að lokum var lagt sjónrænt mat á yfirborðsþekju mosa, rýgresis, grass, einærs og fjölærs 

illgresis í kringum fyrstu 4 lifandi plöntur í hverri röð. Þetta var gert með 30 x 30 cm ramma. 

Þekjan var metin með breyttum Braun-Blanque skala (Braun-Blanque, 1978), með sjö 

þekjubilum: 

6 = 98 - 100% 

5 = 75 – 98% 

4 = 50 – 75% 

3 = 25 – 50% 

2 = 5 – 25% 

1 < 5% (nokkrir einstaklingar) 

0 engin þekja 

 

2.8. Úrvinnsla gagna 

Allir upplýsingar voru skráðar í Excel (Microsoft Corporation) þannig að hver breyta fékk 

sinn dálk og hvert tré var skráð í línur. Gögnunum frá aðaltilrauninni var skipt í tvennt: Fyrri 

hluti fyrir lifun (allar plöntur) og seinni hluti fyrir gróðurmælingar, vöxt og þekju (5 plöntur í 

hverri röð).  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 19. Rauðgreni með síðvöxt. Ljósm.    
Else Möller.  

   Mynd 20. Blágreni með síðvöxt. Ljósm.  
   Else Möller 
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Tölfræðiforritið SAS 9.1 (SAS Institute Inc. Carry USA) var notað til að greina gögnin og 

kanna hvort marktækur munur væri á milli mismunandi meðferða. Fyrst voru meðaltöl og 

staðalskekkja (n = 7) reiknuð fyrir allar breytur. Myndir af meðferðum voru útbúnar í Excel.  

Saphiro-Wilk próf var notað til að athuga hvort mæld gildi (sem ekki voru metin sjónrænt) 

voru normaldreifð utan um meðaltöl. Einungis hæð og lengd toppsprota reyndust standast 

kröfur um normaldreifingu.  

Meðferðamunur þeirra breyta sem stóðust Saphiro-Wilk prófið var síðan athugaður með 

tvíþátta fervikagreiningu (Two-Way ANOVA) , þar sem tillit var tekið til blokka. Ef 

marktækur meðferðamunur fannst, þá voru einstaka tilraunaliðir bornir saman með Fisher‘s 

Least Significant prófum (lsmeans /pdiff): 

proc glm; 

class Fert Blokk Teg; 

Model BREYTA = Fert Teg blokk Fert*Teg /ss3; 

lsmeans Teg /pdiff; 

lsmeans Fert /pdiff; 

Þegar samspilið milli áburðargjafar og tegunda reyndist marktækt var lsmeans-skipunum til 

að prófa marktækan mun á milli einstakra tegunda og áburðarliða sleppt og í staðinn voru 

allar mögulegar samsetningar tilraunaliða prófaðar með: 

lsmeans Fert*Teg /pdiff; 

Þær mælibreytur sem ekki stóðust kröfur um normaldreifingu, auk allra metinna breyta 

(einkunnir) voru greindar með Kruskal-Wallis raðgreiningarprófi, sem ekki gerir kröfur um 

normaldreifingu (Fowler, Cohen and Jarvis, 2006).  

Helsti ókosturinn við þessa tölfræðiaðferð, miðað við tvíþátta fervikagreininguna, var að ekki 

var hægt að taka tillit til blokkanna, né var hægt að gera sérstakt próf á samspili 

áburðarmeðferða og tegunda. Að öllu öðru leiti var túlkun niðurstaðnanna sambærileg.  

Til að athuga hvort mismunandi mælibreytur svöruðu tilraunameðferðum á svipaðan hátt var 

notað fylgnipróf (e. pearson‘s correlation) í SAS 9.1.  

 

2.9. Ræktunaráætlun fyrir aðaltilraun 

Fyrir utan að skipuleggja tilraunina og vinna fyrstu úttekt á henni fólst lokaverkefnið í að 

útbúa ræktunaráætlun fyrir hana frá upphafi til enda. Þetta var gert með lestri heimilda og 
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samtölum við áhugamenn, vísindamenn og ræktendur í Danmörku og á Íslandi. Sérstaklega 

nýttist námskeiðið „Juletræsproduktion i Danmark“ sem fram fór í Danmörku 2.-7. nóvember 

2008 vel til þessa. Einnig lagði Jón Kr. Arnarsson og Morten Aarup Christensen 

(jólatrjáaræktunda frá Danmörku) mikið til þessarar áætlunar.  
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3. Niðurstöður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður sem tengjast trjáplöntunum, vexti og lifun þeirra. 

Áhersla er, fyrir utan lifun, lögð á hæð plantna, krónuflatamál, toppþroska og sinuhæð.  

Jarðvegssýni voru tekin til að kanna ástand jarðvegsins með tilliti til áframhaldandi 

áburðarmeðferðar.  

 
3.1. Lifun 

Lifun var almennt góð í tilrauninni fyrsta hálfa árið eftir gróðursetningu. Meðallifun allra 

tegunda í tilraunarreitum var 86 % (Mynd 21). Að auki voru 1,9% lifandi plantna slappar (eða 

„rétt tórandi“; gögn ekki sýnd) og af þeim plöntum sem metnar voru dauðar fundust 2,6% en 

9,5% voru týndar og því metnar dauðar (gögn ekki sýnd). Hjá rauðgreni var meðallifun  97%, 

meðallifun hjá blágreni var 98% og hjá stafafuru var meðallifun aðeins 68%. 
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Mynd 21. Hlutfallsleg lifun trjátegunda haustið eftir gróðursetningu í frjósömu  landi á Hvanneyri. 
Plöntur fengu þrjár áburðargjafir við gróðursetningu. Áburðarmagn: Óáb = óábornir, Áb1 = 12 g í  
kringum plöntu, Áb2 = 24 g í kringum plöntu. Sýnd eru  meðaltöl og staðalskekkja fyrir 7 
endurtekningar per mismunandi áburðarmagn.  

 
Áburðargjöf hafði einnig hámarktæk áhrif á meðallifun í tilrauninni og svörunin var á þann 

veg að lifun minnkaði við áburðargjöf við gróðursetningu, óháð tegundum (Tafla1; P < 

0,001). Athyglisvert var að við nánari greiningu á áburðaráhrifum kom í ljós að magn áburðar 
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hafði ekki marktæk áhrif, heldur lágu áhrifin aðallega í því hvort borið var á eða ekki (Tafla 

3). Þó að þetta séu marktæk áhrif fyrir allar trjátegundirnar, þá skal bent á að lifun minnkaði 

miklu meira með áburðargjöf hjá stafafuru en hjá grenitegundunum (Mynd 21). Þetta útskýrir 

hvers vegna meðallifun stafafuru var marktækt lægri en hjá  hinum  tegundum.  

 

Tafla 3. Tölfræðileg greining á lifun, eftir tegundum og áburðargjöf  haustið eftir 
gróðursetningu í frjósömu landi á Hvanneyri, með Kruskal-Wallis og Mann-Withney U 
prófum. Tegundir: RG = rauðgreni, BG = blágreni, SF = stafafura. Áburðaraðferðir: Óáb = 
óábornir reitir, Áb1 = 12g kringum plöntu, Áb2 = 24g kringum plöntu. Sjálfar niðurstöðurnar 
eru sýndar á Mynd 21. 
 

