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Ágrip 

Verkefnið fjallar um áhrif mismunandi upphafsþéttleika (1000, 2000, 3500 og 5000 tré/ha) á 

ýmsa þætti sem varða afföll, vöxt, framleiðni, viðar- og trjágæði rússalerkis (Larix 

sukaczewii, kvæmi Imatra) sem gróðursett var vorið 2002 á fjórum stöðum upp eftir 

Fljótsdalshéraði (Litla-Steinsvaði í Hróarstungu, Hjartarstöðum í Eiðaþinghá, Mjóanesi í 

Skógum og Sturluflöt í Fljótsdal). Þessi tilraun var hluti af stærra verkefni sem kallast LT-

verkefnið. Markmið þessarar tilraunar  var að búa til framtíðaraðstöðu til ýmissa 

skógræktarrannsókna með gróðursetningu stórra samfelldra rannsóknareita (0,5 ha) með 

mismunandi upphafsþéttleika lerkis á hverjum stað. 

Úttekt á rannsóknarreitum fór fram í ágúst 2011, þ.e. níu árum eftir gróðursetningu. Mældir 

voru þrír mælifletir innan hvers upphafsþéttleika á hverjum stað, alls 48 mælifletir. 

Eftirfarandi mælibreytur voru teknar út fyrir öll lifandi tré á flötunum: hæð,  toppvöxtur, 

bolþvermál, þvermál sverustu greinar (mat á kvistum), sjáanlegt toppkal, auk einkunnar á 

bolgæðum og beitarskemmdum. Bolsýni voru tekin til ákvörðunar á viðarþéttleika í 

rannsóknastofu. Útreiknaðar breytur voru þéttleiki, hlutfall aukastofna, grunnflötur, afföll, 

standandi viðarrúmmál (m3/ha bolviðar) og meðalvaxtarhraði (m3/ha á ári).  

Helstu niðurstöður þessar verkefnis voru að upphafsþéttleiki hafði marktæk áhrif á 

yfirhæðarvöxt, standandi viðarrúmmál, meðalvaxtarhraða skógar og beitarskemmdir. Ekki 

reyndist vera marktækur munur á milli upphafsþéttleikaliða fyrir þvermálsvöxt á hvert tré, á 

viðarþéttleika trjánna og bolgæðum.  

Oftast var meiri munur á milli tilraunastaða en á milli mismunandi upphafsþéttleika á hverjum 

stað. Almennt var mestur vöxtur í Mjóanesi og Hjartarstöðum, en minni á Sturluflöt og Litla-

Steinsvaði. Mikill munur var á milli Hjartarstaða og Litla-Steinsvaðs, en báðar jarðirnar eru 

utarlega á Héraði. Þetta sýnir vel að nærskilyrði á hverjum stað skipta höfuðmáli fyrir vöxt 

lerkis og því er varasamt að fullyrða um slík skilyrði fyrir stór samfelld landssvæði. 

Niðurstöðurnar gilda einungis fyrir upphafstig skógræktar. Því er ekki enn tímabært að segja 

til um hver lokaáhrif mismunandi upphafþéttleika verða á vöxt, framleiðni og trjágæði 

skógarins. Þessi rannsókn er því fyrsta skrefið í slíku mati og spennandi verður að fylgjast 

áfram með tilrauninni. 

 

Lykilorð: Skógrækt, Fljótsdalshérað, viðarþéttleiki, kal, afföll, beitarskemmdir 
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Þakkir og tileinkun 

 

Landbúnaðarráðuneytið, Skógrækt ríkisins og Héraðs- og Austurlandsskógar stóðu fyrir 

uppsetningu LT-verkefnisins. Skógarbændunum er þakkað fyrir að vilja taka þátt í tilrauninni 

og fyrir afskaplega ánægjulegt samstarf. Þeir eru Sveinn Ingimarsson á Sturluflöt, Reynir 

Stefánsson í Mjóanesi, Halldór Sigurðsson á Hjartarstöðum og Pétur Elísson á Litla-

Steinsvaði.  

 

Sérstakar þakkir fá Brita Kristina Lundberg fyrir aðstoð og afnot á rannsóknarstofu og 

hitaskáp fyrir mælingu á viðarþéttleika sýna á Keldnaholti, Páll Sigurðsson og Jóhann F. 

Þórhallsson fyrir aðstoð við úttekt. Skarphéðinn Smári Þórhallsson fær þakkir fyrir 

uppbyggilegar athugasemdir og Eddu Hrönn Sveinsdóttur og Jóni Steinari Garðarssyni 

Mýrdal er þakkað fyrir að lesa yfir stafsetningu. Sérstakar þakkir fær Fljótsdalshreppur fyrir 

fjárhagslega aðstoð við framkvæmd þessa verkefnis.  

 

Síðast en ekki síst vil ég nefna leiðbeinendur mína Bjarna Diðrik Sigurðsson hjá 

Landbúnaðarháskóla Íslands og Lárus Heiðarsson hjá Skógrækt ríkisins, en þeir fá sérstakar 

og innilegar þakkir fyrir uppbyggilega og faglega leiðsögn við útfærslu rannsóknarinnar, 

úrvinnslu gagna og ritgerðarskrifa.  
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1. Inngangur 

1.1. Lerki  

Lerki (Larix sp.) er ættkvísl innan þjallarættarinnar og er eina ættkvísl hennar sem fellir nálar 

sínar á haustin (Auður I Ottesen, 2006). Innan lerkiættkvíslarinnar eru á bilinu 10-20 tegundir 

sem flokkast undir miðlungsstór og upp í stór tré. Þær finnast náttúrulega í Norður-Evrópu, 

Síberíu og Norður-Ameríku, þar sem þær dreifa sér yfir allstór svæði. Þær finnast einnig hátt 

til fjalla í Japan og Suður-Asíu (Auður I. Ottesen, 2006).  

 

Samkvæmt Martinsson og Lesinski (2007) þá eru lerki frumherjategundir, ljóselskar og 

tvíkynja, hafa  því bæði karl- og kvenkyns blóm á sama tré. Lerki blómgast í maí. Þegar 

kvenkynsblómið frjóvgast byrjar það að breytast í köngul sem verður fullþroskaður seint um 

haust sama ár. Vegna hlutfallslega mikillar þyngdar frjókorna lerkis og því almennt lélegrar 

vinddreifingar hafa lerkifræ almennt lága spírun, oftast með spírunarhlutfall á bilinu 20-50%.  

 

Lerkitré eru sumargræn og fella barrið á haustin eins og fram hefur komið hér að ofan. Það 

ljóstillífar þar af leiðandi ekki yfir veturinn, en þrátt fyrir það er koltvísýrings og næringar 

upptaka lerkisins oft sú sama og annarra barrtrjáa sem hafa nálar allan ársins hring 

(Martinsson og Lesinski, 2007). Grænn lífmassi lerkis er því afkastameiri en grænn lífmassi 

annarra barrtrjáa yfir vaxtartímabilið (Martinsson og Lesinski, 2007). Til viðbótar nefnir sama 

heimild að lerki hefur þróað með sér mjög árangursríka aðferð á flutningi hreyfanlegra 

næringarefna og efnasambanda frá barrnálum inn í greinar, bol og rótina fyrir barrfall, til þess 

að geyma þau yfir dvalartímabil lerkisins (veturinn) og endurnýta svo næsta vor þegar nýtt 

barr vex á trénu.  

 

Martinsson og Lesinski (2007) nefna einnig að lerki hefur mikla vistfræðilega breidd og geta 

því vaxið á mjög breytilegum stöðum. Þau geta vaxið á flatlendi, í ávölu landslagi, í halla, í 

mikilli hæð og við skógarmörk. Kjöraðstæður fyrir lerki eru í þurrlendi (e. upland), í halla og í 

nýjum jarðvegi. Jarðvegur með grunnvatnsstöðu á bilinu frá 1,5 til 2,0 m er hagstæðastur fyrir 

lerkið, en það vex almennt ekki í lægðum (t.d frostpollum) eða á stöðum þar sem 

grunnvatnsstaða er há. Lerki krefst ekki mikilla næringarefna í jarðvegi en það auðgar hann 

og bætir náttúrulega eiginleika efsta lags jarðvegarins með því að fella nálar sínar á hann. 

Árlegt barrfall hleypir meira ljósi niður á jörðina yfir meirihluta ársins, sem er hagkvæmt fyrir 
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jarðvegshita, botngróður og niðurbrot nálanna. Það að trén séu ber yfir veturinn hleypir snjó 

niður á jörðina, sem þar með bætir enn jarðvegshita, vatnsmiðlun jarðvegs og lengir 

vaxtartíma lerkisins (Martinsson og Lesinski, 2007). 

 

Hátt rakastig og lágur lofthiti yfir vaxtartímabilið minnkar útgufun lerkis, ljóstillífun þess og 

upptöku á vatni og næringarefnum. Hagstæðustu loftslagsaðstæður fyrir góðan vöxt lerkis eru 

hröð umskipti frá vetri til vors, með fullnægjandi magni af raka í jarðvegi og heit sumur. 

