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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

Lilja Dögg Guðnadóttir 
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Ágrip 

Eldstöðvar hafa sett svip sinn á jarðveg Íslands í gegnum tíðina með tíðum eldgosum, enda er 

eldfjallajarðvegur ríkjandi jarðvegsgerð hér á landi. Öskufallið í Eyjafjallajökli hafði mikil 

áhrif á nærsveitir jökulsins þar sem gróður fór á kaf í ösku og er því athyglisvert að skoða 

öskuna í ljósi þess að hún er nú orðin hluti af jarðveginum.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þær breytingar sem verða á magni nýtanlegra 

næringarefna í öskunni eftir að hafa veðrast í eitt ár, að bera saman efnainnihald í jarðvegi 

túna fyrir og eftir öskufall og að mæla öskuþykkt í túnspildum á mismunandi stöðum á 

öskufallssvæðinu og meta hvaða áhrif öskuþykktin hefur á magn nýtanlegra næringarefna í 

jarðveginum. 

Vorið 2011 voru tekin jarðvegssýni úr 20 túnspildum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 

var öskuþykkt túnspildnanna mæld á sama tíma. Auk þessa var öskusýnum safnað á þremur 

stöðum. Magn nýtanlegra steinefna í ösku- og jarðvegssýnunum var mælt í AL-skoli og var 

sýrustig þeirra einnig mælt. Fyrir 16 túnspildur voru til staðar jarðvegsefnagreiningar frá því 

fyrir öskufall og voru þær bornar saman við efnagreiningar eftir öskufall. Rúmþyngd sýnanna 

var einnig mæld og út frá því var rúmþyngd jarðvegsins fyrir öskufall áætluð. 

Töluvert minna var af nýtanlegum næringarefnum í öskunni eftir veðrun í eitt ár en strax eftir 

öskufall, en þó var enn nokkuð magn. Sýrustig túnspildnanna hafði í flestum tilfellum hækkað 

og magn nýtanlegs fosfórs í efsta lagi jarðvegsins aukist í samhengi við öskuþykkt. Ekki 

fengust afgerandi niðurstöður um magn annarra steinefna vegna skorts á upplýsingum um 

stöðu jarðvegsins fyrir öskufall, en þó bentu niðurstöðurnar til þess að magn nýtanlegs 

natríums hefði aukist eftir öskufallið. 

Lykilorð: eldfjallaaska, Eyjafjallajökull, öskufall, jarðvegur, efnamagn, sýrustig, rúmþyngd. 
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Þakkir 

Ég vil þakka öllum bændum sem heimsóttir voru fyrir að taka vel á móti mér í 

jarðvegssýnasöfnun vorið 2011.  

Leiðbeinanda mínum, Guðna Þorvaldssyni vil ég einnig þakka fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar við gerð þessa verkefnis.  

Þorsteinn Guðmundsson fær þakkir fyrir faglega ráðgjöf og starfsfólki rannsóknarhússins á 

Hvanneyri vil ég einnig þakka fyrir efnagreiningar á sýnunum og fyrir tilsögn í verkun þeirra. 

Loftmælingum ehf. þakka ég fyrir að fá afnot af korti af sýnatökusvæði.  

Þá vil ég þakka foreldrum mínum, Guðna Ú. Ingólfssyni og Magðalenu K. Jónsdóttur, systur 

minni Ásdísi Björgu Gestsdóttur og góðvinkonu Kolbrúnu Þóru Eiríksdóttur fyrir yfirlestur 

verkefnisins og gagnlegar ábendingar.  

Að lokum vil ég þakka Halldóri Arnari Árnasyni fyrir andlegan stuðning á meðan á skrifum 

stóð. 
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1 Inngangur 

Ísland er á mótum Norður-Ameríku- og Evrasíu-flekanna sem reka í sundur um 1 cm í hvora 

átt árlega. Bergkvikan úr möttli jarðar getur þá annað hvort storknað í sprungunum eða komið 

upp í eldgosum. Undir Íslandi er heitur reitur, þar sem eldvirkni og framleiðsla gosefna er 

mikil og því eru eldgos mjög tíð hérlendis (Þorleifur Einarsson, 1991) eða um 20-25 á öld 

(Langmann, Folch, Hensch & Matthias, 2012). Eldgos hafa í gegnum tíðina haft mikil áhrif á 

jarðveginn hér á landi, enda er stór hluti jarðvegs á Íslandi eldfjallajarðvegur og er Ísland 

þannig stærsta svæði Evrópu þar sem sá flokkur jarðvegs er ríkjandi (Arnalds, 2004).  

Að kvöldi 20. mars 2010 hófst eldgos á Fimmvörðuhálsi rétt austan við Eyjafjallajökul, það 

var tiltölulega lítið flæðigos sem lauk þann 12. apríl (Veðurstofa Íslands, 2010). Ekki leið þó á 

löngu áður en jökullinn lét vita af sér aftur því aðfaranótt 14. apríl hófst eldgos að nýju í 

Eyjafjallajökli, en þá mun stærra gos á hábungu jökulsins. Áhrif þess áttu eftir að ná til 

meirihluta Evrópu, þar sem öskufallið truflaði ítrekað flugumferð í álfunni (Langmann o.fl., 

2012). Áhrifin voru þó mikil í nágrenni jökulsins líka. Öskufall hófst strax, það byrjaði í 

Vestur-Skaftafellssýslu á Kirkjubæjarklaustri og nærsveitum fyrstu dagana, en færðist vestur 

undir Eyjafjöll þegar vindátt breyttist þann 16. apríl. Á 1. mynd má sjá hvernig öskufallið 

færist yfir Skóga þann 17. apríl. Öskufall var mikið fram eftir vori og eðjuflóð frá 

Eyjafjallajökli ruddu sér niður árfarvegi. Það er því athyglisvert að skoða öskuna í því 

samhengi að hún er nú orðin hluti af jarðveginum og sjá hvaða efni leynast í henni. Sýnt hefur 

verið fram á að í öskunni leyndist töluvert af næringarefnum og öðrum steinefnum þegar hún 

var nýfallin og þar af var töluvert magn næringarefna auðleyst sem plöntur geta nýtt sér til 

vaxtar og þroska (Guðni Þorvaldsson, Hólmgeir Björnsson, Grétar Hrafn Harðarson & 

Jónatan Hermannsson, 2011; Níels 

Óskarsson, 2010). Einnig er ljóst að askan 

var misjöfn að samsetningu eftir því 

hvenær hún féll, mest var af nýtanlegum 

næringarefnum fyrstu daga gossins, og 

minna í öskunni sem féll í maí (Guðni 

Þorvaldsson o.fl., 2011). Askan úr 

Eyjafjallajökli var fíngerð, minnstu kornin 

voru minni en 1 micron (Ármann 

Höskuldsson, Guðrún Larsen, Þorvaldur 1. mynd. Öskuskýið færist yfir Skóga þann 17. apríl 2010. 



2 

 

Þórðarson & Birgir Jóhannesson, 2010) og því losnuðu efnin hraðar úr öskunni en ella, enda 

hafa litlu kornin meira yfirborðsflatarmál miðað við massa en þau stærri. Hins vegar eru 

einnig meiri líkur á því að fínu kornin tapist með vindi og vatni en þau stærri. Það er því 

áhugavert að sjá hvernig staðan er á öskunni þegar hún hefur veðrast í eitt ár, hversu mikið er 

af auðleystum næringarefnum í henni þá, auk þess að athuga hvort þessi næringarefni hafi 

skilað sér í jarðveginn og hvort að næringarefnastaða hans hafi breyst eftir öskufallið.  

1.1 Myndun ösku og öskufall 

Við eldgos myndast þrenns konar gosefni; loftkennd gosefni sem eru gosgufur sem sleppa úr 

bergkvikunni, föst gosefni sem eru hraun sem flæðir eða spýtist úr gosrásinni og laus gosefni 

eða gjóska. Gjóskan myndast við það að gosgufur sleppa úr kvikunni við mikinn þrýsting og 

tæta hana í sundur í leiðinni þannig að misstórar agnir myndast. Gjóskan er flokkuð eftir stærð 

og gerð. Minnsti flokkurinn, sem er sá sem er til umræðu hér, er aska. Hún er almennt flokkuð 

sem gjóska sem er innan við 2 mm í þvermál (Wilson o.fl., 2011), en er yfirleitt innan við 1 

mm (Þorleifur Einarsson, 1991). Þegar gjóskuagnirnar losna í andrúmsloftið og það losnar um 

þrýstinginn sleppa gosgufurnar út og skilja eftir sig blöðruveggi í gjóskunni sem þá er orðin 

storknuð (Shipley & Sarna Wojcicki, 1983; Wilson o.fl., 2011). Þessar gosgufur eru oft sýrur, 

t.d. H2SO4, HCl og HF og getur askan því verið með frekar lágt sýrustig fyrst eftir myndun 

hennar þar sem áhrifum af þessum sýrum gætir enn (Stewart o.fl., 2006). Öskustrókar upp af 

gosrásinni geta náð tugi kílómetra upp í andrúmsloftið, það fer eftir styrkleika gossins og 

magni smágerðra gjóskuefna hversu hátt þeir ná. Hvar askan fellur niður er svo undir áhrifum 

vinda, ráðandi vindátt feykir öskunni frá eldstöðinni þannig að stærstu og þyngstu 

gjóskuagnirnar falla næst eldstöðinni en smæstu og léttustu öskukornin geta borist þúsundir 

kílómetra frá eldstöðinni (Wilson o.fl., 2011). 

Sprengigos og jökulhlaup eru einkennandi fyrir eldgos undir jökli, eins og verða í 

Eyjafjallajökli. Þá byrjar kvikan á því að bræða íshelluna ofan við gosopið svo leysingavatn 

safnast fyrir undir jöklinum þar til hann lyftist, vegna þess að ís er eðlisléttari en vatn. Vatnið 

flæðir þá í burtu af miklum krafti í formi jökulhlaups (Þorleifur Einarsson, 1991). Haldi gosið 

áfram verður sprengigos því vatnsþrýstingurinn sem áður hafði haldið vatns- og gosgufum 

niðri hefur þá losnað og gosgufurnar losna upp í andrúmsloftið og tæta kvikuna í sundur í 

leiðinni svo aska og önnur gjóska spýtast upp um gosopið (Þorleifur Einarsson, 1991).  
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1.2 Framvinda Eyjafjallajökulsgossins 2010 

Gosinu í Eyjafjallajökli má gróflega skipta í þrjá fasa, fyrstu dagana var mikil sprengivirkni, 

sem minnkaði til muna 18. apríl og við tók flæðigos. Þann 5. maí jókst sprengivirknin aftur en 

gosvirknin náði að lokum lágmarki 23. maí þrátt fyrir að minni háttar gosvirkni hafi fundist 

fram að miðjum júní (Langmann o.fl., 2012).  

Kröftugt jökulhlaup varð í Markarfljóti fyrripart dags 14. apríl (Flóðið hefur náð hámarki, 

2010, 14 apríl), og flóð hljóp einnig í Svaðbælisá sem flæddi þá yfir 60 ha af ræktuðum túnum 

á jörðinni Önundarhorni („Þetta er eins og malbik“, 2010, 15. apríl). Þegar þrýsting létti og 

bergkvikan komst í snertingu við leysingavatnið urðu miklar sprengingar, kvikan splundraðist 

í miklu magni í fína ösku og náði öskustrókurinn allt að 11 km y.s. upp í lofthjúpinn fyrstu 

dagana (Langmann o.fl., 2012). Öskufall hófst strax síðdegis 14. apríl og var vindáttin úr 

vestri svo askan féll austan við gosstöðvarnar, í nærsveitum Kirkjubæjarklausturs (Smöluðu 

búfé í öskufalli, 2010, 15. apríl). Vindáttin breyttist að kvöldi 16. apríl og féll þá askan sunnan 

við jökul, undir Eyjafjöllum og austur í Mýrdal (Guðni Þorvaldsson, 2011; Svartur mökkur frá 

gosinu, 2010, 16 apríl). Að morgni 18. apríl mældist öskuþykktin á Raufarfelli um 3-4 cm. 