 Frítölur P-gildi Marktækni 

Allar meðferðir   8 < 0.001 *** 

Allar tegundir, óháð 
áburðarmeðferð 

 
2 

 
< 0.001 

 
*** 

  RG – BG 1 0.16 Ekki marktækt 
  RG – SF 1 < 0.001 *** 
  BG - SF 1 < 0.001 *** 

Allar áburðarmeðferðir, óháð 
tegundum 

 
2 

 
< 0.001 

 
*** 

  Óáb – Áb1 1 0.02 * 
  Óáb – Áb2 1 < 0.001 *** 
  Áb1 – Áb2 1 0.16 Ekki marktækt 

   Ef P < 0.001 = ***. Há marktækt. Ef P er  0.001 – 0.009 = ** er marktækur munur.  
   Ef P er  0.05 –      0.009 = * er litið marktækur munur. Ef P > 0.05 er ekki marktækur munur. 
 
    
 

3.2. Hæð plantna og hæðarvöxtur  

Greinilegt var að munur á hæð plantna á fyrsta hausti eftir gróðursetningu var fyrst og fremst 

útskýrður með tegundamun (Mynd 22, Tafla 4; tegundir P<0,001). Meðalhæð tegundanna var 

23,6,  20,1 og 12,0 cm fyrir rauðgreni, blágreni og fyrir stafafuru. Engan marktækan mun var 

hinsvegar hægt að rekja til áhrifa af áburðargjöf (Tafla 4; Áburðaráhrif P = 0,09). 

Tegundamunurinn á hæð á fyrsta hausti er ekki mjög áhugaverður þar sem hann var fyrst og 

fremst orsakaður af mismunandi plöntugerðum sem gróðursettar voru. Þrátt fyrir að engin 

marktækur munur væri á hæð eftir áburðargjöf bentu niðurstöðurnar til að áburðargjöf hefði 

jafnvel haft örlítil neikvæð áhrif á hæð plantna á fyrsta vaxtarskeiði eftir gróðursetningu í 

frjósama akra (Mynd 22). Það skal þó ítrekað að það var ekki tölfræðilega marktæk svörun.  
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Svipuð mynd sást við mælingu á lengd toppsprota hjá rauðgreni og blágreni (gögn ekki sýnd), 

en þar sem ársvöxturinn átti sér allur stað á eftir gróðursetningu var áhugavert að skoða hann 

sérstaklega. Þar var ekki heldur marktækur munur milli áburðargjafa (P = 0,19) en 

hámarktækur munur milli tegunda (P<0,001). Sambærileg, ómarktæk, vísbending um 

neikvæð áhrif af mestu áburðargjöfinni komu fram í  lengd toppsprota og hæð. Niðurstöður 

sýndu  að áburðargjöf hafði ekki jákvæð áhrif á hæðarvöxt grenis á fyrsta vaxtarskeiði á 

frjósömum akri á Hvanneyri, en ekki heldur marktæk neikvæð áhrif.  
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Mynd 22. Meðalhæð í cm á rauðgreni, blágreni og stafafuru hálfu ári eftir gróðursetningu. 
Óáborið rauðgreni er aðeins hærra en áborið rauðgreni en blágreni og stafafura sýna nánast 
engin viðbrögð við áburðargjöf. Áburðarmeðferðir: Óáb = óábornir reitir, Áb1 = 12 g kringum 
plöntu, Áb2 = 24 g kringum plöntu. Sýnd eru meðaltöl og staðalskekkja fyrir 7 endurtekningar 
per meðferð. 

 

Tafla 4. Tölfræðileg greining á hæð, eftir tegundum og áburðargjöf haustið eftir 
gróðursetningu í frjósömu landi á Hvanneyri. Tegundir: RG = rauðgreni, BG = blágreni, SF = 
stafafura. Áburðarmeðferðir: Óáb = óábornir reitir, Áb1 = 12g kringum plöntu, Áb2 = 24g 
kringum plöntu. Sjálfar niðurstöðurnar eru sýndar á Mynd 22. 

  Ef P < 0.001 = ***. Há marktækt. Ef P er  0.001 – 0.009 = ** er marktækur munur.  
  Ef P er  0.05 –      0.009 = * er litið marktækur munur. Ef P > 0.05 er ekki marktækur munur. 

 Frítölur P-gildi Marktækni 

Allar meðferðir   8 < 0.001 Ekki 
marktækt 

Allar tegundir, óháð 
áburðarmeðferð 

 
2 

 
< 0.001 

 
*** 

  RG – BG 1 < 0.001 *** 
  RG – SF 1 < 0.001 *** 
  BG – SF 1 < 0.001 *** 

Allar áburðarmeðferðir,             
óháð tegundum 

 
2 

 
 0.09 

 
Ekki 

marktækt 
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3.3. Krónuflatarmál  

Tré vaxa ekki aðeins upp, þau vaxa einnig út til hliðanna. Til að meta hliðarvöxtinn var 

krónuflatarmál metið. Við mælingar á því kom fram hámarktækur munur milli grenitegunda 

og stafafuru en enginn  marktækur munur var á milli grenitegunda og enginn marktækur 

munur á milli áburðargjafa (Mynd 23; Tafla 5). Meðalkrónuflatarmál var 153, 142 og 87 cm2 

fyrir rauðgreni, blágreni og stafafuru á fyrsta hausti eftir gróðursetningu. Hámarktækan mun 

milli grenitegundanna og stafafuru í krónuflatarmáli má útskýra sem tegundamun og er hann 

ekki mjög áhugaverður. Þegar horft er á Mynd 23 sést hinsvegar mjög misjafnt mynstur í 

svörun tegunda við áburðargjöf, en þar sem áburðaráhrifin voru ekki marktæk er ómögulegt 

að túlka þá svörun. Megin niðurstaðan er því sú sama og fyrir hæðarvöxtinn, áburðargjöf við 

gróðursetningu á frjósömum akri á Hvanneyri breytti honum ekki marktækt á fyrsta 

vaxtartímabili.  .  
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Mynd 23. Meðaltal með staðalskekkju fyrir krónuflatarmál fyrir rauðgreni, blágreni og stafafuru 
haustið eftir gróðursetningu. Tegundirnar bregðast  mismunandi við mismunandi áburðargjöf. Há 
marktækur munur er milli grenis og stafafuru óháð áburðarmeðferðum en ekki er marktækur munur 
milli grenitegunda.  
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Tafla 5. Tölfræðileg greining á krónuflatarmál og áburðarmeðferða með Kruskal-Wallis og 
Mann-Withney U prófum. Tegundir: RG = rauðgreni, BG = blágreni, SF = stafafura. 
Áburðarmeðferðir: Óáb = óábornir reitir, Áb1 = 12g kringum plöntum Áb2 = 24g kringum 
plöntu. Nánari túlkun á niðurstöðum kemur fram á  Mynd 23.  
 

 Frítölur P-gildi Marktækni 

Allar meðferðir   8 < 0.001 *** 

Allar tegundir, óháð              
áburðarmeðferð 

 
2 

 
< 0.001 

 
*** 

  RG – BG 1 0.99 Ekki 
marktækt 

  RG – SF 1 < 0.001 *** 
  BG - SF 1 < 0.001 *** 

Allar áburðarmeðferðir,                          
óháð tegundum 

 
2 

 
0.18 

 
Ekki 

marktækt 
    Ef P < 0.001 = ***. Há marktækt. Ef P er  0.001 – 0.009 = ** er marktækur munur.  
    Ef P er  0.05 –      0.009 = * er litið marktækur munur. Ef P > 0.05 er ekki marktækur munur. 
 
 

 

3.4. Toppþroski hjá rauðgreni og blágreni 

Mælingar fóru fram í október þegar trén áttu að vera búin að búa sig undir veturinn. 