Lerki hefur þykkari börk en flest önnur barrtré og á því auðveldara að lifa af skógarelda. 

Skógareldar gefa því lerkinu oft tækifæri á að endurnýja sig þar sem önnur tré hafa brunnið 

(Martinsson og Lesinski, 2007). 

 

1.1.1 Rússalerki (Larix sukaczewi) 

Rússalerkið (Larix sukaczewii) er sú lerkitegund sem aðallega er gróðursett á Íslandi (Einar 

Gunnarsson, 2011). Það kemur af stóru svæði í Rússlandi, vestan Úralfjalla, sem nær allt að 

Úralfljóti í Bashkir-héraði í suðri, að norðvesturhluta Ob-fljóts og að suður-og austurhluta 

Onega-vatnsins í Arkangelsk-héraði (Auður I. Ottesen, 2006). Mest af rússalerkinu er að finna 

í héruðunum Sverdlovisk, Tyumen, Arkangelsk og Komi (Martinsson og Lesinski, 2007). 

Rússalerki vex þar í bland við rauðgreni (Picea abies), skógarfuru (Pinus sylvestris), birki 

(Betula pubescens og B. pendula) og blæösp (Populus tremula) ( Arnór Snorrason og 

Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). 

 

Rússalerki er eina lerkitegundin í Vestur-Rússlandi, en hún samsvarar um 1% af heildar 

rúmmáli lerkitrjáa Rússlands, en samanlögð þekja rússalerkis þar er talin vera um 530.000 ha 

(Martinsson og Lesinski, 2007), en það er langt innan við 1% af öllum lerkitegundum í 

Rússlandi og segir það að rúmmálsvöxtur þess er betri en gengur og gerist með aðrar 

lerkitegundir þar.  

 

Rússalerki er beinvaxið tré sem nær allt að 25-30 m hæð (Arnór Snorrasson og Sigurður 

Blöndal, 1990). Það er harðvaxta og fljótt að taka við sér eftir útplöntun. Vöxtur ungra 

rússalerkistrjáa getur verið mjög hraður og meðal ársvöxtur getur náð allt að 20 m3 á hektara á 

ári (Auður I. Ottesen, 2006).  
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Rússalerki, evrópulerki (L. decidua) og síberíulerki (L. 

sibirica) eru mjög líkar tegundir og því getur verið 

mjög erfitt að greina þær í sundur, en það sem 

einkennir rússalerkið frá hinum er að á eldri trjám þá er 

börkur ekki eins hrjúfur og könglar þess eru 

sporöskjulaga og oftast minni en könglar hinna 

tegundanna (Martinsson og Lesinski, 2007). Rússalerki 

er trúlega sú tegund sem vex hvað hraðast sem ungt tré, 

af þeim barrtrjám sem við höfum hér á landi og af 

barrtrjám hefur einungis sitkagreni sýnt meiri 

vaxtargetu til lengri tíma litið. (Auður I. Ottesen, 2006). 

 

 

Rússalerki er meginlandstegund og vill því hlý, stutt og þurr sumur, en kalda og langa vetur,  

litla sumarúrkomu og lítinn vind. Það þolir illa vorhret eftir hlýindi snemma vors (Arnór 

Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Eins og fleiri frumherjategundir þá er 

rússalerki tækifærissinni, það getur blómstrað og borið fræ 10 ára gamalt og þar með 

endurnýjað sig ef örugg fræset eru að finna í nágrenninu (1. mynd). Algengara  er þó að 

blómgun verði ekki fyrr en á talsvert eldri trjám (Þröstur Eysteinsson, 2008).  

 

1.1.2 Rússalerki á Fljósdalshéraði 

Guttormur Pálsson, skógarvörður á Hallormsstað, plantaði rússalerki á árunum 1937 og 1938 í 

tvo skógarlundi sem kallast Guðrúnarlundur og Guttormslundur. Viðarvöxtur trjánna hefur 

verið góður en þeir urðu kveikjan að áhuga Héraðsbúa á því að rækta lerki og að hugmyndum 

að Fljótsdalsáætlun (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).  

 

Samkvæmt Sigurði Blöndal og Skúla Birni (1999) þá var það þann 11. júlí 1965 sem 

hugmyndin um Fljótsdalsáætlun var kynnt í fyrsta skipti opinberlega í Atlavík á Hallormsstað. 

Fyrsta planta Fljótsdalsáætlunar var gróðursett þann 25. júní árið 1970 á Víðivöllum ytri. Árið 

1980 voru fyrstu trén sem plantað hafði verið í Fljótsdalsáætluninni orðin hátt á fjórða metra 

há. Þessi góði vöxtur var betri en menn bjuggust við og í byrjun níunda áratugarins voru menn 

farnir að huga að einskonar framhaldi af Fljótsdalsáætlun. Áhugi hjá bændum á 

Fljótsdalshéraði fór vaxandi í kjölfar þess að sauðfjárrækt hafði dregist saman á héraðinu. 

1. mynd: Köngull á 9 ára gömlu 

rússalerki, sem orðið hefur fyrir 

áfalli. LJM: ÞJ 
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Árið 1984 voru lög um nytjaskógrækt á bújörðum samþykkt á Alþingi sem heimiluðu allt að 

80% ríkisstyrk af stofnkostnaði. Skógrækt ríkisins samþykkti að skipuleggja skógrækt og 

búskap í einum hreppi eða byggðarlagi á Fljótsdalshéraði (Sigurður Blöndal og Skúli Björn 

Gunnarsson, 1999). Því má segja að áhugi á skógrækt á Héraði sé sprottin upp af hversu 

góðum vexti rússalerki náði í Guttorms- og Guðrúnarlundi.  

 

Á Austur- og Norðurlandi er rússalerkið eitt mest notaða skógræktartréð (Einar Gunnarsson, 

2011) og stafar það meðal annars af því hversu fljótt og örugglega það nær að hefja vöxt á 

rýru landi. Kjörsvæði þess á Íslandi er á  innanverðu Fljótsdalshéraði og þar nær það yfir 20 m 

hæð og meðalársvöxtur bolviðar er allt að 11 m3 á hektara (Arnór Snorrason og Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2006). Á Íslandi er búið að gróðurseta yfir 5.000 ha af rússalerki (Martinsson 

og Lesinski, 2007). Á Fljótsdalshéraði er búið að gróðursetja yfir 15 milljónir plantna af lerki 

(Héraðs-og Austurlandsskógar, 2011) og langmest af því er rússalerki (Jón Geir Pétursson, 

1999). Samkvæmt Þresti Eysteinssyni (2008)  er vöxtur rússalerkis það góður  á innan verðu 

Fljóstdalshéraði, að þar gæti það orðið að verðmætum nytjaskógi. Þar sem veðurfarslegar 

aðstæður eru ekki nægilega góðar til ræktunar lerkis til timburframleiðslu, hefur það reynst 

góð fósturplanta fyrir aðrar trjátegundir á mólendi sem planta mætti síðar þegar lerkið hefur 

breytt skógræktarskilyrðum svæðanna.  

 

Rannsókn sem var framkvæmd af Arnóri Snorrasyni (1987) á vexti og vaxtarlagi lerkis á 

mismunandi svæðum á landinu sýndi að mikill munur var á vexti og vaxtarlagi lerkis bæði 

milli svæða sem og innan þeirra. Þar var innri hluti Fljótsdalshéraðs í fyrsta sæti ef svæðum 

var raðað eftir besta vaxtarlaginu. Miðhluti Fljótsdalshéraðs var í 8 sæti og ysti hluti 

Fljótsdalshéraðs rak lestina í 16 sæti. Geta má þó þess að þetta voru ekki tölfræðilega 

marktækar niðurstöður vegna fárra mælipunkta sem hægt var að taka. Fyrir ysta hluta 

Fljótsdalshéraðs var til dæmis einungis eitt rannsóknasvæði.  

 

1.2. Viður lerkis 

Samkvæmt Martinsson og Lesinski (2007) þá einkennist viður rússa- og síberíulerkis lerkis af 

háu hlutfalli kjarnaviðar og miklum viðarþéttleika.  Þessir eiginleikar eru breytilegir eftir 

aldri, grósku staðar, vaxtargetu, tegund og erfðafræðilegum bakgrunni trjánna. Til 

samanburðar má nefna að þéttleiki kjarnaviðar í síberíulerki er um 20-25% hærri en þéttleiki 
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kjarnaviðar í skógarfuru (Pinus sylvestris), en hún er einnig ljóselsk trjátegund sem hefur hátt 

hlutfall kjarnaviðar og er mest ræktaða trjátegund Skandinavíu (Ståhl, 1998). 

 

Kjarnaviður byrjar að myndast í 5-6 ára gömlum lerkitrjám og kjarnaviðurinn getur verið á 

bilinu 80-90% af grunnfleti í 100 ára gömlum trjám. Rysjan í 100 ára gömlum trjám er 

venjulega 1-5 cm breið, ysta lagið af viðnum. Í gömlum trjám er þéttleiki kjarnaviðar 

venjulega um 600 kg (þurrvigt) á hvern rúmmetra viðar.  Þéttleiki kjarnaviðar er þó 

breytileigur  og fer eftir tegund,en er einnig einstaklingsbundinn eiginleiki trjánna. 