Sprengivirknin minnkaði þann 18. apríl og var lítið öskufall næstu daga á eftir, þó var af og til 

minni háttar öskufall (Guðni Þorvaldsson, 2011; Mjög dregur úr öskufalli, 2010, 18. apríl) auk 

þess sem öskufjúk gat átt sér stað þar sem ekki þurfti mikinn vind til að hreyfa við nýfallinni 

öskunni. Öskustrókurinn lækkaði þá töluvert og fór niður í 3-5 km y.s. (Langmann o.fl., 

2012). Í lok apríl tók öskufalls að gæta aftur í nágrenni jökulsins en þó ekkert í líkingu við það 

sem var fyrstu dagana (Jarðvísindastofnun Háskólans, 2010). Þann 5. maí jókst sprengivirknin 

í gosinu aftur, hraunrennsli minnkaði verulega og töldu menn að meirihluti kvikunnar 

sundraðist í sprengingum svo öskustrókur hækkaði aftur. Fyrst um sinn var tilkynnt um 

öskufall í Mýrdal og Álftaveri en svo vestar frá 9. maí, þá féll töluverð aska undir Eyjafjöllum 

(Jarðvísindastofnun Háskólans, 2010). Þann 12. maí var enn tilkynnt um öskufall austan við 

gosstöðvarnar en stefndi vestar næstu daga, askan féll þá undir Eyjafjöllum og víðar í 

Rangárþingi Eystra 13.-15. maí. Vindátt snerist 18. maí og stefndi þá askan í norðaustur, 

tilkynnt var um lítils háttar öskufall á Hrauneyjum, Gnúpverjahreppi, S- Þingeyjarsýslu og á 

Austfjörðum. Gosmökkurinn fór sífellt lækkandi og þann 21. maí var hann kominn niður í um 

3 km hæð y.s. Gosvirknin fór sífellt rénandi uppúr því og náði að lokum lágmarki 23. maí, en 

minniháttar gosvirkni fannst fram að miðjum júní (Jarðvísindastofnun Háskólans, 2010; 

Langmann o.fl., 2012). Í lok gossins mældi Guðni Þorvaldsson (2011) öskuþykktina á túnum 

sínum 6-7 cm og hafði hún þá að einhverju leyti þjappast og fokið til og var ástandið svipað 
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víðar í nágrenninu þar sem gróður fór á kaf. Á 2. mynd má 

sjá þversnið af túnspildu sem aska hafði safnaðist fyrir á og 

er öskulagið yfir 15 cm þykkt. Þrátt fyrir að gosvirknin færi 

rénandi var öskufjúk áberandi, sérstaklega framan af sumri, 

en þegar gróður náði að koma upp úr öskunni dró úr því. Frá 

nóvember og fram í miðjan janúar var hins vegar oft þurrt og 

mjög vindasamt og fauk þá mikið af ösku á bersvæði í burtu 

(Guðni Þorvaldsson, 2011). 

1.3 Eldfjallajarðvegur á Íslandi 

Eldfjallajarðvegur er jarðvegur sem byggist upp á gjósku og 

öðrum vindbornum jarðvegsefnum og er helst að finna í 

nágrenni við eldstöðvar. Eldstöðvar landsins hafa þannig haft 

mikil áhrif á jarðveginn og einkenni hans hérlendis enda flokkast íslenskur jarðvegur að 

langmestu leyti undir eldfjallajarðveg (Arnalds, 2004). Eiginleikar jarðvegsins breytast þó 

eftir því sem farið er lengra frá virkum eldstöðvum landsins þar sem jarðvegurinn verður 

votari og inniheldur minna af vindbornum jarðvegsefnum en meira lífrænt efni. Eins virðist 

sýrustig lækka eftir því sem farið er lengra frá eldstöðvunum vegna þess að jónir sem losna 

við veðrun basaltsins í eldfjallajarðveginum hækka sýrustigið (Arnalds, 2008). Basalt gjóska, 

sem er uppistaðan í íslenskum eldfjallajarðvegi, veðrast hratt miðað við mörg önnur 

uppistöðuefni í jarðvegi. Mest af efnunum sem leystast upp við veðrun basaltsins hverfa úr 

jarðvegskerfinu en önnur efni falla aftur út, t.d. ál-, járn- og kísiljónir sem falla út sem 

leirsteindirnar allófan, ímógólít og ferríhýdrít, sem m.a. einkenna eldfjallajarðveg (Arnalds, 

2008). Á Íslandi eru allófan og ferríhýdrít algengar leirsteindir í eldfjallajarðveginum en 

imógólít er sjaldgæfari. Mikið magn lífræns efnis í jarðveginum getur hindrað myndun 

allófans vegna þess að lífræna efnið myndar efnasamband með Al jónum, enda minnkar magn 

allófans í jarðvegi hratt þegar lífrænt efni fer yfir um 10% C (Arnalds, 2004). Í íslenskum 

eldfjallajarðvegi getur hlutdeild allófans farið upp í 30%, en ferríhýdrít er yfirleitt um 5-15% 

af jarðveginum, en það er sambærilegt erlendum eldfjallajarðvegi. Allófan og ímógólít eru 

kúlu- og nálarlaga leirsteindir sem veldur því að samloðun steinda er ekki sérlega mikil. 

Vegna þess hversu lítil samloðunin er, er jarðvegurinn laus í sér og vatn streymir greiðlega 

um hann. Þannig eiga rætur greiða leið um hann og geta jafnvel náð dýpra en í öðrum 

jarðvegsgerðum. Þetta leiðir hins vegar einnig til þess að meiri hætta er á holklaka og 

frostlyftingu (Arnalds, 2008; Ólafur Arnalds, á.á.). 

2. mynd. Askan hélt áfram að fjúka til 

eftir goslok og safnaðist saman í 

þykkum lögum á jarðveginum. Myndin 

er tekin í landi Drangshlíðardals. 
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Önnur einkenni eldfjallajarðvegs eru að hann bindur lífrænt efni og fosfór, og verður því oft 

fosfórskortur í þessari jarðvegsgerð, en eldfjallajarðvegur getur bundið allt að 90% af 

fosfórnum (Arnalds, 2004). Jarðvegurinn getur bundið lífrænt efni með því að mynda 

efnasamband annars vegar á milli allófans og lífræns efnis og hins vegar á milli 

málmsameinda (oftast Al) og moldarefna og er lífrænt efni í íslenskum jarðvegi því töluvert 

mikið (Arnalds, 2008).  

1.4 Sýrustig og rúmþyngd jarðvegsins 

Sýrustig hefur mikil áhrif á eiginleika jarðvegsins, t.d. hversu aðgengileg næringarefnin eru, 

örveruvirkni jarðvegsins og losun ákveðinna eiturefna eins og málmefna út í jarðveginn 

(Ashman & Puri, 2002). Í súrum jarðvegi (pH<5,0) er töluverð hætta á áleitrun sem takmarkar 

vöxt plantnanna sem í honum vaxa. Hættan á þessu takmarkast strax ef sýrustigið er hækkað 

upp í pH 5,5-5,7 þar sem áljónirnar falla út sem Al(OH)3 (Jensen & Husted, 2006). Mikilvægt 

er að viðhalda kjörsýrustigi til að koma í veg fyrir eitranir á borð við áleitrun og til að 

viðhalda frjósemi jarðvegsins og aðgengileika mikilvægra næringarefna. Flest næringarefni 

verða aðgengilegri við hærra sýrustig, aðgengileiki kalíums minnkar við pH<6,0 en 

aðgengileiki Ca og Mg minnkar við pH 6,5-7,0. Fosfór er aðgengilegastur á bilinu pH 6,5-7,5 

(Ashman & Puri, 2002; Jensen & Husted, 2006).  

Hæg súrnun jarðvegs á sér stað við náttúrulegar aðstæður ef úrkoma og frárennsli er nægilegt 

til að útskolun eigi sér stað. Þá getur H2CO3 brotnað niður í HCO3
-
 og H

+
, en við það súrnar 

jarðvegurinn. Regn er yfirleitt nokkuð súrt, í regnvatninu eru H2SO4 og HNO3 sem hafa lítil 

áhrif á jarðveginn til skamms tíma litið en langtímaáhrif eru þau að jarðvegurinn súrnar. 

Ítrekuð köfnunarefnisáburðargjöf hefur sýrandi áhrif á jarðveginn ef NH4
+
 myndast, því 

bakteríur geta oxað í NO3
-
 og vetnisjónir losna þá í jarðveginn svo hann súrnar (Bloom, 

2000). Til að hækka sýrustigið er jarðvegurinn kalkaður en kalk (CaCO3) leysist upp í sýru og 

H
+
 jónir jarðvegsins bindast í vatnsgufu þannig að sýrustig jarðvegsins hækkar (Jensen & 

Husted, 2006). 

Rúmþyngd er skilgreind sem þungi á rúmmálseiningu, gefin upp í einingunni g/cm
3
 eða kg/l. 

Rúmþyngd jarðvegsins er yfirleitt mæld þannig að hólk með ákveðið rúmmál er stungið í 

jarðveginn, sá jarðvegur er þurrkaður og þá vigtaður. Holurými í jarðveginum hefur því áhrif 

á rúmþyngdina, því meira holurými sem fyllt er af lofti, vatni eða öðrum vökva, því minna er 

af jarðvegi og rúmþyngdin verður þannig lægri (Skopp, 2000). Rúmþyngdin er hærri fyrir 

sandjarðveg en fyrir moldarjarðveg vegna þess að sandurinn þjappast betur saman. Það sem 
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hefur helst áhrif á rúmþyngdina er því jarðvegsgerð og stærð jarðvegskorna, ástand 

jarðvegsins og þjöppun hans, t.d. umferð um jarðveginn (Skopp, 2000). Rúmþyngd 

eldfjallajarðvegs er almennt frekar lág eða undir 0,9 g/cm
3
 og á Íslandi er rúmþyngd 

eldfjallajarðvegsins yfirleitt á bilinu 0,3-0,8 g/cm
3
. Þar er oft mikið holurými vegna skorts á 

samloðun leirsteinda sem veldur því að það er nóg af plássi fyrir rætur, en á móti kemur að 

jarðvegurinn er viðkvæmur fyrir vatns- og vindrofi (Skopp, 2000; Arnalds, 2008).  

1.5 Áhrif áburðarefna á uppskeru og jarðveg 

Vegna þess hversu mikið leynist af nýtanlegum næringarefnum í öskunni (Guðni Þorvaldsson 

o.fl., 2011) má hugsa sér að nýta hana sem verðefni. Til að átta sig á því hversu mikils virði 

efnin í henni eru er gott að átta sig á áhrifum næringarefnanna á sprettu, frjósemi jarðvegs og 

næringarefnabúskap.  

Niðurstöður jarðvegsefnagreininga má nota til að áætla áburðarþörf miðað við áætlaða 

uppskeru. Jarðvegsefnatölur fyrir fosfór og kalíum hafa þannig verið flokkar í þrjá flokka; 

lágar, meðal og háar tölur. Ef tölur eru meðalháar er miðað við að aðeins þurfi viðhaldsáburð 

af fosfór, þ.e. að bera þurfi jafn mikið á og fjarlægt er með uppskerunni. Ef tölurnar eru lágar 

er hins vegar ráðlegt að bera á meira en viðhaldsáburð til að byggja efnið upp í jarðveginum 

og ef þær eru hærri má þá bera minna á (Þorsteinn Guðmundsson & Jóhannes Sigvaldason, 

2000). 

Fyrir fosfór er talið að viðhaldsáburð þurfi ef P-tölur jarðvegsefnagreininga eru á bilinu 5-10 

mg P/100 g jarðvegs eða 50-100 mg P/kg jarðvegs. Ef miðað er við að fá 60 hkg þe/ha (6000 

kg þe/ha) þá er viðhaldsáburðurinn 15-18 kg P/ha. Fyrir lægri P-tölur þarf hins vegar 25-35 kg 

P/ha og 0-10 kg P/ha fyrir hærri tölur (Þorsteinn Guðmundsson & Jóhannes Sigvaldason, 

2000). Magn kalíums í jarðveginum gefur á sama hátt upplýsingar um líklega áburðarþörf 

miðað við ákveðna uppskeru. Þannig kalla 0,4-0,8 mj/100 g (u.þ.b. 160-320 mg K/kg 

jarðvegs) á viðhaldsáburð til að uppskera 60 hkg þe/ha, eða 108 kg K/ha. Ef 

jarðvegsefnagreiningar sýna fram á að minna er af kalíum í jarðveginum þarf að bera allt að 

120 kg K/ha, og allt upp að 75 kg K/ha ef forði K í jarðveginum er meiri (Þorsteinn 

Guðmundsson & Jóhannes Sigvaldason, 2000). 