Greinilegur munur var á toppþroska milli rauðgrenis og blágrenis  (Mynd 24) og hámarktækur 

munur var á mati á þroska á milli tegundanna (Tafla 6; P < 0,001). Toppþroski kom betur út 

hjá blágreni en rauðgreni (Mynd 24). Marktækur munur fannst einnig á toppþroska grenis 

milli áburðargjafa óháð grenitegundum (Tafla 6; P = 0.006) og í ljós kom að ekki var 

marktækur munur á toppþroska milli óáborinna ungtrjáa og þeirra sem fengið höfðu minnsta 

áburðarskammtinn (Áb1), en plöntur með hæsta áburðarskammtinn (Áb2) voru með marktækt 

verri frágengna toppsprota. Niðurstöður benda til að blágreni sé heldur fyrr að undirbúa sig 

fyrir veturinn, það getur skipt máli til að forðast haustkal.  Þær benda jafnframt til að of mikil 

áburðargjöf geti seinkað haustun hjá greni og þar með aukið kalhættu.  
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Mynd 24. Toppþroski hjá rauðgreni og blágreni. Blágreni er aðeins betur undirbúið fyrir veturinn en 
rauðgreni. Áberandi er að báðar tegundir hausta sig betur við engan eða lítinn áburðarskammt. Á 
myndinni er sýnd meðaleinkunn og staðalskekkja á 7 blokkum. 
 
Tafla 6. Tölfræðileg greining á toppþroska hjá rauðgreni og blágreni og áburðarmeðferða 
með Kruskal-Wallis og Mann-Withney U prófum.  Áburðarmeðferðir: Óáb = óábornir reitir, 
Áb1= 12g, kringum plöntu, Áb2 = 24g kringum plöntu. Nánari túlkun á niðurstöðum er sýnd 
á Mynd 24.  
 

 Frítölur P-gildi Marktækni 

Allar meðferðir   5 < 0.001 *** 

Allar tegundir,                                            
óháð áburðarmeðferð 

 
1 

 
< 0.001 

 
*** 

Allar áburðarmeðferðir,                           
óháð tegundum 

 
2 

 
  0.006 

 
** 

  Óáb – Áb1 1  0.84 Ekki marktækt 
  Óáb – Áb2 1   0.002 ** 
  Áb1 – Áb2 1 < 0.001 *** 

  Ef P < 0.001 = ***. Há marktækt. Ef P er  0.001 – 0.009 = ** er marktækur munur.  
  Ef P er  0.05 –      0.009 = * er litið marktækur munur. Ef P > 0.05 er ekki marktækur munur. 
 
 
Síðvöxtur var einnig metinn, en hann á sér stað ef trén byrja að hausta sig og setja brum í lok 

sumars, en brjóta svo upp dvalann og byrja að vaxa aftur. Við mat á síðvexti grenis var ekki 

marktækur munur milli meðferða og tegunda (P = 0,05; gögn ekki sýnd) og enginn marktækur 

munur var á milli áburðargjafar  (P = 0,06; gögn ekki sýnd).  
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3.5. Sinuhæð og þekja 

Hæð sinu við plöntu gefur vísbendingu um hvort grassamkeppni hafi hugsanlega átt sér stað 

og áhrif áburðarmeðferða á hana. Hæð sinu jókst til muna við aukna áburðargjöf en munur var 

lítill á milli reita með mismunandi trjátegundum, eins og við var að búast (Mynd 25). Enginn 

marktækur munur var milli tegunda óháð áburðarmeðferð (Tafla 7; P = 0,62) en áhrifin af 

áburðargjöfinni við gróðursetningu voru hámarktæk (Tafla 7; P < 0,001). Mestur munur sást 

milli áburðarmeðferðarinnar óáborið og mikils áburður (Tafla 7; P =  0,02). Því má slá  föstu 

að áburðargjöfin jók grassamkeppnina í tilrauninni, en hæð sinu er þó talsvert lægri en 

meðalhæð plantnanna.   

 
Önnur leið til að meta samkeppni er að meta þekju annarra plantna í kringum trjáplönturnar. 

Við mat á þekju illgresis fékkst svipuð mynd og við hæð sinu (gögn ekki sýnd). Meðalþekja 

illgresis í öllum reitum var 5 skv. Braun-Blanque skala (75-80% þekja). Það var hámarktækur 

munur við áburðargjöf óháð tegundum (P < 0,001) og líka hámarktækur munur milli 

óáborinna og mikið áborinna aðferða (0Áb og Áb2; P < 0,001; gögn ekki birt). Enginn 

marktækar munur var hinsvegar á milli reita með mismunandi trjátegundum (P = 0,21). 

Sumarrýgresi var sáð við allar plöntur í byrjun ágúst til að draga úr líkum á frostlyftingu og í 

úttekt í október kom í ljós að það hafði náð að spíra og koma upp. Við mat á þekju rýgresis 

kom í ljós að meðalþekja í öllum reitum var 2 skv. Braun-Blanque skala (þekja frá 5-25%). 

Við mat á þekju rýgresis sást enginn kerfisbundinn munur á hversu vel rýgresi kom upp í 

reitum með mismunandi trjátegundum en mismunandi áburðarmeðferðir voru marktækt 

mismunandi (P = 0,03, gögn ekki sýnd). Mest var þekja rýgresis, og þar með bestur árangur ef 

notaður var  minnsti áburðarskammturinn (gögn ekki sýnd). Niðurstaðan er að rýgresi 

minnkaði hlutfallslega í þekju eftir því sem þekja illgresis jókst þar sem áburður hafði verið 

gefinn við gróðursetningu í frjósömum akri á Hvanneyri.  
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Mynd 25. Hæð sinu haustið eftir gróðursetningu. Mikill munur er í sinuhæð milli óáborinna 
og áborinna reita. Sýnd eru meðaltöl og staðalskekkja fyrir 7 blokkir/meðferð. 
 

 
Tafla 7. Tölfræðileg greining á hæð sinu fyrir tegundir og áburðarmeðferðir haustið eftir 
gróðursetningu í frjósamt land á Hvanneyri með Kruskal-Wallis og Mann-Withney U prófum. 
Áburðarmeðferðir: Óáb = óábornir reitir, Áb1 = 12g kringum plöntu, Áb2 = 24g kringum 
plöntu. Nánari túlkun á niðurstöðum sýnd á Mynd 25.  
    

 Frítölur P-gildi Marktækni 

Allar meðferðir   8  0.04 * 

Allar tegundir, óháð áburðarmeðferð  
2 

 
 0.62 

 
Ekki 

marktækt 

Allar áburðarmeðferðir, óháð tegundum  
2 

 
< 0.001 

 
*** 

  Óáb – Áb1 1  0.03 * 
  Óáb – Áb2 1  0.002 ** 
  Áb1 – Áb2 1 0.16 Ekki marktækt 

     Ef P < 0.001 = ***. Há marktækt. Ef P er  0.001 – 0.009 = ** er marktækur  munur.  
     Ef P er  0.05 – 0.009 = * er litið marktækur munur. Ef P > 0.05 er ekki marktækur munur. 
 
 

 

3.6. Fylgni milli affalla og illgresissamkeppni 

Við könnun á fylgni milli lifunar og sinuhæðar kom í ljós að ekki fannst marktæk fylgni milli 

þessara tveggja breyta (Pearson r = -0,025, P = 0,95; Mynd 26). Fylgni milli lifunar og 

heildarþekju illgresis var einnig könnuð, en engin marktæk fylgni fannst heldur milli þessara 

breyta (r = - 0,52 og P = 0,52; gögn ekki sýnd).  