Kjarnaviðurinn er samsettur úr haustvið (dökki hlutinn af árhringjunum) og vorvið (ljósi 

hlutinn af árhringjunum). Vegna þess að þyngd haustviðar er stundum allt að þreföld þyngd 

vorviðar er þéttleiki kjarnsviðarsins að miklu leyti háður hlutfallinu milli haustviðar og 

vorviðar í trénu. Hár þéttleiki haustviðar lerkis stafar af þykkum frumuveggjum og háu 

innihaldi af tréni (e. lignin) og fjölsykrunni arabínígalaktan, fenólefnum  og flavínóíðið 

didhydrókeverktín (Martinsson og Lesinski, 2007).  

 

Ung, hraðvaxta lerkitré hafa hlutfallslega hátt innihald ungviðar (e. juvinile wood). Almennt 

nær ungviðurinn frá merg að fyrstu 15-20 árhringjunum. Þéttleiki ungviðar er lægri en í 

kjarnavið, oft í kringum 450-500 kg/m3. Styrkur ungviðarins er um 20-25% af styrk 

kjarnaviðarsins sem umlykur ungviðinn (Martinsson og Lesinski, 2007).  

 

Viður lerkisins er slitþolinn og harðgerður, hans helsti eiginleiki er að í honum er náttúrleg 

fúavörn og því hentar hann vel til notkunar utandyra (Martinson, 1991; Martinsson og 

Lesinski, 2007). Hann hefur áberandi árhringi og kjarnviðurinn er dökkur, en getur það verið 

eftirsóttur eiginleiki í skrautmunum (Ólafur Oddson, 2006).  Í ársskýrslu Skógræktar ríkisins 

fyrir 2008 kemur fram að grisjun í lerkilundum á aldrinum 40-60 ára í Hallormsstaðarskógi 

stendur undir framleiðslu á borðum og plönkum sem eru til margra nota svo sem í sólpalla, 

skjólveggi, klæðningar, parket og húsgögn (Þröstur Eysteinsson, 2009a). Skógrækt ríkisins 

hefur einnig selt girðingarstaura og eldivið úr lerki. Samkvæmt munnlegri heimild frá 

Bergrúnu Örnu Þorsteinsdóttur (29. Apríl 2012), aðstoðarskógarverði á Hallormsstað, þá er 

það þannig að grisjunarviður rússalerkis sem hægt er að nýta í borð og planka stendur undir 

sér (það er að það svarar kostnaði að grisja skóg sem gefur þannig efni). Jafnframt að framboð 

grisjunarefnis úr eldri lerkiskógum á Fljótsdalshéraði hefur að undanförnu ekki staðið undir 

eftirspurn.  Bergrún sagði einnig að allur annar grisjunarviður rússalerkis sem fellur til á 
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Hallormsstað nýtist nú í kurlhitaveituna á Hallormsstað sem var opnuð 19. Nóvember 2009 

(Skógarorka, 2012).  

 

1.3. Afföll í nýskógrækt á Fljótsdalshéraði 

Það hafa verið gerðar nokkrar úttektir á afföllum í skógrækt á Fljótsdalshéraði. Sigrún 

Sigurjónsdóttir (1993) skoðaði rússalerkisgróðursetningar frá árunum 1991 og 1992 einu og 

tveimur árum eftir gróðursetningu. Afföllin voru frekar mismunandi eftir árum og svæðum og 

voru minnst 15% með 11% staðalskekkju og mest um 35% með 13% staðalskekkju. Reyndist 

vera mjög lítill munur á haust- eða vorgróðursetningum.  

 

Árið 2007 notaði Arnór Snorrasson gögn úr Íslensku skógarúttektinni sem hann og Bjarki Þór 

Kjartansson (2005) höfðu gert,  til að meta afföll. Voru afföllin metin þannig að fjöldi dauðra 

planta í hverjum mælifleti var metinn út frá staðsetningu lifandi plantna. Að meðaltali á öllu 

landinu og yfir allar gerðir skógræktar gáfu mælifletirnir 49-57% afföll (Arnór Snorrason, 

óbirt gögn; Valdimar Reynisson, 2008). Í kjölfar þessara niðurstaðna Arnórs, var Valdimar 

Reynisson ráðinn sem vertaki til Héraðs- og Austurlandsskóga, þar sem hann framkvæmdi 

úttekt á lifun þar sem lagt var út mælinet sem var 500x 500 m yfir kortagrunn Héraðs-og 

Austurlandsskóga og lifun metin á öllum stöðum þar sem slíkir punktar féllu inn á gróðursett 

land. Niðurstöður hans sýndu að afföll hjá Héraðs- og Austurlandsskógum voru að meðaltali 

26,9%. Þegar tekið var tillit til þeirra planta sem þóttu þróttlitlar og líklegt að gætu drepist á 

næstu árum þá hækkuðu meðalafföl hjá Héraðskógum upp í 37.3%.  

 

Engar rannsóknir höfðu farið fram á áhrifum upphafsþéttleika á afföll skógarplantna á Íslandi 

áður en þetta verkefni var tekið út. 

 

1.4. Beitarskemmdir  

Tíðustu beitarskemmdir á trjágróðri er þegar að toppar og teinungar eru bitnir, en það hefur 

áhrif á vaxtarlag og hæðarvöxt trjánna (McEvoy o.fl., 2006). Átroðningur dýra skemmir 

einnig trén þegar þau stíga á þau, rekast utan í eða brjóta þau þegar þau eiga leið framhjá. Dýr 

eiga það líka til að valda skemmdum á berki trjáa með því að naga hann eða nudda hornum 

sínum við hann ( 2. og 3. mynd ) (Böðvar Þórisson og Skarphéðinn S. Þórhallsson, 2002), en 

það getur leitt til þess að lerkiáta (Lachnellula willkommii) nái fótfestu í trénu, en sveppurinn 
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smitast í gegnum vef sem hefur orðið fyrir hnjaski (Jón Loftsson, 1976). Beitarskemmdir geta 

verið mjög alvarlegar og valdið miklu tjóni á gæðum skógarins vegna vaxtargalla sem trén 

hljóta vegna þeirra (Arnór Snorrasson, 1987).  

 

Skemmdir á lerki vegna hreindýra er vandamál sem hefur verið þekkt allt frá 1973 á 

Fljótsdalshéraði (Jón Loftsson, 1976). Samkvæmt úttekt Böðvars Þórissonar og Skarphéðins 

S. Þórhallsonar (2002) virðist sem að hreindýrin séu fyrst og fremst að valda skemmdum með 

hornum sínum (2. og 3. mynd) en þegar skógurinn nær yfir 2-3 m á hæð þá virðist vandamálið 

hverfa að sjálfu sér.  

2. mynd. Hreindýr búin að greinahreinsa 

lerkið. LJM: ÞJ 

3. mynd. djúpar rispur í berki lerkins eftir 

horn hreindýrs. LJM: ÞJ 

 

1.5. Kalskemmdir 

Kal er vefjaskemmd sem verður vegna frosts eða annarra veðurþátta. Kal er mjög algengt 

vandamál í skógrækt á Íslandi, sérstaklega í innfluttum tegundum (Arnór Snorrason, 1987; 

Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 1997; Valdimar Reynisson, 2007). Hægt er 

að flokka kal í 3 flokka, vorkal, haustkal og vetrarkal, en einnig geta orðið frostskemmdir á 

sumrin og fer það verst með litlar plöntur sem plantað hefur verið nýlega (Guðmundur 

Halldórsson og Halldór Sverrisson, 1997).  

 



 

8 

Vorkal er algengasta kalið en það myndast þegar plöntuvefir trjánna vakna of snemma úr 

vetrardvala vegna hlýinda á vorin. Í hefðbundnu árferði er lítið um vorkal en það kemur þó 

fyrir af og til og þá getur lerki farið sérstaklega illa. Átusveppir á lerki tengjast vorkali og er 

það þekkt að lerkiáta nái að skemma mikið í kjölfar vorkals (Guðmundur Halldórsson og 

Halldór Sverrisson, 1997). Haustkal myndast hinsvegar þegar trén vaxa of lengi inn í haustið 

eða þegar snemmbúin frost verða á haustin. Vetrarkal myndast þegar það verða meiri frost en 

plantan þolir þó hún sé í dvala, en slíkt kal er sjalgæft hér á landi í skógrækt (Guðmundur 

Halldórsson og Halldór Sverrisson, 1997).   

 

Algengustu skemmdir á rússalerki á Íslandi eru vegna vor- og haustkals (Arnór Snorrasson, 

1987). Í rannsókn sem Þröstur Eysteinsson (2012) framkvæmdi til að kanna kalskemmdir á 

mismunandi tegundum og kvæmum af lerki, kemur fram að á Héraði frá 1999 til 2011 hafi 

orðið þrisvar sinnum vorkal, árin 2003, 2005 og 2011 þar sem nálaskemmdir hafa átt sér stað. 