Til viðbótar við jarðvegsefnagreiningar er hægt að áætla áburðarþörf með sprettumælingum 

og áburðartilraunum. Áburðartilraun sem gerð var í Borgarfirði 1978-1981 á mýrarjarðvegi 

sýndi fram uppskeruaukningu ef borin voru 60-90 kg K/ha (Friðrik Pálmason, Ríkharð 
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Brynjólfsson & Árni Snæbjörnsson, 1983). Svipaðar niðurstöður fengust í langtímarannsókn á 

sandtúni þar sem uppskeruaukning fékkst upp að 66 kg K/ha áburðargjöf (Þorsteinn 

Guðmundsson, Guðni Þorvaldsson & Hólmgeir Björnsson, 2011). Langtímatilraun á 

mýrarjarðvegi á Sámsstöðum gaf hins vegar takmarkaða uppskeruaukningu fyrir meira en 33 

kg K/ha, en þó einhverja (Hólmgeir Björnsson, Guðni Þorvaldsson & Þorsteinn 

Guðmundsson, 2007). Uppskeruaukning fæst ef borin eru allt að 15 kg P/ha í mýrarjarðvegi 

og sandtúni, í sumum tilfellum gefa 26-30 kg P/ha einnig uppskeruaukningu í þessum 

jarðvegsgerðum, ekki síst eftir nokkurra ára áburðargjöf viðkomandi skammts (Friðrik 

Pálmason o.fl., 1983; Hólmgeir Björnsson o.fl., 2007; Magnús Óskarsson & Ríkharð 

Brynjólfsson, 2000; Þorsteinn Guðmundsson o.fl., 2011). Hlutdeild vallarfoxgrass í uppskeru 

mýrartúns hefur einnig aukist við svipaða áburðarskammta, 15 kg P/ha og 33 kg K/ha en lítil 

aukning fram yfir það (Friðrik Pálmason o.fl., 1983). Sprettumælingar á borð við þessar eru 

háðar því að aðrir þættir en viðkomandi áburðarefni sem skoðað er séu ekki takmarkandi. 

Þriðji þátturinn sem notaður er til að meta áburðarþörf túna er magn steinefna í heysýnum sem 

sýna hversu mikið af ábornum efnum plantan tekur upp og nýtir. Niðurstöður 

langtímarannsóknarinnar á Sámsstöðum sýndu fram á að meirihluti áborins kalís skili sér í 

upptökuna í heyinu og á sama hátt skilar aukinn P-áburður fosfór í heyið (Hólmgeir Björnsson 

o.fl., 2007). Magnús Óskarsson og Ríkharð Brynjólfsson (2000) sýndu einnig fram á 

aukningu fosfórs í uppskeru við aukinn fosfórskammt í rannsókn sinni á fosfóráburði á 

mýrartúni. Svipaðar niðurstöður komu fram í langtímatilraun á sandjarðvegi og 

áburðarrannsóknum á mýrarjarðvegi í Borgarfirði (Friðrik Pálmason o.fl., 1983; Þorsteinn 

Guðmundsson o.fl, 2011). P-áburður sem borinn er á umfram þarfir plantnanna safnast hins 

vegar upp í efsta lagi jarðvegsins (Hólmgeir Björnsson o.fl., 2007; Þorsteinn Guðmundsson 

o.fl., 2011) og binst þar fyrst og fremst steinefnum jarðvegsins og getur einhver hluti hans 

losnað og nýst gróðri (Sigurður Þór Guðmundsson & Þorsteinn Guðmundsson, 2008). Friðrik 

Pálmason o.fl., (1983) komust einnig að því að við aukna kalíumupptöku sem fylgir auknum 

kalíumáburði minnkar upptaka plantna á natríum, þar sem neikvæðra víxlverkandi áhrifa 

gætir í sumum tilfellum. Við mikla kalíum áburðargjöf minnkar á sama hátt hlutdeild annarra 

steinefna í uppskerunni og því er það ekki ráðlegt (Friðrik Pálmason o.fl., 1983). 

1.6 Fyrri rannsóknir á öskunni úr Eyjafjallajökli 2010 

Askan úr eldgosinu úr Eyjafjallajökli var töluvert skoðuð á meðan á gosinu stóð og eftir það. 

Öskusýni voru tekin með nokkru millibili og á þeim var gerð heildarefnagreining þar sem 
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greint var hversu mikið er til staðar af mældum steinefnum án þess að líta til þess hversu 

mikið af þeim er nýtanlegt. Niðurstöður þessara heildargreininga leiddu í ljós að mjög mikið 

er af steinefnum í öskunni (Níels Óskarsson, 2010), en það er tekið saman í 1. töflu fyrir 

helstu næringarefnin.  

1. tafla. Magn helstu næringarefna í öskunni skv. 

heildargreiningum jarðvísindastofnunar HÍ 2010. 

Efni Magn (g/kg) 

Kalsíum 34,6 

Kalíum 15,2 

Magnesíum 14,4 

Fosfór 2,1 

Guðni Þorvaldsson o.fl. (2011) könnuðu hins vegar hvað væri nýtanlegt plöntum af þessum 

næringarefnum sem eru til staðar í öskunni. Þá voru tekin öskusýni á mismunandi tímum 

gossins og einnig síðar um sumarið og voru þau efnagreind í AL skoli. Askan var mjög 

mismunandi að efnasamsetningu eftir því hvenær hún féll auk þess sem það hafði áhrif hvort 

hún var tekin strax og hún féll eða síðar. Þeim reiknaðist svo til, með heildargreiningar 

Jarðvísindastofnunar til hliðsjónar, að það væru tæp 6% af heildarkalsíum öskunnar, tæp 5% 

af heildarfosfór, tæp 2% af heildarkalíum og innan við 1% af heildarmagnesíum öskunnar 

sem plönturnar gætu nýtt sér þetta fyrsta ár (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011).  

Bakkaræktun á bygg- og grasblöndu í ösku og eðju úr Eyjafjallajökli og mold frá Korpu var 

framkvæmd sumarið 2010 í þeim tilgangi að athuga hvaða áhrif askan og eðjan hefðu á 

ræktunareiginleika jarðvegsins. Niðurstöðurnar urðu á þá leið að með því að blanda ösku eða 

eðju við moldina fékkst um 90% af uppskeru af hreinni mold en næringarefnin virtust nýtast 

betur þar sem ösku var blandað við moldina en í hreinni mold (Guðni Þorvaldsson o.fl., 

2011). 

Til að sjá hvort að ástæða væri til að spara áburðarkaup þar sem aska er mikil í jarðvegi var 

gerð áburðartilraun með ösku þar sem henni var dreift yfir reitina í 5 mm eða 10 mm þykkum 

lögum (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011). Niðurstöðurnar voru helst á þann veg að askan 

minnkaði uppskeruna, þeim mun þykkara öskulagi sem dreift var yfir því minni varð 

uppskeran því nýgræðingurinn átti erfitt með að vaxa upp úr öskulaginu. Hins vegar skiluðu 

næringarefnin úr öskunni sér vel í gróðurinn, og töldu höfundar að áburðaráhrif öskunnar 

væru sambærileg 40 kg K ha
-1

 af K-áburði og 20 kg P/ha í fyrsta slætti, en áhrifin lítil sem 

engin í seinni slætti (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011).  
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1.7 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt. Í fyrsta lagi að bera saman efnainnihald í efstu 5 cm 

jarðvegs túna fyrir og eftir öskufall. Í öðru lagi að bera saman magn nýtanlegra næringarefna í 

öskunni nýfallinni annars vegar og eftir að hafa legið á jörðinni og veðrast í ár hins vegar. Í 

þriðja lagi að mæla öskuþykkt í túnum á mismunandi stöðum á öskufallssvæðinu og meta 

hvaða áhrif öskuþykkt hefur á næringarefni efsta jarðvegslagsins. Ekki er vitað til þess að 

samanburðartilraun sem þessi, þar sem borin eru saman nýtanleg næringarefni í öskunni þegar 

hún fellur og þegar hún hefur veðrast í eitt ár, hafi verið framkvæmd fyrr og er athyglisvert að 

sjá hvað kemur út úr því. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Sýnataka 

 

3. mynd. Dreifing og staðsetning þeirra 10 bæja sem tekin voru jarðvegssýni á. 

Jarðvegssýnum var safnað í apríl 2011 á 10 bæjum í Mýrdal og undir Eyjafjöllum, tekin voru 

sýni af 2 túnspildum á hverri jörð. Bæirnir voru valdir með það í huga að dreifing þeirra um 

svæðið væri nokkuð jöfn en auk þess var æskilegt að jarðvegsefnagreiningar frá því fyrir gos 

væru til af þessum túnspildum. Staðsetningu bæjanna sem tekin voru sýni á má sjá á 3. mynd. 

Jarðvegsefnagreiningar til samanburðar frá því fyrir gos voru til fyrir allar spildurnar nema 

fjórar, báðar spildurnar á Önundarhorni, Heimatún á Raufarfelli og H2 á Ásólfsskála. 

Upplýsingar um jarðvegsgerð, ræktunarár, endurræktunarár, rakastig og mat á sprettu voru 

skráðar niður fyrir hverja túnspildu. Einnig voru bændur spurðir hvort borinn hefði verið 

búfjáráburður á spilduna sem gæti skekkt niðurstöður. Þessar upplýsingar eru teknar saman í 

2. töflu.  
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2. tafla. Upplýsingar um ræktunarsögu, sprettu og rakastig túnspildna sem tekin voru sýni af. 

Staður 

Jarðvegs- 

gerð Ræktunarár 

Endur 

ræktunarár Spretta Rakastig Athugasemdir 

Kerlingardalur – Aur 10 Aur 1999 

 

sæmileg þurrt Búfjáráburður af beit á haustin 

Kerlingardalur – Framtún 5 Mói 2000 

 

góð vel þurrt Búfjáráburður af beit á haustin 

Reynir – Holtsendi Mýri gamalt 2000 mjög góð sæmilegt 

 Reynir – Vestasta Skák Mýri 2002 

 

mjög góð blautt 

 Suður-Foss – Stafholt 10 Mýri 2005 

 

sæmileg blautt Mykja feb-mars 2011 ca. 15 tonn/ha 

Suður-Foss – Langholtsmýri 8 Mýri 2006 

 

góð blautt Mykja feb-mars 2011 ca. 15 tonn/ha 

Brekkur 1 – Engjaskák Mýri 1996 

 

góð sæmilegt 

 Brekkur 1 – Fosstún Mói 2005 

 

mjög góð vel þurrt 

 Eystri-Pétursey – Mói 1 Mói 1980 2006 mjög góð vel þurrt Kúamykja haust 2010. 5000 l/ha 

Eystri-Pétursey – Vegtún Mói 2002 

 

góð þurrt Kúamykja haust 2010. 5000 l/ha 

Drangshlíðardalur – Kúahagi Mói gamalt 

 

góð vel þurrt Beitt á sumrin 

Drangshlíðardalur – 19 Mói gamalt 2005 góð vel þurrt Búfjáráburður af beit haust 2011 

Raufarfell – Heimatún Mói gamalt 

 

góð þurrt Búfjáráburður af beit 

Raufarfell – Miðstykki Mýri 1974 

 

góð þurrt Hefur lítið verið borið á í gegnum tíðina, ekki mikill tilbúinn áburður. 

Önundarhorn – T1 Mýri 2009 

 

góð þurrt Tún sem flæddi yfir að hluta, sýni ekki tekið úr þeim hluta 

Önundarhorn – T7 Mýri gamalt 2004 sæmileg blautt Tún sem flæddi yfir og ekki hreinsað. Öskuþykkt ekki mæld 

Hvassafell – Nýlenda Mói 

 

1995 góð þurrt Búfjáráburður eftir beit 

Hvassafell – Sléttur  Mói 

  

góð sæmilegt 

 
Ásólfsskáli – H2 Mói 1968 2006 mjög góð þurrt 

 
Ásólfsskáli – B7 Mýri 1978 2001 sæmileg sæmilegt Vatnsblönduð kúamykja 26.apríl, 18,7 t/ha 
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Í 4.-5. hverjum tappa sem teknir voru í hverri túnspildu 

var öskuþykkt mæld og meðaltal þessara tappa gefið upp 

sem öskuþykkt túnspildunnar. Öskulagið ofan á 

jarðveginum er nokkuð greinanlegt eins og sést á 4. 

mynd og því tiltölulega einfalt að mæla þykkt þess. 

Öskulag var mælt í öllum túnspildum nema í spildu T7 á 

Önundarhorni, en það er spilda sem eðjuflóð úr 

Svaðbælisá flæddi yfir í gosinu og var eðjan ekki 

hreinsuð af túninu í framhaldinu. Á þeirri túnspildu var þykkt lag af eðju- og öskublöndu og 

því var öskulagið ekki greinanlegt eins og í öðrum túnspildum. Ástand spildu T7 má sjá á 5. 

mynd. Auk jarðvegssýnanna voru tekin þrjú hrein öskusýni, á bæjunum Drangshlíðardal, 

Raufarfelli og Hvassafelli. 

Jarðvegssýnin voru tekin með þar til gerðum bor 

sem sker 5 cm langa jarðvegstappa, en það eru efstu 

5 cm jarðvegsins sem almennt eru skoðaðir þegar 

tekin eru jarðvegssýni auk þess sem efsta 

jarðvegslagið verður fyrir mestum áhrifum. Úr 

hverri túnspildu voru teknir u.þ.b. 20-30 tappar eftir 

stærð túnspildunnar og dreifðust tökustaðir nokkuð 

jafnt um hana. Töppum hverrar túnspildu var safnað 

í þar til gerðan poka sem lokað var fyrir og hann merktur bæjarnafni og túnspildu. 