47 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Hæð sínu í cm      

L
ifu

n 
í %

   
   

 .

 
Mynd 26. Fylgni á milli meðallifunar mismunandi tegunda og áburðarmeðferða og meðalhæðar sinu í 
sömu meðferðum.  
 

Niðurstöður úr þessari fyrstu úttekt benda almennt til að mikil áburðargjöf við gróðursetningu 

á frjósömum ökrum  hafi lítil eða jafnvel neikvæð áhrif á greni og stafafuru á fyrsta 

vaxtarskeiði. Greni sýndi í heild minni neikvæð áhrif af áburðarmeðferð en stafafura, en 

enginn jákvæður vaxtarmunur sást við mismikla áburðargjöf eins og búist var við. Við 

sjónræna könnun á tilraunarreitnum var áberandi strax í júlí og ágúst hvernig stafafura leit 

verr út í öllum reitum sem voru meðhöndlaðir með áburði (Mynd 27).  

 
 

Mynd 27. Stafafura sem fékk mesta áburðarskammt og dó. Rýgresi  
kemur þó upp og reynir að koma í veg fyrir frostlyftingu. Ljósm. Else Möller. 
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3.7. Ræktunaráætlun fyrir jólatrjáaræktun á ökrum 
 
Hvenær á að gera hvað?  

Ræktunaráætlun er hugsuð sem leiðbeiningar um jólatrjáarækt með rauðgreni, blágreni og 

stafafuru á ökrum við  íslenskar aðstæður. Áætlunin er hönnuð fyrir allt tímabilið frá 

jarðvinnslu árið fyrir gróðursetningu til lokahöggs og nær yfir samtals 13 ár. Verkþættir sem 

tengjast jarðvinnslu og gróðursetningu eru i Töflu 8.   

 
Tafla 8. Undirbúning fyrir gróðursetning með jarðvinnslu (0 ár) og gróðursetning (1. ár).  Hér 
kemur fram hvaða aðgerðir  á að gera og hvenær. Tegundir sem eru notaðar eru rauðgreni, 
blágreni og stafafura.  
 

Jarðvinnsla Aðferð / efni Tími ársins Annað 
Eitrun 5 - 6l /ha Roundup Ágúst - September Heilúðun, ef mikil 

grassamkeppni 
Plæging 20 - 25 cm dýpi Ágúst - September 2 vikum eftir eitrun 
Pinnatæting  Ágúst - September  
Gróðursetning    
Eitrun 2 – 4 l/ha Maí Heilúðun ef mikil 

grassamkeppni 
Gróðursetning 1,4 m millibili Maí - Júní 5000 tré á ha 
Hreykja  Maí - Júní Við hverja plöntu 
Eitrun Roundup 2-4 l /ha 

(200 ml í 15 l af vatni) 
Júlí - Águst Punktúðun með 

bakdælu og skerm 
Sáning sumarrýgresi 10 ml fræ með smá 

áburði 
Byrjun ágúst 1 skeið 10 ml 

 
Áburðarmeðferð   Engin eftir 

gróðursetningu 
Jarðvegssýni  Þegar hentar Áður en áburðargjöf 

hefst 
 
Meðhöndlun og aðgerðir sem tengjast ræktun frá 1. til 12. árs er í Töflu 9. Margir óvissuþættir 

eru tengdir hverjum verkþætti  og meðhöndlun sem fer af stað og aðstæður á hverjum stað eru 

breytilegar og hver ræktandi þarf að taka tillit til þess.  
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Tafla 9. Ræktunaráætlun fyrir ræktunarferlið frá 1.ár til lokahöggs. Hér eru listaðar allar 
aðgerðir sem á að gera ár hvert. Litur táknar að eitthvað á að gera. Ef enginn litur er við árið 
þá á ekki að gera neitt nema að það sé sérstök ástaða til þess. Áburðargjöf fer fram á hverju 
ári fyrir rauðgreni (RG) og blágreni (BG), fyrsta ár 12 g áburð á plöntu. Engin áburður er 
gefinn á stafafuru (SF). Eitrað er fyrstu 4 árin tvisvar á ári, síðan bara einu sinni og siðastu 
árin á ekki að þurfa að eitra. Íbætur bara fyrstu 2 ár. Eftirlit með skaðvöldum er 4-5 sinnum á 
ári og gripið til aðgerða eftir þörfum. Formun fer eftir tegund.  

3.7.1. Áburðargjöf   

Meðhöndlun sem tengist áburðargjöf er hér skipt í tvennt. Eitt almennt módel (tafla 10) þar 

sem áburðargjöf er í samræmi við niðurstöður frá fyrstu úttekt og er mælt með þeirra 

áburðargjöf við ræktendur sem nýta sér áætlunina (Töflur 8 og 9).  

 Annað áburðarmódel er síðan gert fyrir aðaltilraunina á Hvanneyri, sem er áframhald á 

áburðartilrauninni og sýnir meðferðina ÁB1 (Tafla 11). ÁB2 er síðan tvöföldun á þeim 

skammti. Í lok kaflans er síðan nánari  lýsing á aðferðum við umhirðu, hvenær hún á að fara 

fram og annað sem er tengt hverjum verkþætti fyrir sig.  

 

 
 
 
 
 
 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Áburðagjöf                         
   RG + BG g/pl 12 12 12 24 24 24 36 36 36 60 60 60 
   SF                         

2.  Eitrun                          
   Roundup x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1       
   Skord.eftirlit/eitrun                          
3. Íbætur                         
RG + BG + SF                        
4. Formun                         
   Botnklipping                         
   Laga toppa                         
   Toppstjórn                         

   Brjóta brum SF                         
   Formklippa RG - BG                         
   Formklippa SF                         

5. Lokahögg                   30% 30% 40% 
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Tafla 10. Áburðargjöf frá 1. ári til lokahöggs. Áburður: Græði 9 (27-6-6) sem samsvara  
 27% N, 2,6% P, 5,0% K, 1,8% Ca og 2% S. 
 
Tegund Ár Magn 

áburðar í gr. 
á plöntu  

Skeið 10ml  Kíló áburður 
á ha 

Kíló N  
á ha 
 

RG + BG 1-3 12   1 60 16,2 
RG + BG 4-6 24 2 120 32,4 
RG + BG 7-9 36 3 180 48,6 
RG + BG  10-12 60 5 300 81,0 
SF 1 - 12 0 0 0 0 

 
 
 
Tafla 11. Áburðargjöf frá 1. ári til lokahöggs fyrir Hvanneyri. Áburður: Fjölgræðir 7. (22% 
N, 6,1% P, 7,5 K, 1,6 Ca, og 2%S). Áburðartafla fyrir áburðarmeðferð 0Áb = engin áburður, 
Áb1 = lítil skammtur, Áb2 = stærri skammtur.  
 
Áb  
meðferð 

Tegund Ár Magn áburði  
g/pl 

Skeið  
ml 

Kg áburður  
á ha 

Kg N 
á ha 

0 Áb RG+BG+SF 1 - 12 0 0 0 0 
Áb 1 - 1-3 12 1 60 16,2 
Áb 1 - 4-6 24 2 120 32,4 
Áb 1 - 7-9 36 3 180 48,6 
Áb 1 - 10-12 60 5 300 81,0 
Áb 2 - 1-3 24 2 120 26,4 
Áb 2 - 4-6 48 4 240 52,8 
Áb 2 - 7-9 72 6 360 79,2 
Áb 2 - 10-12 96 8 480 105,6 

 
 

Mælt er með að taka jarðvegssýni í upphafi og síðar barrsýni ef þurfa þykir og endurmeta þá 

magn og tegund áburðar. Barrsýni eru alltaf tekin af ársbarri á 3. greinarkransi að ofan seint í 

ágúst eða í byrjun september. 