Haustkal hafi síðan verið áberandi á árunum, 2005 og 2007, þar sem skemmdir urðu á 

ársprotum, en 2009 urðu einnig minniháttar kalskemmdir á trjám. Niðurstöður Þrastar (2012) 

sýndu að vorkal leiddi aðeins í undantekningartilvikum til fjöltoppamyndunar. Mismunandi 

var hvort haustkal leiddi til mikillar fjölgunar toppa eftir kvæmum. Vorkal leiddi aðallega til 

vaxtartaps á meðan helstu afleiðingar haustkals voru formgallar (Þröstur Eysteinsson, 2012), 

sem er alvarlegra fyrir skógareigandann.  

 

1.6. Upphafsþéttleikatilraunir í skóglendi 

1.6.1 Almennt um upphafsþéttleika 

Skógar sem ekki er hirt um nægilega eru oft of þéttir eða of strjálir. Ef standandi þéttleiki er of 

lágur, geta greinar trjánna orðið of stórar eða þau geta orðið fyrir öðrum vaxtargöllum (Smith 

o.fl., 1997). Of stórar greinar eru óheppilegar þar sem greinarnar mynda kvisti í timbrinu og 

stórir kvistir rýra gæði timbursins bæði útlitslega séð og styrk hans (Brynjar Skúlasson o.fl., 

2006; Hoadley, 2000). Opin svæði eru einnig líkleg til þess að fyllast af óæskilegu gróðurfari, 

sem getur hindrað endurnýjun skógartrjánna (Smith o.fl., 1997). Hægt er að draga úr stærð 

kvista en þá þarf skógurinn að vera frekar þéttur á fyrstu lífskeiðum sínum svo greinar trjánna 

hafi ekki rými til þess að vaxa og lengjast um of (Brynjar Skúlason o.fl.. 2006; Smith o.fl., 

1997 ). Of hár standandi þéttleiki trjáa veldur því hins vegar að framleiðnin er dreifð á svo 
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marga einstaklinga trjáa að ekkert þeirra nær að vaxa á hagkvæmustum hraða og of margir 

einstaklingar verða undir í samkeppninni um ljós og næringu (Smith o.fl., 1997).  

 

Í nytjaskógrækt á Íslandi er almennt talið að upphafsþéttleikinn þurfi að vera mikill eða á 

bilinu 3.100 – 3.800 trjáplöntur á hektara lands (Brynjar Skúlasson o.fl., 2006), til að tryggja 

að nægilegur fjöldi trjáa af góðum gæðum standi eftir fyrir lokahögg og jafnframt til að nota 

þéttleikann til að draga úr greinamyndun. 

 

1.6.2 Rannsóknir á upphafsþéttleika trjáa erlendis 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum mismunandi upphafsþéttleika trjátegunda á 

vöxt og viðarbygging þeirra (Morrow,1978; Cochran o.fl., 1991; Brazier og Mobbs, 1993; 

Clark o.fl., 2008). Í samantektargrein yfir rannsóknir af áhrifum upphafsþéttleika á viðargæði 

eftir Willcocks og Bell (1995) kemur fram að þar sem lítill upphafsþéttleiki er verða greinar 

og króna trjánna stærri. En þrátt fyrir að upphafsþéttleikinn hafi áhrif á byggingu trjábols þá 

hefur þéttleikinn litil áhrif á hæð trjánna. Niðurstöðurnar sýndu einnig að fyrir flestar 

trjátegundir minnkuðu viðargæði lítið þegar farið var úr þéttleikanum 3100 tré/ha niður í 1100 

tré/ha. Tilraun sem gerð var á áhrifum upphafsþéttleika sitkagrenis (Picea sitchensis) á 

viðarbyggingu og gæði þess 40-50 árum eftir gróðursetningu á Englandi af Braxier og Mobbs 

(1993) í Englandi, Skotlandi og Norður-Írlandi sýndi hins vegar að viðarbygging og gæði 

timbursins tapast ef bilið er fært úr 4400 trjám/ha niður í 1100 tré/ha. Þéttleikinn hafði 

aðallega áhrif á byggingu trjánna. Það er, fjöldi kvista, stærð kvista og hlutfalls ungviðs (e. 

juvenile wood). En allir þessir þættir hafa neikvæð áhrif á viðarbygginguna. Það sem ekki síst 

hefur áhrif á viðargæði er viðarþéttleiki, en hann reyndist ekki vera marktækt frábrugðinn á 

milli upphafsþéttleika sitkagrenis, heldur bara á milli ungra og eldri trjáa. Það fer því eftir því 

hvaða heimildir eru skoðaðar hvort upphafsþéttleiki hefur reynst mikilvægur fyrir viðargæði 

eða ekki. 

 

Það hafa ekki verið gerðar margar upphafsþéttleika tilraunir á lerki, þó er að finna tilraun eftir 

Morrow (1978) á 25 ára gamalt evrópulerki (Larix decidua) við 5 mismunandi 

upphafsþéttleika, sem framkvæmd var í Bandaríkjunum í Cornell’s Arnot skógi sem er í New 

York fylki. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að áhrif  upphafsþéttleika séu að mestu 

tímabundin og sérstaklega fyrir þessa ljóselsku, hraðvaxta tegund. Hann telur að breitt bil 

(lágur upphafsþéttleiki) seinki einfaldlega þörfinni fyrir grisjun (e. thinning) um nokkur ár og 
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dragi þannig úr kostnaði skógareigenda og geri ræktunina hagkvæmari. Hann bendir á að 

lágur upphafsþéttleiki geti einnig dregið úr kostnaði við gróðursetningu og minni umhirðu. 

Hann tekur þó fram að þessa kostnaðarlækkun verði að vega á móti hugsanlega minna 

verðmætis timburtrjáa vegna  stærri greina og kvista.   

 

1.6.3 Rannsóknir á upphafsþéttleika trjáa á Íslandi 

Það  eru ekki margar tilraunir hér á landi sem hafa verið gerðar til að kanna hver áhrif 

upphafsþéttleika eru á gæði trjáa. Hér verður þó fjallað um tvær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar hér á landi. Sú fyrri er athugun Agnesar Brár Birgisdóttur (2005) í MS verkefni sínu á 

þéttleika og gæða rússalerkis í 10-15 ára gömlum lerkireitum á Fljótsdalshéraði. Þar tók hún 

út 38 reiti á 10 jörðum sem voru tilviljunarkennt valdir úr hreinum rússalerkisreitum, af 

kvæmunum Lassinmaa og Imatra, sem höfðu verið gróðursettir á árunum 1989 til 1994. Kom 

þar í ljós að mikil breidd var á þéttleika eftir reitum. Mesti þéttleikinn var 6950 tré/ha og 

minnsti var 750 tré/ha. Þess ber að geta að upphafsþéttleiki í öllum þessum reitum hefur 

væntanlega verið hefðbundinn, það er um 3500 tré/ha og stafar þessi mikli breytileiki því af 

afföllum sem hafa orðið eftir gróðursetningu. Meðaltal úr öllum reitunum var 2460 tré/ha. 

Breytileikinn innan jarðanna var mikill og það var ekki martækur munur milli jarða. Helstu 

niðurstöður Agnesar (2005) sýndu hátt hlutfall trjáa með lág gæði, eða 88,6% að meðaltali 

fyrir alla bæina, og að hlutfall gæðatrjáa jókst línulega með auknum þéttleika og var marktæk 

fylgni á milli bæði fjölda og hlutfalls gæðatrjáa og þéttleika, þar sem þéttleikinn skýrði 13% 

af hlutfalli gæðatrjáa (r2=0.13;P=0.024).   

 

Hin rannsókin var gerð af Lenu Mikaelsson (2011) en hún fjallar um framleiðni og skiptingu 

lífmassa í 20 ára gömlum alaskaöspum (Populus trichocarpa) við mismunandi 

upphafsþéttleika. Úttekt hennar var gerð á 20 ára gömlum asparskógi í Sandlækjamýri í 

Gnúpverjahreppi. Þar mat hún áhrif mismunandi þéttleika á ofanjarðar lífmassaframleiðslu, 

börk, hlutfall rysju og kjarnaviðar og hlutfall greina á trjánum. Sýni voru tekin af 40 trjám við 

8 mismunandi þéttleika. Tilraunin var endurtekin 5 sinnum á tilviljanakenndan hátt. Helstu 

niðurstöður Lenu (2011) sýndu að heildarlífmassi á hektara jókst með þéttleika og var mestur 

við 5000 tré á hektara. Þéttleikinn hafði ekki marktæk áhrif á lifun, börk, hlutfall rysju og 

kjarnaviðar. Upphafsþéttleikinn hafði þó marktækt áhrif á hlutfall lífmassa greina sem 

minnkaði með vaxandi þéttleika. 
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1.7. Markmið lokaverkefnisins 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að leita svara við því hvort að mismunandi 

upphafsþéttleiki lerkis hefði áhrif á viðarvöxt og viðargæði rússalerkis. Þetta var metið á 

mismunandi hátt og því má brjóta þetta niður í fleiri undirmarkmið. 