Öskusýnum var safnað úr sköflum sem talið var að innihéldu hreina ösku, beint í sams konar 

poka og jarðvegssýnunum var safnað í. Til að koma í veg fyrir myglu voru sýnin geymd í eins 

þurru lofti og hægt var þar til þeim var komið í þurrkofn til þurrkunar.  

2.2 Þurrkun og meðhöndlun 

Sýnin voru þurrkuð í þurrkofni við 20°C í 3 sólarhringa. Þá voru þau möluð og síuð í gegnum 

2 mm sigti og grófum steinum hent úr. Sýnin voru þá tilbúin til efnagreiningar og 

sýrustigsmælingar. 

Rúmþyngd sýnanna var mæld eftir að búið var að þurrka þau og mala. Notað var 100 ml 

mæliglas sem fyllt var upp að 80-90 ml og vigtað. Mæliglasið var hreinsað og vigtað á milli 

4. mynd. Jarðvegstappar frá Ásólfsskála. 

5. mynd. Ástandið á spildu T7 á Önundarhorni sem 

eðjuflóð úr Svaðbælisá flæddi yfir og var ekki 

hreinsuð á eftir. 
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sýna til að fá sem nákvæmasta vigtarmælingu fyrir hvert sýni. Rúmþyngdin fékkst þannig í 

einingunni g/cm
3
.  

2.3 Efnagreiningar 

Sýnin voru efnagreind á rannsóknarstofu LbhÍ sumarið 2011. Auðleyst næringarefni (Ca, Mg, 

K, Na og P) voru greind í ammóníum laktatskoli (AL-skol) samkvæmt Egner, Riehm og 

Domingo (1960). Lausnin sem er notuð er 0,1 n ammóníumlaktat og 0,4 n ediksýra og er með 

pH 3,75. Ca, Mg, K og Na voru greind með ICP tæki af gerðinni Ultima 2 ® frá HORIBA 

Jobin Yvon © en P er greindur í bláum lit.  

Sýrustig allra sýna var mælt í vatni. Aðferðin er að fylla 25 ml bikarglas af viðkomandi 

jarðvegssýni og vatni í hlutföllunum 1:1. Þessi blanda er látin bíða í 30 mínútur og þá er 

notaður pH mælir með glerskauti til að mæla sýrustigið.  

2.4 Úrvinnsla 

Gögn sem notuð voru í úrvinnslu voru skráð, umreiknuð og flokkuð í Microsoft Office 

Excel® 2007 (© 2006 Microsoft Corporation) en tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd í SAS 

Enterprise Guide ® 4.2 (© 2006-2008, SAS Institute inc.).  

Magn auðleystra steinefna í sýnunum er gefið upp sem millijafngildi/100g jarðvegs úr 

efnagreiningunum. Til að fá gleggri mynd af magni efnanna voru þessi gildi umreiknuð í g/kg 

jarðvegs og kg/ha (0-5 cm). Þá var parað t-próf notað til að greina muninn á magni auðleystra 

steinefna í öskunni sem tekin var nýfallin í eldgosinu 2010 og öskunni sem safnað var vorið 

2011. Parað t-próf var einnig notað til að greina mun á magni auðleystra steinefna í 

jarðveginum fyrir og eftir öskufall. Túnspildurnar fjórar sem ekki voru til 

jarðvegsefnagreiningar fyrir frá því fyrir öskufall voru ekki teknar með í þá greiningu.  

Sýrustig jarðvegssýna fyrir öskufall var borið saman við sýrustig jarðvegssýnanna 2011 með 

pöruðu t-prófi og sömuleiðis var parað t-próf notað í samanburði sýrustigs nýfallinnar ösku og 

ösku sem hafði veðrast í 1 ár. 

Rúmþyngd jarðvegsins var leiðrétt fyrir öskunni og þykkt hennar til að áætla gróflega 

rúmþyngd jarðvegsins (0-5 cm) fyrir öskufall. Í leiðréttingunni var notast við meðaltal 

rúmþyngdar öskusýnanna sem tekin voru 2011 og hún dregin frá mældri rúmþyngd hverrar 

túnspildu í hlutfalli við öskuþykkt hennar. Parað t-próf var þá notað til að bera saman áætlaða 

rúmþyngd jarðvegsins fyrir öskufall og mælda rúmþyngd jarðvegsins eftir öskufall.  
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3 Niðurstöður og umræður 

3.1 Efnamagn ösku 

Í 3. töflu er magn auðleystra næringarefna í öskusýnunum sem tekin voru 2011 og meðaltal 

tekið af þeim. Til samanburðar eru meðaltalsgildi yfir magn auðleystra næringarefna úr 

öskusýnum sem safnað var á Raufarfelli í apríl 2010 (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011). 

3. tafla. Magn auðleystra steinefna (mg/kg) í öskunni. Annars vegar meðaltalsgildi öskunnar sem safnað 

var í apríl 2010 og hins vegar gildi öskusýnanna sem safnað var vorið 2011 og meðaltal tekið af þeim. 

 Staður og ár P Ca Mg K Na 

Raufarfell apríl 2010
1) 

115 3107 119 191 488 

      Drangshlíðardalur 2011 59 279 33 51 41 

Hvassafell 2011 88 148 21 23 41 

Raufarfell 2011 79 533 91 106 90 

Meðaltal 75 320 48 60
 

57 
1)

 Meðaltal þeirrar ösku sem safnað var í apríl 2010 (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011). 

Askan sem safnað var í Drangshlíðardal og á Hvassafelli virðist að mörgu leyti vera álíka í 

magni auðleystra næringarefna, en askan sem tekin var á Raufarfelli inniheldur hins vegar 

töluvert meira af auðleystu kalsíum, magnesíum, kalíum og natríum.  

Askan sem safnað var í apríl 2010 er mun auðugri af næringarefnum heldur en öskusýnin frá 

2011, enda hafa næringarefni líklega að einverju leyti skolast úr öskunni frá því hún féll og 

fínasta askan hefur fokið eða skolast burt. Hins vegar var magn auðleystra næringarefna líka 

mjög breytilegt á meðan á gosinu stóð, í maí féll aska sem var mun snauðari af auðleystum 

næringarefnum en askan í apríl (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011) og í raun eru öskusýnin 2011 

mun líkari henni en apríl öskunni. Samkvæmt öskuþykktarmælingum sem gerðar voru í apríl 

2010 féll askan í apríl í mun meiri mæli á Raufarfelli en á hinum sýnatökustöðunum 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2010b; Guðrún Larsen o.fl., 2010) og steinefnin virðast losna 

meira úr henni. Líklega hefur hún verið fínkornóttari en sú sem féll síðar og þess vegna er jafn 

mikið af auðleystum næringarefnum í henni og raun ber vitni. Minna er hins vegar af 

auðleystum næringarefnum í öskunni frá Drangshlíðardal og Hvassafelli þar sem sú aska 

inniheldur líklega meira magn af maí ösku og minna magn af apríl ösku.  

Í 4. töflu kemur fram magn steinefna í öskunni í kg/ha fyrir hvern cm af ösku sem bætist við 

jarðveginn.  
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4. tafla. Magn steinefna (kg/ha) í öskunni fyrir hvern cm af ösku sem er á jarðveginum. Annars vegar 

meðaltalsgildi öskunnar sem safnað var í apríl 2010 og hins vegar gildi öskusýnanna sem safnað var vorið 

2011 og meðaltal tekið af þeim. 

Staður og tími P Ca Mg K Na 

Raufarfell apríl 2010
1) 

14 373 14 23 59 

      Drangshlíðardalur 2011 8 37 4 7 5 

Hvassafell 2011 13 22 3 3 6 

Raufarfell 2011 11 72 12 14 12 

Meðaltal 10 43 7 8 8 
1)

 Meðaltal þeirrar ösku sem safnað var í apríl 2010 (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011). 

Í hverjum cm af öskulagi leynast 8-13 kg P/ha árið 2011. Rannsóknir hafa sýnt fram á að á 

mýrar- og sandjarðvegi auki fosfóráburður upp að 15-20 kg P/ha uppskeruna (Friðrik 

Pálmason o.fl., 1983; Hólmgeir Björnsson o.fl., 2007), og bendir þetta til þess að þarfir fyrir 

fosfóráburð á öskufallssvæðinu hafi minnkað töluvert eftir öskufallið, a.m.k. til skemmri tíma 

litið. Þar sem öskulög eru þykk hefur enn meiri fosfór bæst við og hefur öskufallið þannig 

jafnvel leitt til þess að engin þörf sé á fosfóráburði á því svæði. Þar sem fosfórinn er svo 

mikill að plönturnar nýta hann ekki allan eru líkur á að hann safnist fyrir í efsta laginu, bindist 

þar og geti jafnvel nýst síðar (Hólmgeir Björnsson o.fl., 2007; Þorsteinn Guðmundsson o.fl., 

2011) og verður þannig áburðarþörfin einnig minni til lengri tíma litið.  

Kalíummagn var mismunandi í öskunni eftir sýnatökustöðum og var langmest á Raufarfelli. 

Þar sem svo kalíumauðug aska fellur í þykkum lögum bætist við mikið auðleyst kalíum fyrir 

plönturnar að taka upp og á þeim svæðum verða áburðarþarfir fyrir kalíum mjög litlar. Þó ber 

að hafa í huga að kalí skolast auðveldlega í burtu. Sýnt hefur verið fram á að áburðarþörfin á 

mýrar- og sandjarðvegi sé upp að 60 kg K/ha, stundum meiri (Friðrik Pálmason o.fl., 1983; 

Þorsteinn Guðmundsson o.fl., 2011) en jafnvel ekki nema rúm 30 kg K/ha (Hólmgeir 

Björnsson o.fl., 2007). Á því svæði sem kalíumsnauðari aska hefur fallið hefur þörfin fyrir 

kalíum áburð líklega ekki horfið alveg en þó hugsanlega minnkað töluvert. 

Árlega taka túngrös upp um 15-30 kg Ca/ha og 10-20 kg Mg/ha (Magnús Óskarsson & 

Matthías Eggertsson, 1991). Í hverjum cm af ösku sem bættist ofaná jarðveginn voru 22-72 kg 

af kalsíum og 3-12 kg af magnesíum á ha. Þörfum plantnanna til upptöku á þessum efnum ætti 

því að vera mætt með öskunni á öskufallssvæðunum miðað við þau öskusýni sem tekin voru 

og þörfin á því að bera þau á því engin nema ef hækka þarf sýrustig, þá þarf að bera á kalk. 
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Natríum hefur ekki skort hér á landi og þurfa plöntur það í litlu magni eða alls ekki og hefur 

því ekki þurft að bera það á jarðveginn (Magnús Óskarsson & Matthías Eggertsson, 1991; 

Þorsteinn Guðmundsson, 1998).  

Almennt er töluvert minna af nýtanlegum steinefnum í öskunni eftir veðrun í eitt ár. Þar hefur 

líklega áhrif að fínu kornin í öskunni hafa frekar tapast með vindi og vatni heldur en grófu 

kornin, en meira magn af steinefnum losnar úr fínu kornunum en þeim grófu. Þetta hefur haft 

einhver áhrif á magn auðleystra steinefna í öskunni á milli ára. Auk þess losnar langmest 

fyrsta árið úr öskunni, þó til langs tíma haldi efnin áfram að losna úr henni. Einnig getur verið 

að efni sem þegar hafi losnað úr öskunni hafi skolast út þar sem enginn gróður hafi verið til að 

nýta þau. 

3.2 Öskuþykkt  

Öskuþykkt var mæld á hverri túnspildu og eru niðurstöður þeirra mælinga á 6. mynd. 

 

6. mynd. Öskuþykkt í túnspildunum sem skoðaðar voru í rannsókninni. Bæjum er raðað frá vestri til austurs.  

Öskuþykktin er áberandi mest á Raufarfelli, Önundarhorni og í Drangshlíðardal, en þynnist 

þaðan bæði til austurs og vesturs. Minnst er askan á austustu bæjum Mýrdalsins.  