 

3.7.2. Eitrun (Roundup) 
Punkteitrun með bakdælu. 40 cm radíus í kringum krónu hverrar plöntu. 2-4 l roundup / ha. 

Styrkleiki valinn með tilliti til illgresisálags. Úða tvisvar yfir vaxtartímann, um miðjan júní og 

í lok júlí eða byrjun ágúst, eftir magni illgresis. Síðan úða bara á vorin, en grípa inn og 

punktúða ef þarf.  
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Skordýraeitrun 

Eftirlit með reitunum 4. til 5 sinnum á ári til að kanna heilbrigðisástand trjáa. Ef vart verður 

við skordýr er mikilvægt að grípa til aðgerða og leita ráða hjá skordýrafræðingi til að beita 

réttri meðferð.  

3.7.3. Íbætur 
Innplöntun á nýjum plöntum fyrir þær sem deyja eða hverfa er gerð fyrstu tvö árin eftir 

gróðursetningu. Ef jólatrjáaræktun á að vera áfram á svæðinu eftir eina vaxtarlotu er hægt að 

planta inn á hverju ári og verða þá mismunandi kynslóðir í sama reit. 

3.7.4. Formun 
a. Botnklipping: Neðstu 1-2 greinakransar eru klipptur burt.Alls um 5-10% af hæð trésins. 

Gerist í júní eða júlí á 4. ári.  

b. Laga toppa: Byrja á 3. ári. Klippa tvítoppa burt. Laga toppinn hjá trjám sem vantar topp. 

Hægt að gera allt árið.  

c. Toppstjórn: Ef toppsprotar verða of langir á að klippa þá niður eða hamla vexti þeirra með 

smá rispu í vaxtarvefinn á árssprotanum eða með “Top-stop-tönginni” (Mynd 6) í júní. Þá er 

klemmt rétt undir efsta greinakrans (á topp síðasta árs). 

d. Brjóta brum hjá stafafuru:  Í vikunum kringum Jónsmessu þegar brumin eru rétt að springa 

út. Um ⅓ til ½ af bruminu er brotið af en skildir eru eftir smá stubbar sem mynda 

hliðargreinar. Gert frá 5.- 8. árs  til að fá þétt og bústin tré. 

e. Formklippa rauðgreni og blágreni: Grunnformun á 6. árið í júní. Stefna að keiluformi 

(Mynd 7). Síðan skera eða klippa árssprota á hverju ári frá 7. ári og fram til ársins fyrir 

lokahögg. Gert með hekkklippum eða “sveðju” (Mynd 5). 

 f. Formklippa stafafura: Frá 6. til 9. árið með hekkklippum. Mynda mjúkt keiluform  

(Mynd 7).  

 

3.7.5. Lokahögg.  
Rjóðurfella reitinn og selja öll tré. Kanna nýtingarhlutfallið.   
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4. Umræður 

Á Ísland er löng hefð fyrir að bera áburð að skógarplöntur við gróðursetningu; en hvernig á að 

fara að með áburðargjöf á frjósömum ökrum til dæmis við jólatrjáaræktun? Hvað þarf mikinn 

áburð til að fá fallegt tré? Niðurstöður fyrstu úttektar eru aðallega tengdar áburðaráhrifum á 

lifun og vöxt rauðgrenis, blágrenis og stafafuru eftir fyrsta vaxtarskeiðið. Áherslan í þessari 

langtímatilraun var lögð á áburðaráhrif og síðar á mismunandi formun, en fjölmargir aðrir 

þættir hafa áhrif á velheppnaða og hagkvæma jólatrjáaræktun á ökrum.  

Það tók rótarvöxt um þrjár vikur að komast af stað hjá greniplöntum sem höfðu verið 

geymdar á frysti um veturinn og verið teknar út skömmu fyrir gróðursetningu, en fylgst var 

reglulega með aukaplöntum sem gróðursettar voru utan tilraunarinnar (gögn ekki sýnd). 

Toppvöxtur fór ekki heldur í gang fyrr en á svipuðum tíma. 

Við gönguferðir um gróðursetninguna sumarið 2009 varð fljótlega greinilegt að mikill munur 

var á lifun milli tegunda. Áföll sáust hjá stafafuru og þá sérstaklega í ábornum reitum strax í 

júní og júlí. Bæði rauðgreni og blágreni litu mun betur út, bæði hraustlegri og í betri vexti. 

Þessar niðurstöður voru síðan staðfestar þegar úttektin var gerð í október 2009 og við 

tölfræðilega greiningu kom í ljós að það var samræmi milli sjónrænnar upplifunar af 

tilraunarsvæðinu og tölfræðinnar.  

Hámarktækur munur var á meðallifun milli tegunda og milli áburðarmeðferða. Aðalmunurinn 

á meðallifun tegunda var milli grenis og furu sem bendir til að grenitegundirnar þoli betur 

áburðargjöf við gróðursetningu á frjósömum ökrum eða þoli betur samspil áburðargjafar og 

hins einstaklega þurra tímabils sem hófst skömmu eftir gróðursetningu og hélst fram í ágúst 

(mynd 11), og/eða þá grassamkeppni sem hófst eftir að úrkoman jókst mjög í lok 

vaxtartímabilsins í ágúst. Í júní var úrkoman 43,4mm, sem er undir meðallagi, og í júlí var 

hún ekki nema 8,9mm (Mynd 11). Þess ber einnig að geta að stafafurubakkarnir voru 

sennilega heldur of þurrir við komu frá gróðrarstöð og ef til vill hefði mátt draga eitthvað úr 

afföllum ef plönturnar hefðu verið vökvaðar fyrir gróðursetningu og áburðargjöf. 

Áburðargjöfin og hækkuð vatnsspenna í jarðvegi hefur væntanlega valdið þurrkstreitu 

(saltstreitu) eða jafnvel haft eitrandi áhrif í hinum afar þurra júlímánuði. Slík áhrif eru þekkt 

(Christensen, 2003a; Hreinn Óskarsson, 2008). Niðurstöðurnar sýna að stafafura þolir illa 

áburðarmeðferð rétt eftir gróðursetningu og afföllin jukust með magni áburðar; því meiri 

áburður, því verri lifun. Mikil áföll hjá stafafuru má fyrst og fremst rekja til 
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áburðarmeðferðarinnar, en þó voru afföll einnig meiri í óábornum reitum en hjá 

grenitegundunum. 

 

Jarðvegssýni frá tilraunarsvæðinu benda ekki til ójafnvægis í næringarástandi jarðvegsins 

nema hvað varðar að vatnsleysanlegur fosfór var frekar lágur (2,8mg/100g; Jóhannes Hr. 

Símonarson og fl. 2001) á tilraunasvæðinu. Fosfór er mikilvægt byggingarefni í plöntum og 

hefur veruleg áhrif á efnaskipti, ljóstillifun og fl. Fosfórskortur sést stundum sem fjólublár 

blær á barri (Taiz og Zeiger, 2006). Þetta sást ekki hjá stafafurunni en sumar 

blágreniplönturnar höfðu áberandi fjólubláan blæ, en það er þó einnig litur ungra sprota hjá 

blágreni sem ekki er stressað, þannig að erfitt er fullyrða að það hafi verið skortseinkenni. 