 

I. Áhrif upphafsþéttleika á vöxt lerkis voru metin með: 

i) Yfirhæð 

ii) Meðalhæð 

iii) Ársvexti 

iv) Meðal þvermálsvexti 

v) Þvermáli í 50 cm hæð 

vi) Hlutfalli þvermáls og hæðarvaxtar. 

 

Rannsóknatilgáta I var að aukinn þéttleiki myndi leiða til aukins hæðarvaxtar vegna 

skjóláhrifa (jákvæð örvun) og aukins skugga (neikvæð örvun). Einnig var búist við því að 

hæðarvöxtur myndi svara auknum upphafsþéttleika meira en þvermálsvöxtur, sem samt 

myndi aukast vegna skjóláhrifanna.    

 

II. Áhrif upphafsþéttleika á viðar- og trjágæði var metinn með: 

i) Viðarþéttleika 

ii) Sjónrænu mati á bolgæðum  

iii) Tíðni kalskemmda 

iv) Fjölda aukastofna 

v) Tíðni beitarskemmda 

 

Rannsóknatilgáta II var að aukinn upphafsþéttleiki myndi hafa neikvæð áhrif á viðarþéttleika í 

upphafi vaxtarlotu (lægri þéttleiki) vegna þess að árshringir væru breiðari í þéttu reitunum. 

Búist var við því að bolgæði myndu vera meiri í þéttari reitunum vegna bæði skjóláhrifa og 

minna toppkals. Ekki var búist við því að neinn munur væri í tíðni beitarskemmda eftir 

þéttleika. 
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III. Þriðja markmið var að bera saman vöxt og toppskemmdir lerkis frá úthéraði og upp í 

Fljótsdal.  

 

Rannsóknartilgáta III var að vöxtur lerkis myndi aukast með fjarlægð frá sjó, vegna 

landrænna áhrifa. Tilgátan var jafnframt að vaxtarlag og kalskemmdir myndu aukast eftir því 

sem utar dró á Úthérað, vegna meiri vetrarhlýinda og saltákomu. 
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2. Svæði og aðferðir 

2.1. Tilraunasvæðið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilraunin var sett upp á 4 jörðum niður eftir Fljótsdalshéraði hjá skógarbændum sem eru 

aðilar að landshlutaverkefni Héraðsskóga (4. mynd). Sturluflöt í Fljótsdal, Mjóanesi í 

Skógum, Hjartarstöðum í Eiðaþingá og Litla-Steinsvaði í Hróarstungu (Bjarni D. Siguðrsson, 

2011). Ein blokk var gróðursett á hverri skógræktarjörð (5. mynd). Lerkið var gróðursett 

annað hvort með plöntustaf eða geispu vorið 2002, þegar búið var að flekkja landið, að 

undanskilinni Sturluflöt þar sem þar reyndist ekki vera þörf á jarðvinnslu (Bjarni D. 

Sigurðsson o.fl., 2006). Rannsóknarverkefni þetta er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem 

kallast LT-verkefnið.  

 

  

4. mynd. Kort af tilraunarstöðum á Fljótsdalshéraði Kort: ÞJ 



 

14 

2.1.1 LT-verkefnið 

LT- verkefnið er langtíma rannsóknarverkefni í skógrækt sem kostað var af Skógrækt ríkisins, 

Landbúnaðarráðuneytinu og Héraðsskógum 2002-2003.  

 

Tilraunin var sett upp bæði á Suðurlandi og Austurlandi. Þrjú megin markmið LT-

verkefnisins, að undanskildu að útbúa framtíðar-rannsóknaraðstæður með nægilega stórum 

rannsóknareitum til ótilgreindra nýrra verkefna, voru: 

a) Hvaða áhrif hefur tegundablöndun í skógrækt á viðarvöxt, kolefnisbindingu og 

líffræðilegan fjölbreytileika (Suður- og Austurland). 

b) Hver eru langtímaáhrif mismunandi upphafsþéttleika á viðarvöxt og viðargæði rússalerkis 

(Larix sukaczewii Dylis), mest notuðu trjátegundar til nytjaskógræktar á Íslandi (A-land). 

c) Hver er hámarks vaxtarhraði trjátegundanna sitkagrenis, stafafuru, alaskaaspar og íslensks 

birkis við reglulega áburðargjöf með kjörblöndu áburðarefna (S-land) (Bjarni D. Sigurðsson 

o.fl. 2006,  286). 

Teknar voru helstu trjátegundir sem notaðar eru í íslenskri skógrækt og þær gróðursettar í 

5000 m2 reiti í Gunnarsholti á Rangarárvöllum og á 4 stöðum á Fljótsdalshéraði eins og segir 

hér að framan. Uppsetning reitana var eftir ákveðnu tilraunarskipulagi til að auðvelt væri í 

framtíðinni að bera saman reiti á milli meðferðarliða. Einnig voru þeir hafðir þetta stórir til að 

gefa kost á þeim möguleika að hafa minni rannsóknir innan þeirra í framtíðinni. Heildar þekja 

þessara tilraunareita var alls um 62 hektarar. (Bjarni D. Sigurðsson o.fl., 2006; Bjarni D. 

Sigurðsson, 2011).  

 

5. mynd: Meðferðir í hverri blokk í LT-tilrauninni á Fljótsdalshéraði. L= rússalerki, G= sitkagreni, B= 

ilmbjörk, F= stafafura og upphækkaðar tölur tákna hlutfallslega tegundablöndun. Upphafsþéttleiki var 

um 3500 tré/ha, nema annað sé tekið fram með niðurlækkuðum tölum. Notuð var hending til að velja 

reitum stað innan hverrar blokkar 
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2.1.2 Upphafsþéttleikatilraun á lerki 

Í þessu verkefni er eingöngu fjallað um niðurstöður úr hluta af LT-verkefninu á Austurlandi, 

það er upphafsþéttleikatilraunina með rússalerki (L. sukaczewii). Lerkikæmið sem notað var 

var Imatra, sem er frægarðslerki frá Finnlandi. Eins og áður kom fram þá er ein blokk á hverri 

skógræktarjörð á Austurlandi, og í hverri blokk voru 15 tilviljanakennt dreifðir reitir. Fjórir af 

þessum reitum á hverri jörð voru gróðursettir með lerki af mismunandi upphafsþéttleika, 

1000, 2000, 3500 og 5000 plöntur á hektara (5. mynd). Við gróðursetningu til 

nytjaskógræktar er venjulega miðað við 3000-3500 lerkitré á hektara (Bjarni D. Sigurðsson 

o.fl., 2006). 

2.2. Úttektir 

Úttekt á rannsóknarreitum með mismunandi upphafsþéttleika lerkis fór fram í ágúst 2011, það 

er níu árum eftir gróðursetningu. Mældir voru þrír hringlaga 50 m2 mælifletir fyrir hvern 

upphafsþéttleika á hverjum stað, alls 48 mælifletir. Í þeim reitum sem Bjarni Diðrik 

Sigurðsson (2011) hafði mælt áður vegna fyrri úttektar (bara L3500, sbr. 5. mynd), voru sömu 

hælar notaðir til að mynda mælifleti, en aðrir mælifletir voru valdir tilviljanakennt og merktir 

með nýjum merkihæl. Passað var upp á að nýir fletir lentu ekki innan við 10 metra frá útjaðri 

reitanna, svo mælifletirnir yrðu ekki ómarktækir vegna jaðaráhrifa í framtíðinni.  

2.3. Mælingar 

Við mælingar voru notuð málmband, skífumál, gps-tæki, tréhælar og nælonspotti sem var 

3,99 m á lengd til að finna út stærð mæliflata í kringum fastan miðjuhæl. Allar lerkiplöntur 

sem féllu inn í mælifletina voru mældar. Lóðrétt hæð hverrar plöntu var mæld með málbandi í 

cm ásamt lengd plöntunnar. Það getur verið munur á þessum stærðum ef plantan er ekki 

beinvaxin eða hallar. Lengd ársprota 2011 var mældi í cm. Brjósthæðarþvermál (130 cm hæð) 

og þvermál við 50 cm hæð var mælt með skífumáli í mm. Ef stofn plöntu skiptist fyrir neðan 

50 cm hæð voru allir stofnar mældir sérstaklega. Þvermál sverustu greinar í 50 cm hæð var 

mælt upp við stofn með skífumáli í mm. Sjónrænt mat var lagt á vaxtarlag. Þar sem trén voru 

enn svo ung var ákveðið að hafa einungis 2 flokka í sjónræna matinu. Tré sem voru einstofna, 

beinvaxin og ekki sást á þeim að þau hefðu orðið fyrir neinum áföllum fóru í flokk A en þau 

tré sem höfðu einhverja útlitsgalla, svo sem að vera margstofna, höfðu kalskemmdir, aðrar 

skemmdir eða voru hlykkjótt, fóru í flokk C. Einnig var sjónrænt mat lagt á hvort toppkal sást 

eftir kuldakast vorið 2011, á toppi frá 2010 eða eldri toppsprota. Jafnframt var skráð hvort að 

beitarskemmdir sáust á tré. 
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Til að mæla viðarþéttleika voru teknar 2 viðarskífur úr hverjum þéttleikareit á hverjum stað. 