Öskufall undir Eyjafjöllum hófst að kvöldi 16. apríl og stóð yfir fram eftir nóttu. Að morgni 

17. apríl hófst það aftur og stóð þá yfir allan daginn. Þann 17. apríl var öskuþykktin undir 

Eyjafjöllum kortlögð og var öskulagið þá þykkast um 5 cm við Seljavelli og Lambafell en 

þynntist þaðan til bæði austurs og vesturs (Guðrún Larsen o.fl., 2010). Þessar mælingar eru í 
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samræmi við mælingar Guðna Þorvaldssonar, en að morgni 18. apríl mældi hann á túnum 

sínum 3-4 cm öskuþykkt. Enn átti þó eftir að falla töluverð aska á svæðinu því í lok goss 

mældi Guðni 6-7 cm öskuþykkt á túnum sínum eftir að hún hafði líklega þjappast niður og 

fokið eitthvað til. Næstu daga féll ekki mikil aska á þessu svæði en þó var af og til lítils háttar 

öskufall á svæðinu (Guðni Þorvaldsson, 2011). Þann 23. apríl var öskuþykktin aftur kortlögð 

á þessu sama svæði (7. mynd) og voru niðurstöður þeirra mælinga svipaðar, nema þá hafði 

askan aðeins aukist á Skógum og mældist þar 1,6-2,0 cm. Hins vegar hafði lítið bæst við á 

Hrútafelli og Skarðshlíð miðað við þessar mælingar þar sem öskuþykktin var innan við 0,5 

cm. Á þessum tíma mældist öskuþykktin á Ásólfsskála einnig aðeins um 0,5 cm 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2010b). Öskuþykkt í Mýrdalnum var mæld 13. maí 2010 og var 

öskuþykktin á svæðinu mestmegnis 1,5-2,0 cm, en á svæðinu frá Reynishverfi og vestur fyrir 

Hvol í Mýrdal mældist askan aðeins 1,0-1,5 cm (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2010a).  

7. mynd. Öskuþykkt sunnan Eyjafjallajökuls þegar hún var mæld 23. apríl 2010 (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2010b). 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér er til umræðu eru í nokkuð góðu samræmi við 

fyrrgreindar niðurstöður. Í ljósi þess að þær mælingar voru gerðar ári eftir að öskufallið átti 

sér stað hafði askan þjappast töluvert niður og nokkuð magn hennar væntanlega fokið í burtu 

og skolast út með vatni. Því hefur töluvert bæst í af ösku undir Eyjafjöllum eftir kortlagningu 

öskunnar í apríl 2010. Sem dæmi má nefna að í Drangshlíðardal mældist öskuþykkt 

túnspildnanna beggja yfir 2,0 cm, á Raufarfelli fór öskuþykktin uppí 4,9 cm og á 
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Önundarhorni var hún 3,0. Á Ásólfsskála mældist öskuþykktin ekki nema 0,5 cm í apríl 2010 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2010b) en 2011 mældist hún hins vegar 1,6-1,8 cm. 

Athyglisvert hefði verið að mæla öskuþykkt á Hrútafelli og Skarðshlíð til að sjá hvort 

öskuþykktin hafi verið minni þar en á hinum túnspildunum í lok gossins líka. Við túlkun 

þessara niðurstaðna ber þó að hafa í huga að mælingarnar voru fáar á stóru svæði og gefa því 

aðeins grófa mynd. Auk þess voru túnin sem skoðuð voru ekki öll staðsett við bæinn sem þau 

tilheyra þó ekki sé gerð frekari grein fyrir staðsetningu þeirra en hvaða jörð þau tilheyra. 

Í grófum dráttum virðist öskudreifingin hafa haldist nokkurn veginn í hendur við kortlagningu 

öskuþykktar annars vegar undir Eyjafjöllum 23. apríl 2010 og hins vegar í Mýrdal 13. maí 

2010 þrátt fyrir að öskulög undir Eyjafjöllum hafi víða þykknað eftir mælingarnar.  

3.3 Sýrustig ösku og jarðvegs 

Sýrustig öskusýnanna þriggja sem tekin voru vorið 2011 var að meðaltali pH 6,55 með lægsta 

gildi að Hvassafelli með pH 6,00 og hæsta gildi í Drangshlíðardal með pH 6,90 en sýrustig 

öskunnar á Raufarfelli var þarna á milli, mældist pH 6,76. Sýrustigið er því töluvert breytilegt 

eftir sýnatökustað en líkleg skýring á því eru mismunandi aðstæður á sýnatökustöðum. Sýnin 

hafa líklega hvert um sig verið blanda af ösku sem féll á mismunandi tímum gossins og 

öskukornin þ.a.l. misjöfn að gerð. Þannig hefur efnasamsetning sýnanna og veðrun öskunnar 

verið mislangt á veg komin sem veldur því að sýrustigið er breytilegt. 

Aska, sem safnað var jafnóðum og hún féll í apríl og maí 2010, mældist með pH 6,38-6,56. 

Hins vegar var aska sem safnað var allt að 2 vikum eftir að hún féll með töluvert hærra 

sýrustig eða pH 7,65 og 7,85 (Guðni Þorvaldsson o.fl., 2011). Þarna gæti hafa átt sér stað 

veðrun á basaltinu sem leiðir af sér að jónir losna úr öskunni sem hækka sýrustigið (Arnalds, 

2008). Ástæðan getur einnig verið sú að fyrst eftir myndun öskunnar getur ysta lag hennar 

verið mjög súrt vegna áhrifa af súrum loftkenndum gosefnum á borð við H2SO4, HCl og HF 

en þessara áhrifa gætir aðeins fyrst eftir myndun öskunnar (Stewart o.fl., 2006) og þess vegna 

gæti sýrustig öskunnar hafa verið lægra fyrst eftir að hún féll. Hins vegar hefur askan súrnað 

að einhverju leyti aftur því árið 2011 var sýrustig öskunnar á Raufarfelli komið aftur niður í 

pH 6,76.  

Rétt er að hafa í huga að skekkja í sýnatöku og mælingum gæti að einhverju leyti skýrt þann 

breytileika í sýrustigi öskunnar sem hér hefur verið nefndur.  
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5. tafla. Sýrustig jarðvegsins í hverri túnspildu fyrir og eftir öskufall með öskuþykkt til samanburðar. 

Sýrustig jarðvegsins fyrir og eftir öskufall er gefið upp í 5. töflu en munurinn á sýrustigi í 

túnspildunum fyrir og eftir öskufall reyndist ekki tölfræðilega marktækur (p>0,05).  

Þrátt fyrir að munurinn á sýrustigi jarðvegsins mældist ekki tölfræðilega marktækur þá er 

meðaltalið nokkru hærra eftir öskufall og í flestum túnspildum er það þó nokkuð hærra eftir 

öskufall. Það er í samræmi við það sem búist var við, því við veðrun basalts öskunnar losna 

jónir sem hækka sýrustig jarðvegsins en það lækkar hins vegar aftur að einhverju leyti eftir 

því sem gróðurfarið nær sér aftur í fyrra horf og lífrænar sýrur sem því fylgja ná að hafa áhrif 

á sýrustigið (Arnalds, 2008). Rétt er að hafa í huga við túlkun þessara mælinga að skekkja í 

sýnatöku getur haft áhrif á það hvort munur mælist á sýrustigi fyrir og eftir öskufall.  

Þrátt fyrir að sýrustig hækki í flestum tilfellum eftir öskufallið þá eru túnspildur þar sem 

sýrustigið er töluvert hærra fyrir öskufall, munurinn er mestur í spildu B7 á Ásólfsskála. Hins 

Staður 

Fyrir 

öskufall 

Eftir 

öskufall 

Mismunur á 

pH Öskuþykkt 

Kerlingardalur – Framtún 5 5,64 5,92 0,28 0,8 

Kerlingardalur – Aur 10 5,37 5,59 0,22 0,9 

Reynir – Vestasta Skák 5,44 5,62 0,18 0,8 

Reynir – Holtsendi 5,39 5,06 -0,33 0,8 

Suður-Foss – Langholtsmýri 8 5,37 5,68 0,31 1,1 

Suður-Foss – Stafholt 10 5,23 5,08 -0,15 1,5 

Brekkur 1 – Engjaskák 5,48 5,65 0,17 1,0 

Brekkur 1 – Fosstún 6,13 5,91 -0,22 1,5 

Eystri-Pétursey – Vegtún 5,82 6,05 0,23 1,7 

Eystri-Pétursey – Mói 1 6,11 5,92 -0,19 1,8 

Drangshlíðardalur – Kúahagi 5,32 6,01 0,69 2,7 

Drangshlíðardalur – 19 5,77 5,68 -0,09 2,1 

Raufarfell – Miðstykki 5,40 5,75 0,35 3,8 

Raufarfell – Heimatún 

 

6,19 

 

4,9 

Önundarhorn – T7 

 

6,87 

  Önundarhorn – T1 

 

6,49 

 

3,0 

Hvassafell – Sléttur 5,48 5,87 0,39 1,7 

Hvassafell – Nýlenda 5,65 5,90 0,25 1,7 

Ásólfsskali – B7 6,42 5,74 -0,68 1,6 

Ásólfsskali – H2 

 

6,14 

 

1,8 

Meðaltal 5,63 5,71 0,09    
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vegar er rétt að benda á að sýrustigsmæling í henni fyrir öskufall var gerð árið 2000 en spildan 

var endurræktuð árið 2001. Jarðvegurinn getur því hafa breyst töluvert síðan 

sýrustigsmælingin var gerð fyrir öskufall og þannig getur verið að sýrustigið hafi í raun verið 

annað stuttu fyrir öskufall en mældist árið 2000. Því er hætta á að þessar mælingar 

endurspegli ekki áhrif öskufallsins í raun. Annað sem getur haft áhrif er að 

köfnunarefnisáburður hefur mjög líklega verið borinn á spilduna flest þessara ára, en sýnt 

hefur verið fram á sýrandi áhrif hans (Bloom, 2000; Gudmundsson, Björnssson & 

Thorvaldsson, 2004; Hoyt & Hennig, 1982). Þar sem 10 ár liðu á milli þess að 

sýrustigsmælingar voru gerðar er því hætt við að rétt fyrir öskufall hafi sýrustig túnspildunnar 

B7 ekki verið pH 6,42 eins og mældist árið 2000 heldur töluvert lægra.  

Aðrar túnspildur sem mældust með hærra sýrustig fyrir öskufall en eftir eru Holtsendi á 

Reyni, Stafholt á Suður-Fossi, Fosstún á Brekkum 1 og Mói 1 í Eystri-Pétursey. Þetta er 

athyglisvert vegna þess að á hinum spildunum á þessum bæjum er munurinn töluverður í hina 

áttina, þ.e. sýrustigið töluvert hærra eftir öskufallið. Í Fosstúni á Brekkum 1 og Móa 1 í 

Eystri-Pétursey er hins vegar sýrustigið fyrir öskufall yfir pH 6,0 og eftir öskufall pH 5,9 og 

því enn frekar hátt þó að breytingin sé til lækkunar. Lækkunin er heldur ekki mikil, svo að 

þarna getur um skekkju í sýnatöku verið að ræða. Einnig getur verið að sýrustigið hafi verið 

búið að lækka um einhver stig frá síðustu sýrustigsmælingu. Auk fyrrgreindra túnspildna er 

sýrustigið örlítið hærra fyrir öskufall í spildu 19 í Drangshlíðardal, en munurinn er það lítill, 

0,09 pH stig, að þar virðist askan hreinlega ekki hafa náð að hafa áhrif á sýrustig jarðvegsins. 

Einnig má benda á að eftir öskufall mælist sýrustigið hæst á Raufarfelli og Önundarhorni, en 

sýrustigsmæling frá því fyrir öskufall var aðeins til staðar í einni af þessum fjórum 

túnspildum. Vegna þess hversu hátt sýrustigið er í þessum túnspildum er hins vegar líklegt að 

þarna sé um áhrif öskunnar að ræða og að sýrustigið hafi verið töluvert lægra fyrir öskufallið. 

Í þeim túnspildum sem öskulagið er þykkast er sýrustigið jafnframt mjög hátt. 

Áhrif öskufallsins á sýrustigið ættu ekki að vera neikvæð, engin af þeim túnspildum þar sem 

sýrustig var mælt fór yfir æskileg mörk þar sem aðgengileiki mikilvægra næringarefna fer 

minnkandi (Ashman & Puri, 2002).  
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3.4 Efnamagn jarðvegs 

3.4.1 Fosfór 

Niðurstöður tölfræðilegra greininga leiddu í ljós að marktækur munur er á magni fosfórs fyrir 

og eftir öskufall (p<0,01). Magn fosfórs er birt í 6. töflu (kg/ha annars vegar og mg/kg hins 

vegar) fyrir og eftir öskufall í hverri túnspildu fyrir sig. Öskuþykkt hverrar túnspildu er gefin 

upp til samanburðar.  