Skortur á fosfór getur þó hugsanlega verið ein af skýringunum á lélegri lifun stafafuru, en það 

er ekki hægt að afhjúpa nema með barrsýnum. Ef P:N hlutfall fer undir 8% í haustlaufi eða 

barri trjáa þá er það merki um P-stress (Bjarni D. Sigurdsson, 2001, Petersen og fl. 2003a). 

Sýrustig jarðvegsins (pH) á tilraunasvæðinu er að meðaltali 5,3 og á ekki að hafa neikvæð 

áhrif á lifun plantna (Henriksen, 1988). 

Einna beinast lá við að kenna samkeppni við illgresi um afföllin hjá stafafurunni. 

Niðurstöðurnar sýndu vissulega að þekja og hæð sinu jókst með áburðargjöf. Stafafuran er 

frumherji, sólelsk og þrífst ekki vel undir þekju af illgresi eða í skugga hávaxnari trjáa (Ólafur 

S. Njálsson, 2005). En þegar kannað var hvort  samhengi væri milli lifunar og hæðar sinu 

fannst engin marktæk fylgni milli þessara tveggja þátta, sem styður ekki að 

illgresissamkeppni hafi verið meginorsök affallanna. Vöxtur illgresis fór ekki verulega af stað 

fyrr en eftir miðjan águst vegna þurrks (Bjarni Diðrik Sigurðsson, pers. uppl, 2010; (Myndir 

15, 16 og 17) og eftir það var lítið eftir af vaxtartímanum og trén hefðu átt að vera búin að 

ljúka bæði topp- og þvermálsvexti.  

Í samband við lifun hjá greni var það áhugavert að  rauðgrenið, sem er háð rökum jarðvegi 

(Ólafur S. Njálsson, 2005), var með góða meðallifun. Hjá rauðgreni eins og hjá stafafuru 

hafði hæsti  áburðarskammturinn þó líka neikvæð áhrif á lifun, en í miklu minna mæli. 

Hugsanlegt er að frystigeymslan og það að greniplönturnar voru í dvala í nokkrar vikur eftir 

að þær voru gróðursettar hafi dregið mikið úr þeim áhrifum sem þurrkurinn og áburðargjöfin 

höfðu um sumarið. Blágreni kom í heild best út hvað varðar lifun en hjá því sáust líka 

neikvæð áhrif af mesta áburðarskammtinum.  



54 

Í sambandi við hugsanleg neikvæð áhrif illgresis er líklegt að  áhrif þess á lifun grenis væru 

minni en á stafafuru, þar sem greni (sérstaklega rauðgreni) er mjög skuggþolið (Sigurður 

Blöndal, 2007). Þó væri það væntanlega ekki betur aðlagað en furan í samkeppni um vatn og 

næringarefni við illgresið. Grassamkeppnin spilar þó örugglega einhverja rullu í miklum 

afföllum stafafurunnar og ef til vill þá einnig í hlutfallsega minni afföllum grenis, og hún 

hefur sennilega verið punkturinn yfir „i-ið“ sem veiklaðar furuplöntur gátu ekki tekist á við í 

lok vaxtartímans. Þetta er rökstutt með því að í aukatilraun 1 sem var austan gömlu 

skjólbeltanna kom upp miklu meira illgresi en í aðaltilrauninni. Þar var illgresi orðið áberandi 

um mánaðarmótin júní-júlí og þegar eitra átti þann 10. ágúst var það ekki hægt vegna þess að 

plönturnar voru týndar í grösum og einæru illgresi. Algengasta grastegundin var 

vallarsveifgras (Poa pratensis) og af einærum plöntum voru haugarfi (Stellaria media) og 

lindúnurt (Epioum alsinfolium) algengastar (Brynja Davíðsdóttir og fl. 2009).  Allar plöntur í 

aukatilraun 1 voru ábornar með ÁB1, en lifun stafafuru var þarna ekki nema 46% vorið 2010 

(Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2010). Aukin grassamkeppni virðist því hafa magnað afföllin 

miðað við aðaltilraunina. Almennt góð lifun hjá greni tengist væntanlega góðu ástandi 

plantnanna sem komu beint úr frystigeymslu og lifun rauðgrenis var 96% og  blágrenis 92% í 

aukatilraun 1 (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2010), þannig að stóraukin illgresissamkeppni hafði 

ekki haft mikil áhrif á grenið.  

Líklegt er að áhrif illgresis og sinu muni koma í ljós á komandi vaxtarskeiði (2010) ef ekkert 

verður að gert til að halda illgresinu í skefjum. Bæði vegna aukins skugga og aukinnar 

samkeppni um vatn og næringarefni. Samkvæmt ræktunaráætlun verður öll aðaltilraunin 

eitruð með Roundup, fyrst í maí og aftur í júlí 2010. Ef sina og gras fær frítt spil á frjósömu 

landi getur það auðveldlega kæft ungplöntur og valdið þar með talsverðu tjóni. Dæmi um 

gróðursetningar á jólatrjám þar sem trén eru horfin í sinu og gras eru vel þekkt hérlendis 

(Böðvar Guðmundsson pers. uppl. 2009). 

 Það var áhyggjuefni þegar aðaltilraunin var skipulögð að of skjóllaust væri á Hvanneyri fyrir 

rauðgreni og því kæmu fram mikil afföll á því strax eftir fyrsta vetur. Tilraunarreiturinn var 

því staðsettur á einu skjólsælasta svæðinu sem var að finna á Hvanneyri, fast vestan við 50 ára 

gamalt sitkagreniskjólbelti og innan víðibelta sem hlífa plöntunum gegn verstu vindáttinni. 

Borið saman við úttektina á aukatilraun 1, sem er einmitt skjóltilraun austan við skjólbeltin á 

nánast skjóllausu landi (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2010) hefur skjólið hinsvegar ekki enn haft 

áberandi áhrif á lifun rauðgrenis, sem var með 96% lifun vorið 2010, eins og áður sagði. 
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Það að engin marktæk áburðaráhrif fundust á vöxt trjátegundanna eftir fyrsta vaxtarskeiðið 

kom mjög á óvart og má væntanleg útskýra með góðri jarðvinnslu og gróðursetningu í 

frjósamt land. Þetta er öfugt við nánast allar áburðartilraunir sem fram hafa farið í skógrækt á 

Íslandi (Edda S. Oddsdóttir og fl.1998; Hrein Óskarsson 2000; Magnús H. Jóhannsson, 2006; 

Hreinn Óskarsson, 2008), en þær hafa yfirleitt verið á rýrum úthaga. Þó má geta þess að í 

áburðartilraun á alaskaösp á þökuskornu túni í Gunnarsholti á Rangárvöllum komu engin 

áburðaráhrif fram í byrjun vaxtarlotu (Guðríður G. Eyjólfsdóttir og fl. 1994), þó að 

asparplönturnar svöruðu áburðargjöf kröftuglega þremur til sex árum síðar (Bjarni D. 

Sigurðsson o.fl., 2001a). Það er því allt of snemmt að leggja mat á áhrif áburðarmeðferða á 

vöxt tegundanna.  

Toppþroski og síðvöxtur eru þættir sem gefa vísbendingu um hvernig tré undirbúa sig fyrir 

veturinn. Tölfræðileg greining sýndi að hámarktækur munur var milli rauðgrenis og blágrenis. 