Viðarbútarnir voru teknir í 10 cm hæð og voru um 7 cm á lengd.  

 

2.4. Útreikningar 

Allar mælingar voru slegnar inn í Excel töflureikni þar sem afleiddar breytur voru reiknaðar 

út úr grunngögnum. Reiknuð voru eftirtalin atriði fyrir hvern mæliflöt: 

i) yfirhæð,  

ii) meðalhæð,  

iii) meðal ársvöxtur,  

iv) mesti ársvöxtur,  

v) meðaltalshlutfall hæðar og þvermáls í 50 cm hæð,  

vi) meðaltalsþvermál sverustu greinar í 50 cm hæð,  

vii) grunnflötur hvers trés,  

viii) heildargrunnflötur mæliflatar,  

ix) rúmmál,  

x) meðalrúmmál   

xi) árlegur meðalrúmmálsvöxtur.  

 

Grunnflötur trés (g; cm2 /tré) er flatarmálið af þverskurði í gegnum tré við brjósthæð (1,3 m 

hæð) og var  hann reiknaður með eftirfarandi jöfnu: 

 

 g = (d/2)2*π,     (1) 

 

þar sem d er þvermál í cm (Philip, 1994). Samanlagður grunnflötur allra trjáa á mælifletinum 

var síðan umreiknaður í m2/ha 

 

Bolrúmmál (R; dm3/tré) með berki trjánna var reiknað útfrá rúmmálsjöfnu Brynhildar 

Bjarnadóttur o.fl. (2007) fyrir ung lerkitré: 

 

R = 0.1022 * D1.7718 * H0.4829,   (2) 
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þar sem að D er þvermál trjánna í 50 cm hæð í cm og H er hæð í metrum. Skýringarhlutfallið 

(r2) á Jöfnu 2 var mjög gott, eða 0.986 (Brynhildur Bjarnadottir o.fl., 2007). Það var síðan lagt 

saman  fyrir öll tré á mælifletinum og umreiknað í m3/ha 

 

Árlegur meðalrúmmálsvöxtur (m3/ha/ári) er standandi rúmmálið á ha, reiknað út með Jöfnu 2, 

deilt með aldri skógarins.  

 

Við mælingar á viðarþéttleika var notuð stöðluð aðferð frá Svíþjóð (sjá Olesen, 1971; Bjarni 

D. Sigurdsson o.fl., 2001; Stefán Freyr Einarsson o.fl., 2004). Viðarþéttleiki viðarbútanna var 

mældur í byrjun janúar 2012 á rannsóknarstofu Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti. 

Til að finna viðarþéttleika viðarskífanna þarf að finna hlutfallið á milli massa viðarskífanna 

og rúmmáls þeirra: 

 

ð
þ

ð
	,   (3) 

 

þar sem ð  er viðarþéttleikinn [g/cm3], þ  er þurrvigtin og ð  er rúmmál viðarins.  

 

Frá því að viðarskífurnar voru teknar og þar til þær voru mældar leið þó nokkur tími og á því 

tímabili missir viðurinn raka. Þegar það gerist dregst hann saman. Til þess að rúmmáls 

mælingin á viðarsýnunum samsvari lifandi við þá voru viðarsýnin sett í bleyti í 2 sólarhringa 

eða þar til viðarsýnin voru fullmetuð af vökva. Viðarsýnin voru lögð í bleyti í vatn og einum 

dropa af uppþvottalegi (Olesen, 1971). Uppþvottalögurinn var settur út í vegna þess að hann 

brýtur niður yfirborðsspennu vatnsins og gerir það að verkum að það kemst auðveldar inn í 

viðinn aftur og kemur þannig í veg fyrir að það myndist loftbólur inn í viðnum sem mælast 

síðar sem falskt rúmmál (Munnleg heimild; Bjarni D. Siðurðsson). Þar sem viðarsýnin hafa 

ekki reglulegt rúmmál þá er erfitt að áætla rúmmál sýnisins með einföldum 

lengdarmælingum. Ein leið til þess að mæla rúmmál óreglulegra hluta er með því að sökkva 

þeim í vökva og mæla hversu mikið rúmmál vökvans hefur aukist við það að innbyrða 

hlutinn. Hér er hins vegar notast við aðferð sem byggist á lögmáli Arkimedesar, en sýnt hefur 

verið að hún gefur meiri nákvæmni í mælingum en einfaldari aðferðir þar sem 

rúmmálsbreyting er mæld beint (Hughes, 2005).  
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Lögmál Arkimedesar má orða á eftirfarandi hátt: ,,uppdrif hlutar sem sökkt er í vökva er jafnt 

þyngd vökvans sem hann ryður frá sér’’. Ef hluturinn er kyrr á kafi í vökvanum þá þýðir það 

að krafturinn sem verkar á hlutinn niður á við og uppdrifskrafturinn séu jafnir. 

Uppdrifskraftinn má mæla með því að vikta ílátið sem geymir vökvann fyrir og eftir að 

hluturinn er færður á kaf í vökvanum. Rúmmál vökvans sem hluturinn ryður frá sér og þar 

með rúmmál hlutarins má nú finna út frá uppdrifskraftinum og eðlismassa vökvans. Þar sem 

viðurinn hefur lægri eðlisþyngd en vatn þarf að þrýsta honum niður í vatnið til þess að hann 

fari á kaf. Hætta er á að hluturinn sem notaður er til þess að þrýsta viðarsýninu á kaf hafi áhrif 

á rúmmálsmælinguna þar sem hann ryður frá sér vatni líkt of viðarsýnið. Ef viðarsýninu er 

hinsvegar þrýst niður með hlut sem hefur hverfandi rúmmál miðað við viðarsýnið, t.d. nál, þá 

hefur rúmmál þess hlutar lítil áhrif á mæliniðurstöðurnar (Hughes, 2005). Því var 

efnagreiningarklemma með nál á endunum notuð til þess að dýfa viðarskífunum í vatnsílát 

sem staðsett var á vigt með nákvæmni upp á 3 aukastafi. Strax eftir mælingu voru 

viðarskífurnar sett í þurrkun í 4 sólarhringa (92 klst) í þurrkskáp við 85°C hita, eða þar til 

viðarskífurnar voru hættar að léttast. Eftir þurrkun voru viðarskífurnar aftur vigtaðar.  Þá var 

bæði búið að finna rúmmál og þurrvigt viðarsýnanna og því hægt að reikna út viðarþéttleika 

þeirra með því að setja þessar stærðir inn í Jöfnu 3.   

 

2.5. Tölfræðiúrvinnsla 

Töflureiknirinn Excel var notaður til að gera einfaldan samanburð á gögnum. Einnig var hann 

notaður til að athuga samband milli breyta og raunverulegs þéttleika með aðhvarfi (e: 

regression). Tölfræðiforritið SAS 9.1 (SAS Institute Inc.) var notað til að gera annan 

tölfræðilegan samanburð á gögnunum. Byrjað var að athuga hvort niðurstöður væru marktækt 

frábrugðnar normaldreifingu fyrir þær breytur sem mældar voru á samfelldum skala. Allar 

samfelldar breytur reyndust ekki vera marktækt frábrugðar normaldreifingu og því var hægt 

að nota alla hefðbundnar parametrískar tölfræðiaðferðir við greiningu á þeim.  

 

Tvíþátta fervikagreining (Two-way ANOVA) var notuð til að athuga hvort marktækur munur 

væri á tilteknum samfelldum breytum væri milli upphafsþéttleika, á milli staða og hvort 

marktækt samspil væri á milli upphafsþéttleika og staða.  

 

Á mælingar sem metnar voru sjónrænt (óparametískar breytur) var notað Kruskal-Wallis próf, 

vegna þess að breyturnar voru ekki línulegar. Kruskal-Wallis prófið ber saman raðgildi í stað 
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meðaltala (Bjarna Diðrik Sigurðsson, 2012). Fyrst var athugað hvort marktækur munur 

breytna væri á milli upphafsþéttleika, og ef svo var þá var prófið keyrt fyrir einstök pör 

upphafsþéttleika.   
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3. Niðurstöður 

3.1. Afföll og raunverulegur þéttleiki í reitum  

3.1.1 Afföll 

Að jafnaði voru afföllin á rússalerki 21% í tilrauninni (6. Mynd). Þau voru hlutfallslega mest 

fyrir þéttleikann 2000 tré/ha, eða 25%, en voru 21%, 21% og 18% fyrir, 5000, 1000 og 3500 

tré/ha. Munurinn var þó ekki marktækur á milli upphafsþéttleika (Tafla 1). Afföllin voru 

marktækt frábrugðin milli staða, en minnstu afföllin voru á Sturluflöt 8%, en þau voru 13%, 

31% og 33% á Mjóanesi, Hjartarstöðum og Litla-Steinsvaði. 

 

6. mynd. Afföll rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl ±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð.  