6. tafla. Magn auðleysts fosfórs fyrir og eftir öskufall í hverri túnspildu fyrir sig með öskuþykkt til hliðsjónar. Meðaltal er 

tekið af spildum sem hafa efnagreiningu bæði fyrir og eftir öskufall 

  kg/ha (0-5 cm)   mg/kg jarðvegs   

Bær Fyrir öskufall Eftir öskufall   Fyrir öskufall Eftir öskufall Öskuþykkt 

Kerlingardalur - Aur 10 51 47 

 

212 196 0,9 

Kerlingardalur - Framtún 5 21 20 

 

59 58 0,8 

Reynir - Holtsendi 24 22 

 

88 81 0,8 

Reynir - Vestasta Skák 18 29 

 

74 121 0,8 

Suður-Foss - Langholtsmýri 8 8 18 

 

26 60 1,1 

Suður-Foss - Stafholt 10 21 22 

 

65 68 1,5 

Brekkur 1 - Engjaskák 10 12 

 

26 33 1 

Brekkur 1 - Fosstún 2 9 

 

6 24 1,5 

Eystri-Pétursey - Mói 1 13 30 

 

26 60 1,8 

Eystri-Pétursey - Vegtún 4 16 

 

8 38 1,7 

Drangshlíðardalur - Kúahagi 13 36 

 

27 73 2,7 

Drangshlíðardalur - 19 26 68 

 

48 123 2,1 

Raufarfell - Heimatún 

 

63 

  

95 4,9 

Raufarfell - Miðstykki 39 65 

 

64 106 3,8 

Önundarhorn - T1 

 

72 

  

114 3 

Önundarhorn - T7 

 

31 

  

53 

 Hvassafell - Nýlenda 15 49 

 

33 109 1,7 

Hvassafell - Sléttur 14 15 

 

35 38 1,7 

Ásólfsskáli - B7 9 12 

 

21 30 1,6 

Ásólfsskáli - H2   15     32 1,8 

Meðaltal 18 29   51 76   

Öskusýnin sem tekin voru 2011 innihéldu töluvert mikið af auðleystum fosfór, að meðaltali 

75 mg/kg jarðvegs, og hefur hann að einhverju leyti skilað sér niður í jarðveginn, í það 

minnsta efsta lag hans þar sem á ákveðnum túnspildum er töluvert meira af fosfór eftir 

öskufallið en fyrir. Sérstaklega er áberandi mikið af fosfór í þeim spildum sem öskuþykktin er 

mikil, á Raufarfelli, Önundarhorni og í Drangshlíðardal. Af þeim túnspildum sem upplýsingar 
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eru til staðar til samanburðar á magni fosfórs fyrir og eftir öskufall er áberandi mikill munur á 

spildunum með mesta öskuþykkt. Tvær af þeim túnspildum sem eru með hvað þykkasta 

öskulagið, Heimatún Raufarfells og T1 á Önundarhorni eru hins vegar ekki með samanburðar 

greiningu frá því fyrir gos. Vegna þess hversu auðugar þær eru af auðleystum fosfór eftir 

öskufall, með um 100 mg P/kg jarðvegs má álykta að askan hafi þar haft mikil áhrif. Á 

austustu bæjunum, þar sem öskuþykktin mældist minnst er breytingin í magni auðleysts 

fosfórs einnig minnst, þrátt fyrir að á þremur túnspildum á því svæði sé magn auðleysts fosfór 

mjög mikið; Aur 10 í Kerlingardal, Holtsendi á Reyni og Stafholt 10 á Suður-Fossi. Þrátt fyrir 

litla ösku hefur magn auðleysts fosfórs aukist nokkuð á Vestustu-Skák á Reyni, ef ástæðan 

fyrir því er askan þá er athyglisvert að fosfór skuli ekki aukast í túnspildunum í kring sem eru 

með svipaða öskuþykkt. Hins vegar binst töluverður hluti áborins fosfórs í efsta lagi 

jarðvegsins (Bændaskólinn á Hvanneyri, 1989; Hólmgeir Björnsson o.fl., 2007; Þorsteinn 

Guðmundsson o.fl., 2011) og getur verið að það hafi verið raunin á þessari túnspildu.  

Aðrar túnspildur þar sem magn auðleysts fosfórs er mun meira eftir öskufallið eru spildurnar á 

Eystri-Pétursey, Fosstún á Brekkum 1 og Langholtsmýri á Suður-Fossi, en öskuþykkt þessara 

túnspildna er 1,1-1,8 cm. Athyglisvert er að Sléttur á Hvassafelli og B7 á Ásólfsskála voru 

með svipaða öskuþykkt, 1,7 og 1,6 cm, en breytingin á magni auðleysts fosfórs er hins vegar 

lítil þar. Það er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að askan á Hvassafelli 2011 var auðugust 

af auðleystum fosfór af öskusýnunum. Hann hefur hins vegar greinilega ekki skilað sér í 

þessar túnspildur. Þá er rétt að benda á að spilda B7 á Ásólfsskála var endurræktuð eftir að 

hún var efnagreind fyrir öskufall svo að raunverulegt efnamagn þar getur hafa verið töluvert 

ólíkt því sem mældist fyrir endurræktun. Athyglisvert er að spilda T7 mældist með tiltölulega 

lítið magn auðleysts fosfórs eftir öskufall, en jarðvegssýnið úr henni var að miklu leyti eðja 

eftir eðjuflóð sem flæddi yfir hana. Þetta bendir til þess að áhrif eðjunnar séu önnur en af 

öskunni, þar sem auðleystur fosfór er í það minnsta ekki í miklu magni.  

Nýtanlegur fosfór í jarðveginum hefur aukist í flestum túnspildunum og bendir P-tala 

jarðvegsefnagreininganna til þess að áburðarþörf hafi minnkað í mörgum tilfellum (Þorsteinn 

Guðmundsson & Jóhannes Sigvaldason, 2000), ekki síst á því svæði sem öskuþykktin var 

mest. Í fáum tilfellum er fosfórinn yfir 100 mg P/kg jarðvegs og mun hann líklega bindast og 

safnast fyrir í jarðveginum og getur verið að fosfór áburðarþörf sé minni þar til einhvers tíma. 

Það þarf einnig að hafa í huga að þessar greiningar mældu aðeins það sem er auðleyst af 

næringarefnum á þeim tíma sem jarðvegssýnin voru tekin, en líklegt að enn meira losni úr 

öskunni eftir því sem hún veðrast og einnig eru líkur á að eitthvað muni skolast út. 
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3.4.2 Kalsíum 

Tölfræðilegar greiningar leiddu í ljós að munur á kalsíum fyrir og eftir öskufall reyndist ekki 

marktækur (p>0,05). Í 7. töflu er gerð grein fyrir magni Ca fyrir og eftir öskufall í hverri 

túnspildu fyrir sig og öskuþykkt spildnanna höfð til samanburðar.  

7. tafla. Magn kalsíums fyrir og eftir öskufall í hverri túnspildu fyrir sig, með öskuþykkt til hliðsjónar. Meðaltal er tekið af 

spildum sem hafa efnagreiningu bæði fyrir og eftir öskufall. 

 

kg/ha (0-5 cm) 

 

mg/kg jarðvegs 

 Staður Fyrir öskufall Eftir öskufall 

 

Fyrir öskufall Eftir öskufall Öskuþykkt 

Kerlingardalur - Aur 10 430 437 

 

1784 1813 0,9 

Kerlingardalur - Framtún 5 380 366 

 

1083 1041 0,8 

Reynir - Holtsendi 178 332 

 

662 1233 0,8 

Reynir - Vestasta Skák 119 349 

 

501 1464 0,8 

Suður-Foss - Langholtsmýri 8 241 420 

 

802 1397 1,1 

Suður-Foss - Stafholt 10 261 298 

 

822 940 1,5 

Brekkur 1 - Engjaskák 245 311 

 

662 842 1,0 

Brekkur 1 - Fosstún 697 366 

 

1885 988 1,5 

Eystri-Pétursey - Mói 1 966 592 

 

1905 1167 1,8 

Eystri-Pétursey - Vegtún 690 601 

 

1624 1416 1,7 

Drangshlíðardalur - Kúahagi 267 508 

 

541 1031 2,7 

Drangshlíðardalur - 19 509 563 

 

922 1021 2,1 

Raufarfell - Heimatún 

 

317 

  

481 4,9 

Raufarfell - Miðstykki 550 536 

 

902 878 3,8 

Önundarhorn - T1 

 

824 

  

1305 3,0 

Önundarhorn - T7 

 

875 

  

1518 

 Hvassafell - Nýlenda 444 614 

 

982 1359 1,7 

Hvassafell - Sléttur 533 728 

 

1323 1807 1,7 

Ásólfsskáli - B7 1895 465 

 

4652 1141 1,6 

Ásólfsskáli - H2 

 

689 

  

1530 1,8 

Meðaltal 525 468 

 

1316 1221 

 

Kalsíum magn öskunnar var breytilegt eftir sýnatökustað, töluvert mikið var af kalsíum í 

öskunni á Raufarfelli eða 359 mg/kg ösku, en mun minna var í öskunni á Hvassafelli, 108 

mg/kg ösku. Askan í Drangshlíðardal lá þarna á milli. Áhrif öskunnar á magn auðleysts 

kalsíums í jarðveginum ættu því að vera breytileg eftir staðsetningu og öskumagni. Einstakar 

túnspildur skera sig úr, t.d. hefur spilda B7 á Ásólfsskála verið einstaklega rík af Ca þegar 

jarðvegssýni var tekið fyrir öskufall, en hafa ber í huga að sú spilda var endurræktuð eftir það 

og því ekki víst að þessi mikli munur sem þarna birtist sé raunverulegur. Vel getur verið að 
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stuttu fyrir öskufall hafi túnspildan í rauninni innihaldið allt annað magn næringarefna en 

þarna var mælt. 

Túnspildurnar á Önundarhorni eru töluvert kalsíumauðugar en vegna þess að efnagreiningar 

voru ekki gerðar fyrir öskufall er erfitt að segja til um hvort að magnið sé vegna öskufallsins 

eða hvort þær hafi verið svona kalsíumauðugar fyrir öskufallið líka. Sama gildir um spildu H2 

á Ásólfsskála sem var ekki efnagreind fyrir öskufall en var mjög kalsíumrík eftir öskufallið.  

Á heildina litið þá eru nokkrar túnspildur sem kalsíum magn hefur aukist í eftir öskufall, en 

það er hins vegar lítið samhengi við öskuþykktina í því sambandi. Til að sjá heildarmyndina 

vantar þó efnagreiningar fyrir öskufall á túnspildunum sem voru með þykkustu öskulögin, 

Heimatún Raufarfells og túnspildurnar á Önundarhorni, en án þeirra upplýsinga er erfitt að 

segja til um áhrifin miðað við öskuþykkt. Miðað við það að askan var kalsíumríkust á 

Raufarfelli af sýnatökustöðunum þrem hefði verið líklegt að áhrifin þar á jarðveginn væru 

mikil, en í Miðstykki hefur hins vegar kalsíum magn minnkað eftir öskufallið. Rétt er þó að 

taka fram að efnagreiningin fyrir öskufall er mjög gömul og getur því verið að jarðvegurinn 

hafi verið annar að efnasamsetningu rétt fyrir öskufallið.  

Á Hvassafelli og í Drangshlíðardal hefur magn nýtanlegs kalsíums aukist töluvert, það sama 

má segja um túnspildurnar á Reyni, Suður-Fossi og Engjaskák á Brekkum 1. Spildurnar í 

Kerlingardal, Eystri-Pétursey og Fosstún á Brekkum 1 voru hins vegar mjög kalsíumauðugar 

fyrir öskufall en það jókst ekki eftir öskufallið.  

3.4.3 Magnesíum 

Í 8. töflu er magn magnesíums í jarðveginum annars vegar fyrir öskufall og hins vegar eftir 

öskufall í hverri túnspildu fyrir sig. Munur á magni magnesíums fyrir og eftir öskufall er ekki 

tölfræðilega marktækur (p>0,05). Samkvæmt mælingum hefur magnið tífaldast í Fosstúni á 

Brekkum 1. Líklega er þarna um einhverskonar skekkju í mælingum eða skráningu um að 

ræða og eru gildi þeirrar spildu því ekki tekin með í meðaltöl. 
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8. tafla. Magn magnesíums fyrir og eftir öskufall í hverri túnspildu fyrir sig, með öskuþykkt til hliðsjónar. Meðaltal er tekið 

af spildum sem hafa efnagreiningu bæði fyrir og eftir öskufall, nema Fosstún á Brekkum 1. 