Blágreni var í heild mun betur frágengið fyrir vetur en rauðgreni og munurinn sást sem hærri 

einkunn fyrir bæði toppþroska og síðvöxt. Þennan mun milli tegunda má líklega rekja til 

uppruna blágrenis á háfjallasvæðum í Colorado, þar sem snemma haustar og mikill kuldi og 

snjór hafa þróað kvæmi sem  hausta sig snemma. Þess utan er blágreni frægt fyrir mikla 

aðlögunarhæfni  (Ólafur S. Njálsson, 2005) sem gera það að mjög áhugaverðri tegund í 

komandi jólatrjáaræktun á Íslandi (Böðvar Guðmundsson, 2001; Björgvin Ö. Eggertsson, 

2002).  

Áburðarmeðferðirnar „enginn áburður“ og „hefðbundin áburðargjöf í skógrækt“ höfðu nánast 

sömu áhrif á vetrafráganginn hjá greni, en hæsti áburðarskammturinn hafði í báðum tilvikum 

neikvæð áhrif. Þetta er áhugavert og getur bent til þess að hætta á haustkali aukist ef of mikið 

er borið á greni. Við vitum ekki að sýnt hafi verið fram á þetta áður fyrir greni á Íslandi, en 

alaskaösp seinkar haustun sinni í allt að þrjár vikur ef borið er ríflega á hana að vori (Bjarni 

D. Sigurdsson, 2001b; Jón Ágúst Jónsson, 2007).  

Eins og nefnt var áður, þá sýndu mælingar á hæð sinu við trjáplönturnar hámarktækan mun 

milli áburðarmeðferða, þannig að hæð sinu jókst með vaxandi áburði. Niðurstöðurnar komu 

ekki á óvart en staðfesta að áburður hefur hvetjandi áhrif á vöxt illgresis. Líklega mun þessi 

svörun minnka  þegar jólatrén stækka og byrja að skyggja á illgresið. Sina getur valdi miklum 

skaða á gróðursetningum og hafa neikvæð áhrif á plöntugæði og lækkað nýtingarhlutfallið við 

lokahögg (Kjæraas, 1989). Mikilvægt er að vinna gegn illgresisvexti með aðferðum sem eru 

skilvirkar og hagkvæmar. Best er að koma þessu í verk áður en illgresið hefur tekið völdin og 
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grípa til aðgerða strax á öðru ári áður en skaði er skeður (Böðvar Guðmundsson, 2000). 

Erlendar rannsóknir hafa sannað að bæði gæði og vöxtur trjáa aukast við nægjanlega eitrun 

sem dregur úr grassamkeppni (Christensen og fl. 2008a og 2008b). Þó hafa rannsóknir sýnt 

fram á að illgresi í ákveðinni fjarlægð (40cm) frá plöntum er til bóta fyrir trén (Christensen og 

fl. 2003b, Have, 2002). Illgresið myndar skjól fyrir plönturnar; það myndar þekju, verndar 

jarðveginn og kemur í veg fyrir uppblástur og þurrkun.    

Frostlyfting eftir fyrsta veturinn var ekki könnuð sérstaklega, en við yfirferð í febrúar og apríl 

2010 sáust engin merki um frostlyftingu í aðaltilrauninni.  Til að verja plönturnar gegn 

frostlyftingu var hreykt við hverja plöntu strax við gróðursetningu og sumarrýgresi var síðan 

sáð um miðjan águst. Þetta bendir annað hvort til að aðgerðirnar hafi heppnast vel og/eða að 

lítið hafi verið um frostlyftingu síðastliðinn vetur. 

Skaðvaldar, sem hægt var að sjá á svæðinu, voru aðallega fuglar. Blesgæs (Anser albifrons) 

hafði heimsótt aðaltilraunina haustið 2009 og bitið nokkra plöntur, eins og sjá má á mynd 4. Í 

vetur sáust einnig rjúpur oft í aðaltilrauninni í leit að fæði. Við mat á beitarskemmdum að 

hausti sáust skemmdir á 7,2% af plöntunum. Tölfræðileg úrvinnsla sýndi engan marktækan 

mun milli tegunda eða milli áburðarmeðferða (gögn ekki sýnd).  

 

4.1. Ræktunaráætlun  

Ræktunaráætluninni er skipt í tvennt. Fyrst jarðvinnsla og gróðursetningarferlið og síðan 

vaxtarferlið frá fyrsta til tólfta árs. Ræktunarmódelið sem hér er sett fram er fyrsta tilraun sem  

byggð er á birtum niðurstöðum erlendis frá og reynslu eftir fyrsta ár tilraunarinnar á 

Hvanneyri. Um er að ræða fræðilega nálgun og mikið hefur verið stuðst við ræktunarreynslu 

ýmissa aðila hérlendis og erlendis. Ræktunaráætlunin er tillaga sem á eftir að breytast og 

þróast eftir því sem reynsla hérlendis eykst og fleiri þættir verða kannaðir.  

Jarðvegsundirbúningur og hvenær hann á að fara fram er háð ástandi svæðisins, jarðvegsgerð 

og fl. Mælt er með að hann fari fram haustið fyrir gróðursetningu, en reynslan frá tilrauninni 

sýndi að jarðvinnsla um vorið virkar ágætlega. Í sumum tilvikum mundi það vera til bóta að 

plægja að hausti og síðan tæta um vorið fyrir gróðursetningu (Hvam, 2002).  

Eitrun er mikilvægur þáttur í ræktun á frjósömum ökrum sem erfitt er að komast hjá nema 

ræktandinn velji aðra lausn til að halda aftur af illgresi (Björgvin Ö. Eggertsson, 2002; 

Lundquist, 1997), svo sem reitingu, þekingu, hrossabeit, plasti, kurli eða öðru (Have, 2002; 

Christensen og fl. 2006; Jón Þor Birgisson, 2009).  Illgresiseyðing er nauðsynleg frá upphafi 
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þangað til trén eru búin að ná yfirráðum yfir illgresinu. Hvað það tekur langan tími er misjafnt 

milli svæða en mikilvægt er alltaf að fylgjast með og grípa inní um leið og illgresið kemur 

aftur. 

Áburðarmeðferðin sem mælt er með er byggð á fyrstu niðurstöðum rannsóknarinnar og 

upplýsingum frá dönskum aðila sem ræktar rauðgreni til jólatrjáa (Morten Aarup Christensen, 

pers. uppl. apríl, 2010). Hann  mælir með að nota um helming af áburði sem ráðlagt er að nota 

fyrir norðmannsþin, og var reiknað út frá því í ræktunaráætluninni. Magn sem  mælt er með 

fyrir norðmannsþin eykst milli ára og er 28 kgN/ha fyrsta árið, 46 kgN/ha annað árið, 69 

kgN/ha þriðja árið og síðan 115 kgN/ha síðasta árið (Petersen og fl. 2000; Christensen og fl. 

2003a;. Morten Aarup Christensen, pers. uppl. apríl 2010).  

 

Val á áburðartegund á að byggja á niðurstöðum úr  jarðvegssýnum og barrefnagreiningum. Í 

jarðvegssýni frá tilraunaverkefninu sást lágur fosfór sem bendir til að val á áburðartegund hafi 

ekki var rétt, en í upphafi var notaður Græðir 9 sem ekki hefur mjög hátt P-hlutfall miðað við 

N. Mælt er með að áburðartegund með hærri fosfórstyrk verði valin fyrir næstu áburðargjöf í 

vor og jarðvegssýni ásamt barrssýni verði tekin til að meta ástand næringarefnisins 

(Lundquist, 1997).  