 

3.1.2 Raunverulegur þéttleiki í reitum 

Afföll höfðu auðvitað áhrif á raunverulegan þéttleika sem var í reitunum. Hann er sýndur í 

Töflu 1. Ekki kom á óvart að þrátt fyrir afföll var enn marktækur munur á milli reita sem 

gróðursettir voru með mismunandi upphafsþéttleika (Tafla 1), en áhugaverðara var að 

marktækt samspil var á milli staða og þéttleika. En það gefur til kynna að breytingin milli 

upphafsþéttleika var marktækt ólík milli staða (Tafla 1).  

  

Ef engin afföll hefðu átt sér stað í tilrauninni ætti meðalþéttleiki á hverjum stað að vera 2875 

tré/ha. Raunverulegur meðalþéttleiki var að jafnaði mestur á Sturluflöt, eða 2849 tré/ha og  

2566, 2166 og 1966 pl á ha í Mjóanesi, Hjartarstöðum og á Litla-Steinsvaði. Þessi munur á 
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þéttleika var marktækur milli allra bæjanna nema á milli Hjartarstaða og Litla-Steinsvaðs 

(Tafla 1).  

 

Tafla 1. Tölfræðilegar niðurstöður tvíþátta fervikagreiningar á afföllum og raunverulegumþéttleika á 

fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Ef megináhrif voru markæk var munur á milli 

upphafsþéttleika eða staða greindur áfram  með Fisher‘s Least Significant Difference prófi. Ýmist eru 

sýnd P-gildi (megináhrif) eða marktækur munur (P<0.05) er táknaður með ólíkum bókstöfum á milli 

meðferðarliða.  

Tölfræðigreining Heildarþéttleiki Afföll Raunverulegur 

þéttleiki 

ANOVA <0.001 <0.06 <0.001 

Megináhrif (Main effects)    

  Áhrif upphafsþéttleika <0.001 0.71 <0.0004 

  Áhrif staða <0.001 0.0006 <0. 0001 

  Samspil staða og þéttleika 0.01 0.98 <0.0167 

Upphafsþéttleiki  * a 

  1000 a  b 

  2000 b  b 

  3500 c  c 

  5000 d   

Staður    

  Sturluflöt a a a 

  Mjóanes b a b 

  Hjartarstaðir c b c 

  Litla-Steinsvað c b c 

* Megináhrif voru ekki marktæk, þá má ekki bera saman einstaka liði. 
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3.2. Hæðarvöxtur 

3.2.1 Yfirhæð 

 

Að jafnaði jókst yfirhæð lerkisins með auknum upphafsþéttleika og var aukningin 1%,  14% 

og 15% á milli 1000 og 2000, 3500 og 5000 trjáa reitanna (7. mynd). Þetta var þó ekki 

marktækur munur (Tvíþátta fervikagreining, Áhrif þéttleika P=0.25) og  má því ekki draga af 

því miklar ályktanir. Þegar hins vegar tillit var tekið til affalla sem höfðu orðið á sumum 

stöðum kom í ljós að það var marktækt jákvætt línulegt samband  milli raunverulegs þéttleika 

í reitunum og yfirhæðar (8. mynd; Aðhvarf, P=0.005; r2 = 0.16). Þéttleiki útskýrði 16% af 

breytileikanum í yfirhæð trjánna og yfirhæðin jókst marktækt með auknum þéttleika. 

Aðhvarfsjafnan var: 

 

Yfirhæð = 171 + 0.0145 * Þéttleiki,   (4) 

 

Yfirhæðin var að jafnaði 185 cm við níu ára aldur þar sem þéttleikinn var 1000 tré/ha, hún 

hækkaði hinsvegar að jafnaði um 14,5, 36,3  og 58,04 cm við 2000, 3500 og 5000 tré/ha, 

samkvæmt Jöfnu 4. 

 

Marktækur munur var einnig á yfirhæð milli staða (Tvíþátta fervikagreining, áhrif staða P = 

0.001 3. mynd), en samspilið á milli staða og þéttleika var ekki marktækt (staðir*þéttleiki; P = 

0.25 gögn ekki sýnd). Að jafnaði var yfirhæðin mest í Mjóanesi, 2,44 m, en hún var 2,08, 2,00 

og 1,67 m á Hjartarstöðum, Sturluflöt og Litla-Steinsvaði. Þessi yfirhæðarvöxtur var 

marktækur á milli Mjóaness og hinna staðanna, en hinir þrír voru ekki marktækt frábrugðnir 

hver öðrum, nema hvað að Litla-Steinsvað var með marktækt minni yfirhæð en Hjartarstaðir.  

 

Sambærilegar  niðurstöður fengust þegar  meðalhæð var greind í stað yfirhæðar (gögn ekki 

sýnd) fyrir utan að ekki reyndist vera línulegt samband milli meðalhæðar og raunverulegs 

þéttleika (r2=0.04; P=0.19). 
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7. mynd. Yfirhæð (cm) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl ±SE þriggja  

mæliflata í hverri meðferð.  

 

 

 
8. mynd. Samband yfirhæðar(cm)  níu ára gamals rússalerkis og raunverulegs þéttleika (fjölda trjáa á 

ha) á fjórum stöðum á Fljótsdalshéraði. Línan er mynduð með aðhvarfsgreiningu. 
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3.2.2 Toppvöxtur 2011 

Mesta lengd ársprota á mælifleti er mat á skógræktarskilyrðum svæðis. Að jafnaði jókst mesta 

lengd ársprota 2011 með auknum upphafþéttleika og var aukningin 19%, 36% og 38% á milli 

1000 og 2000, 3500 og 5000 trjáa/ha sem gróðursett voru upphaflega (9. mynd), og var 

munurinn marktækur (Tvíþátta fervikagreining, Áhrif þéttleika P=0.01). Að jafnaði var 

ársproti stystur við 1000 tré/ha , eða 17,8 cm, en hann var 21,3 cm, 24,3 cm og 24,6 cm í 

reitum með 2000, 3500 og 5000 tré/ha. Munurinn var marktækur á milli 1000 og 3500 og 

5000 tré/ha.  

 

Ekki reyndist vera marktækur munur á mestu lengd ársprota milli staða (Tvíþátta 

fervikagreining, Áhrif staða P=0.24) né var samspilið á milli staða og þéttleika marktækt 

(Staðir*Þéttleiki P=0. 24, 9. mynd).  

 

Þegar gert var aðhvarf á milli mestu lengdar ársprota og raunverulegs þéttleika trjáa í 

reitunum (leiðrétt fyrir afföllum) þá reyndist það hámarktækt (Aðhvarf, P<0.001, r2 = 0.29; 

gögn ekki sýnd): 

 

Mesta lengd ársprota = 16.1+ 0.00248 * Þéttleiki,          (5) 

 

Þéttleikinn útskýrði 29% af breytileikanum í mestu lengd ársprota og að jafnaði var hann 

18.6, 21.1, 24.8 og 28.5 cm í þéttleikanum 1000, 2000, 3500 og 5000 tré/ha, samkvæmt Jöfnu 

5. 

 
9. mynd. Mestu lengd ársprota  (cm) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum 

niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð. 
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Meðallengd ársprota segir meira en mesta lengd um meðalvöxt á hverjum mælifleti. 

Meðallengd reyndist ekki marktæk milli upphafsþéttleika áður en leiðrétt var fyrir afföllum 

eftir gróðursetningu (Tvíþátta fervikagreining, Áhrif þéttleika P=0.31) né samspil milli 

þéttleika og staða (Þéttleiki*Staðir P=0.24; 10. mynd).  

 

Hinsvegar var marktækur munur á meðallengd árssprota 2011 milli staða (Tvíþátta 

fervikagreinging, Áhrif staða, P = 0.003; 10.mynd). Að jafnaði var meðallengd ársprota mest 

á Mjóanesi,13.6 cm, en hún var 11.0, 9.0 og 7.9 cm á Hjartarstöðum, Sturluflöt og Litla-

Steinsvaði. Munurinn var marktækur á milli Mjóaness og allra hinna staðanna, en hinir þrír 

voru ekki marktækt frábrugðnir hvorum öðrum, nema að Litla-Steinsvað var með marktæk 

minni meðalhæð en Hjartarstaðir. 

 

 
10. mynd. Meðallengd ársprota  (cm) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum 

niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð. 

3.3. Grunnflötur einstakra trjáa (þvermálsvöxtur) 

Þvermál einstakra trjáa er bæði hægt að lýsa sem meðalþvermáli eða meðalgrunnfleti. Fyrir 

ung tré er þvermálið ýmist mælt í brjósthæð (130 cm) eða í 50 cm hæð. Hér verða einungis 

sýndar niðurstöður fyrir meðalgrunnflöt trjáa í 50 cm hæð (heildar þvermálsvöxtur eftir að 

trén náðu þeirri hæð), þrátt fyrir að mælingar hafi verið gerðar fyrir bæði 50 og 130 cm (11. 

mynd). En hátt hlutfall af trjám voru sem ekki náðu 130 cm hæð, hæðst var það á Litla-

Steinsvaði 79%, en það var 54%, 45% og 22% á Sturluflöt, Hjartarstöðum og Mjóanesi. 