 

kg/ha (0-5 cm) 

 

mg/kg jarðvegs 

 Staður Fyrir öskufall Eftir öskufall 

 

Fyrir öskufall Eftir öskufall Öskuþykkt 

Kerlingardalur - Aur 10 170 139 

 

705 576 0,9 

Kerlingardalur - Framtún 5 145 106 

 

413 303 0,8 

Reynir - Holtsendi 46 79 

 

170 292 0,8 

Reynir - Vestasta Skák 52 77 

 

219 322 0,8 

Suður-Foss - Langholtsmýri 8 51 89 

 

170 295 1,1 

Suður-Foss - Stafholt 10 96 81 

 

304 256 1,5 

Brekkur 1 - Engjaskák 117 136 

 

316 367 1,0 

Brekkur 1 - Fosstún 90 921 

 

243 2491 1,5 

Eystri-Pétursey - Mói 1 197 107 

 

389 210 1,8 

Eystri-Pétursey - Vegtún 113 103 

 

267 242 1,7 

Drangshlíðardalur - Kúahagi 102 104 

 

207 210 2,7 

Drangshlíðardalur  - 19 134 90 

 

243 163 2,1 

Raufarfell - Heimatún 

 

45 

  

68 4,9 

Raufarfell - Miðstykki 208 82 

 

340 135 3,8 

Önundarhorn - T1 

 

78 

  

124 3,0 

Önundarhorn - T7 

 

88 

  

153 

 Hvassafell - Nýlenda 93 104 

 

207 231 1,7 

Hvassafell - Sléttur 245 138 

 

608 344 1,7 

Ásólfsskáli - B7 134 92 

 

328 225 1,6 

Ásólfsskáli - H2 

 

80 

  

177 1,8 

Meðaltal 127 102 

 

326 278 

 

Í flestum tilfellum er töluvert minna af auðleystu magnesíum eftir öskufallið en fyrir. Þær 

túnspildur sem magnið hefur aukist í eru spildurnar á Reyni, Langholtsmýri á Suður-Fossi, 

Engjaskák á Brekkum 1 og Nýlenda á Hvassafelli. 

Öskusýnin sem tekin voru vorið 2011 innihéldu ekki áberandi mikið af auðleystu magnesíum, 

mest var á Raufarfelli þar sem voru 91 mg Mg/kg ösku en 21 og 33 mg Mg/kg á Hvassafelli 

og í Drangshlíðardal. Þegar askan féll var hún mjög misjafnlega magnesíumrík, mest var af 

magnesíum í öskunni sem féll fyrst eða rúmlega 100 mg/kg ösku, en minna í öskunni sem féll 

í maí, þá voru aðeins 20-50 mg/kg ösku. Öskufallið og þykktin virðast almennt ekki hafa áhrif 

á magn magnesíums í jarðveginum, aukning hefur komið fram í það fáum túnspildum að 

líklega hefur magnesíum úr öskunni ekki náð í gegn til jarðvegsins, heldur skolast að 

töluverðu leyti út með vatni. 
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3.4.4 Kalíum 

Í 9. töflu er magn kalíums gefið upp sem annars vegar kg/ha (0-5 cm) og hins vegar mg/kg 

jarðvegs. Munur á magni kalíums fyrir og eftir öskufall í jarðvegi reyndist ekki tölfræðilega 

marktækur (p>0,05).  

9. tafla. Magn kalíums fyrir og eftir öskufall í hverri túnspildu fyrir sig, með öskuþykkt til hliðsjónar. Meðaltal er tekið af 

spildum sem hafa efnagreiningu bæði fyrir og eftir öskufall 

 

kg/ha (0-5 cm) 

 

mg/kg jarðvegs 

 Staður Fyrir öskufall Eftir öskufall 

 

Fyrir öskufall Eftir öskufall Öskuþykkt 

Kerlingardalur - Aur 10 311 181 

 

1290 751 0,9 

Kerlingardalur - Framtún 5 181 80 

 

516 227 0,8 

Reynir - Holtsendi 63 75 

 

235 278 0,8 

Reynir - Vestasta Skák 69 77 

 

289 325 0,8 

Suður-Foss - Langholtsmýri 8 56 76 

 

188 254 1,1 

Suður-Foss - Stafholt 10 110 108 

 

348 340 1,5 

Brekkur 1 - Engjaskák 272 182 

 

735 493 1,0 

Brekkur 1 - Fosstún 97 108 

 

262 293 1,5 

Eystri-Pétursey - Mói 1 155 212 

 

305 418 1,8 

Eystri-Pétursey - Vegtún 80 163 

 

188 383 1,7 

Drangshlíðardalur - Kúahagi 98 96 

 

199 196 2,7 

Drangshlíðardalur - 19 104 136 

 

188 246 2,1 

Raufarfell - Heimatún 

 

108 

  

164 4,9 

Raufarfell - Miðstykki 155 119 

 

254 196 3,8 

Önundarhorn - T1 

 

143 

  

227 3,0 

Önundarhorn - T7 

 

120 

  

207 

 Hvassafell - Nýlenda 85 154 

 

188 340 1,7 

Hvassafell - Sléttur 298 238 

 

739 590 1,7 

Ásólfsskáli - B7 147 132 

 

360 325 1,6 

Ásólfsskáli - H2 

 

114 

  

254 1,8 

Meðaltal 143 134 

 

393 353 

 

Að meðaltali er minna af auðleystu kalíum eftir öskufallið en fyrir. Túnspildurnar í 

Kerlingardal, Engjaskák á Brekkum 1, Miðstykki á Raufarfelli og Sléttur á Hvassafelli voru 

sérlega kalíumríkar fyrir öskufallið en magn kalíums var hins vegar minna eftir öskufall í 

þessum tilteknu túnspildum. Í Mýrdalnum eru það túnspildurnar á Reyni, Langholtsmýri á 

Suður-Fossi og Fosstún á Brekkum 1 sem aukning á magni auðleysts kalíums varð í eftir 

öskufall. Undir Eyjafjöllum eru það aðeins túnspilda 19 í Drangshlíðardal og Nýlenda á 

Hvassafelli sem aukning verður í magni auðleysts kalíums. Töluvert mikið er af auðleystu 

kalíum í túnspildunum á Önundarhorni, en erfitt er að álykta um það hvort það hafi komið til 
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vegna öskufallsins eða hvort að spildurnar hafi verið auðugar af kalíum fyrir öskufall. Sama er 

uppi á teningnum á Heimatúni Raufarfells. 

Efnagreiningar á öskunni nýfallinni 2010 sýndu fram á að magn auðleysts kalíums var mest í 

öskunni sem féll í byrjun gossins, yfir 200 mg/kg ösku. Í öskunni sem féll í maí 2010 mældist 

hins vegar mun minna af auðleystu kalíum, eða undir 20 mg/kg ösku. Öskusýnin sem tekin 

voru 2011 sýndu einnig mikinn breytileika í magni auðleysts kalíums en voru þó 

kalíumsnauðari en nýfallin askan í apríl 2010, mest voru 106 mg K/kg ösku frá Raufarfelli, en 

aðeins um 23 mg K/kg ösku frá Hvassafelli. Þessi breytileiki í öskunni kemur líka fram í 

magni kalíums í jarðveginum eftir öskufall þar sem það virðist ekki vera beint háð 

öskuþykktinni. Einhverjar breytingar hafa þó orðið á jarðveginum, en það er aðeins á 

nokkrum túnspildum og virðist það frekar vera breytileikinn í öskunni sem er áhrifavaldur auk 

þess sem útskolun á öskunni hefur verið mismikil. Það kemur töluvert á óvart að á Miðstykki 

á Raufarfelli sé ekki aukning á kalíum í jarðvegi miðað við það að askan þar var kalíumríkust 

af þeim sýnum sem tekin voru. Þar getur verið að kalíum hafi skolast út úr öskunni á þeirri 

spildu, en einnig ber að nefna að mörg ár liðu á milli þess sem jarðvegssýnin voru tekin og því 

er líklegt að efnamagn jarðvegsins hafi verið annað rétt fyrir gosið en jarðvegsefnagreiningar 

sýna. 

Almennt er ekki mikill kalíumforði í jarðveginum á því svæði sem skoðað var og hafði 

öskufallið lítil áhrif á áburðarþörfina miðað við jarðvegsefnagreiningar þar sem K-tölurnar eru 

flestallar frekar lágar ef þær eru bornar saman við þau viðmið sem notuð eru í túlkun 

jarðvegsefnagreininga (Þorsteinn Guðmundsson & Jóhannes Sigvaldason, 2000). 
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3.4.5 Natríum 

Magn natríums í jarðvegi og ösku er gefið upp í 10. töflu. Munur á magni fyrir og eftir 

öskufall í jarðvegi reyndist tölfræðilega ómarktækur (p>0,05).  

10. tafla. Magn natríums fyrir og eftir öskufall í hverri túnspildu fyrir sig, með öskuþykkt til hliðsjónar. Meðaltal er tekið af 

spildum sem hafa efnagreiningu bæði fyrir og eftir öskufall. 

 

kg/ha (0-5 cm) 

 

mg/kg jarðvegs 

 Staður Fyrir öskufall Eftir öskufall 

 

Fyrir öskufall Eftir öskufall Öskuþykkt 

Kerlingardalur - Aur 10 97 65 

 

403 269 0,9 

Kerlingardalur - Framtún 5 74 58 

 

209 166 0,8 

Reynir - Holtsendi 48 64 

 

179 237 0,8 

Reynir - Vestasta Skák 41 55 

 

173 232 0,8 

Suður-Foss - Langholtsmýri 8 53 52 

 

175 173 1,1 

Suður-Foss - Stafholt 10 72 49 

 

228 154 1,5 

Brekkur 1 - Engjaskák 70 167 

 

189 451 1,0 

Brekkur 1 - Fosstún 28 37 

 

76 101 1,5 

Eystri-Pétursey - Mói 1 80 90 

 

159 177 1,8 

Eystri-Pétursey - Vegtún 53 69 

 

124 163 1,7 

Drangshlíðardalur - Kúahagi 54 67 

 

110 136 2,7 

Drangshlíðardalur - 19 61 71 

 

110 129 2,1 

Raufarfell - Heimatún 

 

47 

  

71 4,9 

Raufarfell - Miðstykki 86 84 

 

140 138 3,8 

Önundarhorn - T1 

 

86 

  

136 3,0 

Önundarhorn - T7 

 

85 

  

147 

 Hvassafell - Nýlenda 48 73 

 

106 161 1,7 

Hvassafell - Sléttur 84 92 

 

209 228 1,7 

Ásólfsskáli - B7 63 73 

 

154 179 1,6 

Ásólfsskáli - H2 

 

62 

  

138 1,8 

Meðaltal 63 73 

 

171 193 

 

Þrátt fyrir að munurinn hafi mælst tölfræðilega ómarktækur þá er greinilega meira af 

auðleystu natríum eftir öskufall í flestum túnspildum og meðaltal eftir öskufall er hærra en 

fyrir. Þrjár spildur í Mýrdalnum mælast hins vegar með töluvert meira magn natríums fyrir 

öskufall en eftir, það eru spildurnar í Kerlingardal og Stafholt á Suður-Fossi. Á flestum öðrum 

spildum eykst hins vegar magn auðleysts natríums eftir öskufallið – nema á Miðstykki á 

Raufarfelli og Langholtsmýri á Suður-Fossi, þar sem magn af auðleystu natríum stendur 

nokkurn veginn í stað. Það er þó merkilegt að því leyti til að af öskusýnunum sem tekin voru 

vorið 2011 þá mældist öskusýnið á Raufarfelli með mest magn af auðleystu natríum sem 

virðist ekki hafa skilað sér í jarðveginn. Þó getur þarna verið um skekkju að ræða sem byggir 
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á því að mörg ár liðu á milli þess sem jarðvegssýnin á Miðstykki á Raufarfelli voru tekin og 

því getur verið að í raun hafi efnasamsetningin verið önnur á túnspildunni rétt fyrir öskufall en 

jarðvegsefnagreiningin segir til um.  

3.4.6 Breyting í einstökum spildum 

Ef litið er til niðurstaðna einstakra bæja ber fyrst að nefna að í hvorugri túnspildunni í 

Kerlingardal gætti áhrifa af öskunni á magn nýtanlegra næringarefna í jarðveginum. Aðeins 

tvær túnspildur urðu greinilega fyrir áhrifum öskufallsins þegar litið er til magns allra 

næringarefna í jarðveginum, Vestasta Skák á Reyni og Nýlenda á Hvassafelli. Aðrar 

túnspildur sem urðu fyrir miklum áhrifum af öskufallinu þegar litið er til magns nýtanlegra 

næringarefna voru Holtsendi á Reyni, Langholtsmýri á Suður-Fossi, Fosstún á Brekkum 1 og 

Mói 1 í Eystri-Pétursey. Þetta eru allt spildur í Mýrdalnum og var öskulagið ekki mjög þykkt 

á þeim.  

Spildurnar með mesta öskulagið, á Raufarfelli, Önundarhorni og í Drangshlíðardal urðu fyrst 

og fremst fyrir miklum áhrifum í fosfórmagni. Þar vekur helst athygli að á Miðstykki á 

Raufarfelli var aðeins aukning í magni fosfórs en á milli jarðvegsefnagreininga liðu mörg ár, 

svo það er ekki rétt að taka fullt mark á fyrri efnagreiningunni þar sem mikil breyting getur 

hafa orðið á þessu tímabili á magni nýtanlegra næringarefna. Töluverð kalsíumaukning varð í 

Drangshlíðardal og nokkur aukning í kalíum og natríum, á Önundarhorni var ekki til 

efnagreining til samanburðar, en þó er kalsíum-, kalíum- og natríummagn töluvert eftir 

öskufall sem gæti verið afleiðing af öskufallinu, þó erfitt sé að segja til um það. Þar sem 

öskulagið er þykkt hefur gróðurinn líklega verið seinni upp úr öskunni og því getur verið að 

þar hafi tapast töluvert af fínni ösku og auðleystum næringarefnum bæði með vatni og vindi 

þar sem gróðurinn var ekki til að veita öskunni skjól. Það getur skýrt það að magn 

næringarefna í jarðveginum aukist ekki alltaf með öskuþykktinni. 