Skaðvaldar eins og skordýr og fuglar geta valdið miklu tjóni í jólatrjáarækt (Kjæraas, 1989; 

Christensen og fl. 2006; Halldór Sverrisson, 2008a) og brýnt er að fylgjast með slíku allt árið 

um kring og  grípa inní sem fyrst sé þess þörf. Hvaða aðgerð hentar best gegn skordýrafaraldri 

er mjög umdeilt vandamál og verður ekki fjallað um það hér. Til eru ýmsar  lausnir sem eru 

umhverfisvænni en Permasect og mikilvægt er að nota efni sem getur verndað plönturnar án 

þess að valda skaðlegum áhrifum á umhverfið í kjölfarið. Erfitt er að verjast fuglum þegar um 

ungtré er að ræða en reyna má notkun á fuglahræðum eða gasbyssum til að fæla gæsir frá og 

gefa rjúpum korn einhvers staðar nálægt reitnum fyrstu árin á meðan trén eru lítil.  

Formun er stór kafli út af fyrir sig og eftir stendur að kanna í aðaltilrauninni hvaða aðferðir hentar best 

fyrir þær tegundir sem í ræktun eru í verkefninu. Áhugavert væri að fá tækifæri til að kanna betur 

erlendar aðferðir með tilliti til formunar, hvaða tæki og tól eru notuð til að framkvæma 

formunina og fá þjálfun í því hvernig þau eru notuð. Helst er að leita til Danmerkur hvað 

varðar formun grenis en til Bandaríkjanna hvað varðar formun stafafuru (Koelling, 2007; 

Ágúst Árnason, pers. uppl. apríl 2010). Áhrif formunar á gæði trjáa, hækkað nýtingarhlutfall 
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og hagnaður við sölu jólatrjáa er ósnertur kafli í sögu jólatrjáaræktunar á Íslandi (Jón G. 

Pétursson, 1993).  

 

4.2. Samandregið – Svör við spurningum verkefnisins  

Verkefnið „Hraðræktun jólatrjáa á ökrum“ er komið í framkvæmd og fyrstu niðurstöður hafa 

verið ræddar hér að framan. Niðurstöður leiddu í ljós að mikill munur er á lifun og 

illgrassamkeppni með mismunandi áburðargjöf en áburðargjöf jók ekki vöxt á fyrsta ári á 

frjósömum ökrum. Ljóst er að áburðargjöf við gróðursetningu á ekki vel við stafafuru á 

frjósömum ökrum. Hvað varðar áburðarþörf á fyrsta vaxtarskeiði kom í ljós að það var engin 

bein þörf fyrir áburð á fyrsta vaxtarskeiði. Það vakti athygli að aukin áburðargjöf seinkaði 

undirbúningi grenis fyrir veturinn.   

Niðurstöður verkefnisins leiddu en fremur í ljós, eins og við var að búast, að áburðargjöf 

örvar grasvöxt og þar með samkeppni um ljós, vatn og næringarefni. Raunar sáust ekki 

marktæk  neikvæð fylgni milli lifunar og illgresissamkeppni eftir fyrsta vaxtarskeiðið. 

Jarðvegsmeðferðin sem notuð var heppnaðist vel því engin frostlyfting sást eftir veturinn og 

lifun grenis var með ágætum. 
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5. Ályktanir og lokaorð 

 
Athyglisverðustu niðurstöður frá þessu fyrstu úttekt eru að áburðgjöf við gróðursetningu hefur 

neikvæð áhrif á lifun trjáplantnanna fyrsta árið á frjósömum ökrum. Mest neikvæð áhrif hafði 

áburðargjöfin á stafafuru. Lifun var góð hjá rauðgreni og blágreni en þó best í óábornu reitum.  

Niðurstöður benda eindregið til þess að best sé að sleppa áburðargjöf við gróðursetningu á 

frjósömum ökrum.  

Tegundirnar í tilraunarverkefninu hafa almennt reynst vel á Íslandi sem jólatré og vitað er að 

þær þrífast vel hérlendis þó að þær geri mjög ólíkar kröfur til umhverfisins til að vaxa vel. 

Lítið er vitað um hvernig þær muni lifa og vaxa á ökrum hérlendis eða hversu langa 

ræktunarlotu þær þurfa. 

Rauðgreni hefur verið ræktað og notað sem jólatré undir birkiskermi undanfarna áratugi en er 

nánast horfið af markaði sem jólatré, vegna breytinga á tegundanotkun í fjölnytjaskógrækt. 

Spennandi er að sjá hvort hægt er að snúa þeirri þróun við ef rétt ræktunaraðferð verður 

notuð. 

Áhuginn fyrir blágreni hefur aukist undanfarin ár og það lofar góðu sem jólatré til framtíðar 

og er kannski sú grenitegund sem mesta möguleika hefur til að verða vinsælt og algengt 

íslenskt jólatré, vegna meira ræktunarþols, fegurðar og meiri barrheldni en rauðgreni.  

Stafafura, algengasta íslenska jólatréð, kom ekki vel út á fyrsta ári tilraunarinnar og kenndi 

það okkur að hún þarf ekki aukna næringu þegar hún er gróðursett í frjósaman jarðveg.  

Spurning er hvernig hún þróast á ökrum og hvernig hún þrífst innan um greni. Það á eftir að 

koma í ljós, en stafafura er mjög gott tré í jólatrjáarækt á ökrum ef hún þolir aðstæðurnar. Það 

er auðvelt að rækta hana um allt land, hún er barrheldin og fallegt jólatré. Aukning í sölu 

stafafuru undanfarinn áratug sýnir að hún hefur verið er tekin í almenna sátt sem jólatré af 

íslendingum.  

Af öðrum tegundum sem koma til greina í jólatrjáaræktun er fjallaþinur og lindifura mest 

spennandi að mati höfundar. Auka þyrfti rannsóknir á þessum tegundum og kvæmum þeirra, 

til að finna öruggari efnivið fyrir íslenskar aðstæður. Einnig  þyrfti að kanna sérstaklega 

hvernig þær henta í ræktun á ökrum Báðar þessar tegundir eiga það sameiginlegt að þær  

þurfa gott skjól, sem er reyndar grunnvallaratriði fyrir flestar tegundir sem henta í 

jólatrjáarækt.   



60 

Niðurstöður úr þessu verkefni staðfestu að þörf er fyrir miklu meiri þekkingu um 

jólatrjáaræktun við íslenskar aðstæður ef þessi búgrein á að vinna sér sess innan íslenskrar 

skógræktar og landbúnaðar. Til dæmis þarf að auka rannsóknir sem tengjast kvæmavali, 

formun, ræktunaraðferðum og vörnum gegn skaðvöldum og illgresi í jólatrjáarækt og 

sérstaklega að finna umhverfisvænni aðferðir til þess.   

Auknar rannsóknir og þróun sem tengjast arðsemi jólatrjáaræktunar og markaðssetningu 

jólatrjáa  eru mjög mikilvægar. Bæði til að kanna hversu lengi er hagkvæmt að auka umhirðu 

til að auka gæði og nýtingarhlutfall trjánna, en ekki síður til að finna leið inn á íslenska 

jólatrjáamarkaðinn og gera íslensk tré áhugaverðari og samkeppnishæfari við danska innflutta 

norðmannsþininn.  

Að setja upp langtíma rannsóknaverkefni er ferli. Markmið ferlisins er að leita svara við 

ákveðnum  spurningum, en á sama tíma myndast margar nýjar spurningar. Eftir því sem 

tíminn líður kemur í ljós hvaða mistök voru gerð í upphafi, en af mistökunum lærist alltaf 

eitthvað nýtt.   

 

 

 

At vide hvad man ikke ved, 

er dog en slags alvidenhed. 
                           (Piet Hein) 
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