Túnspilda T7 er sérstaklega athyglisverð vegna eðjuflóðsins sem flæddi yfir hana. Þar sem 

ekki var til staðar efnagreining frá því fyrir öskufall af henni er erfitt að draga ályktanir af því 

hvaða áhrif askan og eðjuflóðið hafði á magn næringarefna í jarðveginum. Hins vegar er lítill 

nýtanlegur fosfór í túnspildunni en aftur á móti mikið af kalsíum, kalíum og natríum sem gæti 

endurspeglað áhrif eðjuflóðsins. 

3.5 Rúmþyngd 

Í 11. töflu er gefin upp rúmþyngd og öskusýnanna. Rúmþyngd jarðvegssýnanna var leiðrétt 

fyrir öskunni til að áætla þá rúmþyngd sem jarðvegurinn hafði fyrir öskufallið vegna þess að 
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ekki voru til mælingar á því. Á spildu T7 á Önundarhorni var öskuþykkt ekki mæld og 

rúmþyngdin því ekki leiðrétt í þeirri spildu. Á Heimatúni Raufarfells var öskuþykktin svo 

mikil að ekki var hægt að reikna áætlaða rúmþyngd fyrir öskufall þar. Munurinn á mældri 

rúmþyngd jarðvegsins og áætlaðri rúmþyngd hans fyrir öskufall reyndist tölfræðilega 

marktækur (p<0,0001).  

11. tafla. Rúmþyngd öskunnar sem safnað var vorið 2011. 

Staður Rúmþyngd (g/cm
3
) 

Drangshlíðardalur 2011 1,33 

Hvassafell 2011 1,45 

Raufarfell 2011 1,35 

Meðaltal 1,38 

Rúmþyngd öskunnar sem safnað var vorið 2011 mældist á bilinu 1,33-1,45 g/cm
3
 en 

rúmþyngd öskunnar var einnig mæld vorið 2010 og mældist þá u.þ.b. 1,2 g/cm
3
 í öllum 

tilvikum. Rúmþyngdin hefur þó ekki breyst á því ári sem leið á milli mælinga heldur hefur 

það frekar verið skekkja í mælingum eða ekki sambærileg aska, þ.e. að askan sem safnað var 

2010 og 2011 hafi verið ólík. Þetta telst ekki há rúmþyngd fyrir föst gosefni því í vikri er t.d. 

mikil blöðrumyndun og hefur hann yfirleitt rúmþyngd um 0,7-1,2 g/cm
3
 en glereindir með 

einhverri blöðrumyndun og kristalmyndun eru yfirleitt 2,35-2,45 g/cm
3
 að þyngd (Shipley & 

Sarna Wojcicki, 1983). Það að rúmþyngd öskunnar hafi ekki mælst hærri bendir til þess að 

töluverð blöðrumyndun hafi verið í öskunni í sýnunum sem tekin voru, sem lækkar 

rúmþyngdina. Það er í samræmi við athuganir Ármanns Höskuldssonar o.fl. (2010) sem 

greindu öskuna annars vegar á Mýrdalssandi 14. apríl og hins vegar á Rauðafelli undir 

Eyjafjöllum 17. apríl. Greiningar þeirra leiddu í ljós að askan á Mýrdalssandi var tiltölulega 

blöðrulaus, en blöðruveggir voru hins vegar algengir í öskunni á Rauðafelli. Mælingar voru 

gerðar á rúmþyngd öskunnar nýfallinni og mældist hún u.þ.b. 1,2 í öllum tilvikum 

Í 12. töflu er gefin upp rúmþyngd jarðvegssýnanna. Hún var leiðrétt fyrir öskunni til að áætla 

þá rúmþyngd sem jarðvegurinn hafði fyrir öskufallið vegna þess að ekki voru til mælingar á 

því. Á spildu T7 á Önundarhorni var öskuþykkt ekki mæld og rúmþyngdin því ekki leiðrétt í 

þeirri spildu. Á Heimatúni Raufarfells var öskuþykktin svo mikil að ekki var hægt að reikna 

áætlaða rúmþyngd fyrir öskufall þar. Munurinn á mældri rúmþyngd jarðvegsins og áætlaðri 

rúmþyngd hans fyrir öskufall reyndist tölfræðilega marktækur (p<0,0001).  
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12. tafla. Mæld rúmþyngd (g/cm3) í hverri spildu eftir öskufall og áætluð rúmþyngd fyrir öskufall sem leiðrétt er fyrir 

öskuþykktinni með öskuþykkt til samanburðar. 

Bær Öskuþykkt (cm) 

Áætluð rúmþyngd 

fyrir öskufall (g/cm
3
) 

Mæld rúmþyngd 

eftir öskufall(g/cm
3
) 

Jarðvegs-

gerð 

Kerlingadalur – Framtún 5 0,8 0,57 0,7 Mói 

Kerlingardalur – Aur 10 0,9 0,29 0,48 Aur 

Reynir – Vestasta Skák 0,8 0,3 0,48 Mýri 

Reynir – Holtsendi 0,8 0,38 0,54 Mýri 

Suður-Foss – Stafholt 10 1,5 0,32 0,63 Mýri 

Suður-Foss – Langholtsmýri 8 1,1 0,38 0,6 Mýri 

Brekkur 1 – Fosstún 1,5 0,53 0,79 Mói 

Brekkur 1 –Engjaskák 1 0,58 0,74 Mýri 

Eystri-Pétursey – Mói 1 1,8 0,82 1,01 Mói 

Eystri-Pétursey – Vegtún 1,7 0,59 0,85 Mói 

Drangshlíðardalur – Kúahagi 2,7 0,52 0,99 Mói 

Drangshlíðardalur – 19 2,1 0,91 1,1 Mói 

Raufarfell – Heimatún 4,9  1,32 Mói 

Raufarfell – Miðstykki 3,8 0,71 1,22 Mýri 

Önundarhorn – T1 3 1,09 1,26 Mýri 

Önundarhorn – T7   1,15 Mýri 

Hvassafell – Nýlenda 1,7 0,67 0,9 Mói 

Hvassafell – Sléttur 1,7 0,52 0,81 Mói 

Ásólfsskáli – B7 1,6 0,56 0,81 Mýri 

Ásólfsskáli – H2 1,8 0,64 0,9 Mói 

Meðaltal   0,58 0,86   

Askan hefur greinilega haft mikil áhrif á rúmþyngdina og eðlilega eru áhrifin mest þar sem 

askan er þykkust, enda er askan sjálf með háa rúmþyngd miðað við jarðveginn.  

Sú aðferð sem notuð var til að áætla rúmþyngdina fyrir öskufall er ekki gallalaus. Helsti 

gallinn við hana er að aðeins lítil skekkja á mælingu rúmþyngdar öskunnar getur valdið 

miklum mun í leiðréttingunni þar sem askan er þykk. Eins voru ekki tekin öskusýni austar en í 

Drangshlíðardal og því ekkert vitað um raunverulega rúmþyngd öskunnar í Mýrdalnum, en 

hún gæti hafa verið ólík rúmþyngd öskunnar undir Eyjafjöllum. Þar sem öskulagið er mjög 

þykkt er því hætta á því að rúmþyngd fyrir öskufall sé ranglega áætluð. Þannig er rúmþyngd 

jarðvegsins fyrir öskufall á spildu 19 í Drangshlíðardal, Miðstykki á Raufarfelli og T1 á 

Önundarhorni líklega ofáætluð. Algeng rúmþyngd í íslenskum móajarðvegi er 0,5-0,8 g/cm
3
 

(Þorsteinn Guðmundsson, 1994) og getur því einnig verið um ofáætlun að ræða í Móa 1 í 

Eystri-Pétursey þar sem rúmþyngdin er áætluð 0,82 g/cm
3
. Algeng rúmþyngd mýrarjarðvegs á 
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Íslandi er 0,2-0,5 g/cm
3
 (Þorsteinn Guðmundsson, 1994) og miðað við það er því áætluð 

rúmþyngd jarðvegsins á Engjaskák á Brekkum 1 og á spildu B7 á Ásólfsskála frekar há. Hins 

vegar er rétt að hafa í huga að á gosbeltinu eru mýrar ekki með eins lága rúmþyngd og mýrar 

á t.d. Vesturlandi og getur þá vel staðist að rúmþyngd þessara spildna hafi verið tæplega 0,6 

g/cm
3
 fyrir öskufall. Vegna þeirrar skekkju sem verður við þessa aðferð á mati rúmþyngdar 

fyrir öskufall hefði verið heppilegra að mæla rúmþyngd jarðvegsins undir öskulaginu þegar 

jarðvegssýni voru tekin. Þá hefði líklega fengist öruggara mat. 

Rúmþyngd jarðvegsins í efstu 5 cm jókst í öllum tilfellum, eins og við var að búast, enda 

bættust 0,8-4,9 cm af ösku ofan á jarðveginn og askan hefur frekar háa rúmþyngd. Eftir því 

sem basalt öskunnar veðrast og leirsteindirnar allófan, ferrihýdrít og imógólít myndast breytist 

jarðvegurinn á þann hátt að holurými eykst vegna þess að þessar leirsteindir hafa litla 

samloðun og rúmþyngdin lækkar. Áhrif aukinnar rúmþyngdar eru fyrst og fremst að í efsta 

lagi jarðvegsins (0-5 cm) er holurýmið minna sem getur gert plöntum erfitt fyrir að koma 

rótum niður fyrir það. Það má þó búast við því að á næstu árum muni basalt öskunnar veðrast 

og rúmþyngdin minnka aftur. 
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4 Ályktanir 

Nýtanleg næringarefni í öskunni sem féll í eldgosinu í Eyjafjallajökli hafa greinilega minnkað 

töluvert við veðrun í eitt ár. Þrátt fyrir það mældist töluvert af nýtanlegum næringarefnum í 

henni sem bætast við jarðveginn sem fyrir var. 

Öskuþykktarmælingarnar bentu til þess að öskudreifingin hefur lítið breyst frá því að 

mælingar voru gerðar í apríl og maí 2010 undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum. Hins vegar hafa 

öskulögin þykknað nokkuð síðan þá, þrátt fyrir að mikið hafi væntanlega fokið í burtu, skolast 

út og þjappast niður. Þar sem öskuþykktin var mest getur hún hafa haft þau áhrif að fín 

öskukorn og auðleyst næringarefni skolast frekar út þar sem gróður náði ekki að koma upp og 

veita öskunni skjól. 

Veðrun öskunnar hefur haft það í för með sér að í flestum túnspildum sem rannsakaðar voru 

hefur sýrustigið hækkað. Hæsta sýrustigið og mesta breytingin er í þeim túnspildum sem 

mældust með mesta öskuþykkt, sem bendir sterklega til þess að áhrifin séu meiri eftir því sem 

askan er þykkari. 

Askan hefur aukið magn nýtanlegs fosfórs í efsta lagi jarðvegsins (0-5 cm) töluvert mikið, og 

virðist það nokkuð örugglega vera í samhengi við öskuþykktina þannig að mest er aukningin 

þar sem öskulagið er þykkast. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að öskufallið hafi haft 

áhrif á magn nýtanlegs natríums. Áhrif öskunnar á magn nýtanlegs kalsíums, magnesíums og 

kalíums eru hins vegar ekki eins greinileg og virðast ekki tengjast öskuþykktinni.  

Öskufallið varð til þess að rúmþyngd jarðvegsins hækkaði, eins og við var að búast, þar sem 

rúmþyngd öskunnar er töluvert hærri en jarðvegsins. Á næstu árum mun askan veðrast og 

rúmþyngdin þá lækka aftur og jarðvegurinn verða frjósamari en áður.  

Rannsóknin hafði sína vankanta, í fyrsta lagi hefði þurft að liggja fyrir efnagreiningar af öllum 

túnspildum fyrir öskufall, og þá helst stuttu fyrir öskufall svo að þær gæfu góða mynd af því 

hvernig efnasamsetning efsta lags jarðvegsins hefði verið rétt fyrir öskufallið. Þannig hefði 

fengist betri mynd á áhrif öskunnar á jarðveginn. Einnig hefði verið ráðlegt að taka öskusýni í 

Mýrdalnum og fá þannig mynd af því hvernig askan á því svæði væri.  
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