Hlutfall trjáa sem ekki náði 50 cm hæð var hinsvegar mikið minna en hæðst var það á 

Hjartarstöðum 6%, en það var 3%, 0,7% og 0,5% á Litla-Steinsvaði, Sturluflöt og Mjóanesi.  
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Meðalgrunnflötur var ekki marktækur á milli mismunandi upphafsþéttleika (Tvíþátta 

fervikagreining, Áhrif þéttleika P=0.32 ( 11. Mynd) og samspilið á milli þéttleika og staða var 

ekki marktækt (Staðir*Þéttleiki P = 0.33). Að jafnaði var meðalgrunnflötur mestur í 1000 

tré/ha 109 cm2, en hann var 79, 69 og 62 cm2 á 5000, 3500 og 2000 tré/ha. Þar sem það var 

ekki marktækt má ekki draga ályktanir af því.  

 

Þegar aðhvarfsgreining var gerð á mili grunnflatar og raunverulegsþéttleika reyndist ekki 

heldur vera marktækur munur (P=0.77). 

 

Marktækur munur var á meðalgrunnfleti í 50 cm hæð á milli staða (Tvíþátta fervikagreining, 

Áhrif staða P<0.0001; 11. mynd). Að jafnaði var meðalgrunnflötur mestur í Mjóanesi, 774 

mm2, en hann var 553 , 271 og 271 mm2 á Hjartarstöðum, Sturluflöt og Litla-Steinsvaði og 

var munurinn marktækur á milli Mjóaness og Hjartarstaða og á milli Sturluflatar og Litla-

Steinsvaðs.  

 

11. mynd. Meðalgrunnflötur í 50 cm hæð  (mm2) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) 

á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri 

meðferð. 

 

3.4. Rúmmálvöxtur 

3.4.1 Viðarrúmmál á hvert tré 

Með því að reikna út viðarrúmmál á hvert tré er búið að sameina áhrifin af breytingu í bæði 

hæðar- og þvermálsvexti og þau vegin saman. Þá kom í ljós að upphafsþéttleiki hafði ekki 
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marktæk áhrif á meðalviðarrúmmál (Tafla 2), en að jafnaði voru trén í gisnustu reitunum 

heldur stærst eða 27%, 12% og 20% stærri miðað við 2000, 3500 and 5000 tré/ha 

meðferðirnar (12. Mynd). 

Að jafnaði var rúmmál á hvert tré mest í reitunum með minnsta upphafsþéttleika 0.00089 

m3,en það var 0.00078, 0.00071 og 0.00065 m3 í 3500, 5000 og 2000 trjáreitunum. Þetta var 

þó ekki marktækur munur (Tafla 2) og má því ekki draga af því miklar ályktanir.  

 

Marktækur munur var á viðarrúmmáli trjáa milli staða. Að jafnaði var viðarrúmmál á hvert tré 

mest í Mjóanesi, 0.0012 m3, en það var 0.00085, 0.00056 og 0.00043 m3 á Hjartarstöðum, 

Sturluflöt og Litla-Steinsvaði. Þetta viðarrúmmál á hvert tré var marktækt á milli allra 

staðanna að undanskildu að ekki var marktækur munur milli Sturluflatar og Hjartarstaðar né 

Sturluflatar og Litla-Steinsvaðs (Tafla 2).  

   

12. mynd. Standandi rúmmál á tré (m3) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 

stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð. 

 

3.4.2 Standandi viðarrúmmál 

Þrátt fyrir að trén í þéttustu reitunum yxu að jafnaði minna, þá jókst standandi viðarrúmál þar 

sem þéttar var gróðursett í upphafi. Þannig var marktækur munur á standandi viðarrúmmáli 

milli upphafsþéttleika. Að jafnaði jókst standandi viðarrúmál með auknum upphafsþéttleika 

og var aukningin 48%, 257% og 324% á milli 1000 og 2000, 3500 og 5000 trjáa reitanna (13. 

mynd).  
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Þetta standandi rúmmál var marktækt milli allra upphafsþéttleikanna að undanskildu  á milli 

1000 og 2000 og einnig á milli 3500 og 5000. Marktækur munur var á standandi 

viðarrúmmáli milli staða. Að jafnaði var standandi viðarrúmmál mest í Mjóanesi, 2,97 m3/ha, 

en það var 1,73,  1,71 og 0,81 m3/ha á Sturluflöt, Hjartarstöðum og Litla-Steinsvaði. 

Standandi rúmmál var marktækt milli Mjóanes og allra annarra staða. Einnig var standandi 

rúmmál marktækt milli Litla-Steinsvaðs og annara staða og því var einungis ekki marktækur 

munur á standandi viðarrúmmáli milli Sturluflatar og Hjartarstaða (Tafla 2).  

 

Samband á milli standandi rúmmáls og raunverulegs þéttleika reyndist hámarktækt (P<.001) 

og útskýrðist 60% standandi rúmmál af raunverulegum þéttleika. Sambærilegar  niðurstöður 

fengust þegar  meðalársvöxtur m3/ha /ár  var greindur í stað standandi rúmmáls.  

 

13. mynd. Standandi rúmmál á tré (m3/ha) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á 

fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri 

meðferð. 

 

3.4.3 Meðal árlegur rúmmálsvöxtur 

 

Þegar meðal árlegur rúmmálsvöxtur var skoðaður fengust sambærilegar niðurstöður og hjá 

standandi rúmmáli (13. Mynd og 14. Mynd).  
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14. mynd. Meðal árlegur rúmmálsvöxtur (m3/ha) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á 

fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð. 
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Tafla 2. Tölfræðilegar niðurstöður tvíþátta fervikagreiningar á  standandi rúmmál (St. Rúmmál), meðal 

árlegur rúmmálsvöxtur (Ár. Rúmmálsv.) og standandi rúmmál á tré (St. Rúmmál/tré). Ef megináhrif 

voru markæk var munur á milli upphafsþéttleika eða staða greindur áfram  með Fisher‘s Least 

Significant Difference prófi. Ýmist eru sýnd P-gildi (ANOVA) eða marktækur munur (P<0.05) er 

táknaður með ólíkum bókstöfum á milli meðferðarliða.  

Tölfræðigreining  St. Rúmmál Ár. Rúmmálsv. St. 
Rúmmál/tré 

ANOVA  <.0001 <.0001 0.009 

Megináhrif (Main effects)     

  Áhrif upphafsþéttleika  <.0001 <.0001 0.50 

  Áhrif staða  <.0001 <.0001 0.0002 

  Samspil staða og þéttleika  0.016 0.016 0.29 

Upphafsþéttleiki    * 

  1000  a a - 

  2000  a a - 

  3500  b b - 

  5000  b b - 

Staður     

  Sturluflöt  b b ac 

  Mjóanes  a a b 

  Hjartarstaðir  b b a 

  Litla-Steinsvað  c c c 

* Megináhrif voru ekki marktæk, þá má ekki bera saman einstaka liði. 

 

3.5. Vaxtarlag 

3.5.1 Hlutfall aukastofna 

Aukastofnar geta dregið úr trjágæðum. Hlutfall aukastofna er hér sýnt sem einfalt hlutfall á 

milli fjölda trjáa og fjölda stofna. Ef hvert tré hefur einungis einn stofn, þá fæst hlutfallið 1,0. 

Þegar hlutfallið er hærra en 1,0 þá segir það til um hlutfallslegan fjölda aukastofna.  

 

Ekki reyndist martækur munur á hlutfalli aukastofna eftir upphafsþéttleika (Tvíþátta 

fervikagreining, Áhrif þéttleika P = 0.79; 12. mynd).  
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Hlutfall aukastofna var hinsvegar talsvert ólíkt á milli staða. Það var fremur hátt á Litla-

Steinsvaði og Sturluflöt, eða 1,84 og 1,64, en mun lægra á Hjartarstöðum og Mjóanesi, eða 

1,33 og 1,17 (15. mynd). Þessi munur var marktækur (P=0.004) Samspilið á milli staða og 

upphafsþéttleika reyndist ekki vera  marktækt (Tvíþátta fervikagreining, Þéttleiki*Staður P = 

0.13).  

 

15. mynd.  Hlutfall aukastofna rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður 

eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl ±SE þriggja  

mæliflata í hverri meðferð.  

 

3.5.2 Sverleiki greina í 50 cm hæð 

Sverar greinar hafa neikvæð áhrif á viðargæði og í nytjaskógrækt er af þeim sökum sóst eftir 

sem grennstum greinum. Sverleiki greina í 50 cm hæð var ekki martækur á milli mismunandi 

upphafsþéttleika (16. mynd; Tafla 3) 

 

Marktækur munur var á sverleika greina á  milli staða (16. mynd; Tafla 3). Að jafnaði voru 

greinar sverastar í Mjóanesi, 7,25 mm, en þær voru 6,25,  4,50 og 4,17 mm á Hjartarstöðum, 

Litla-Steinsvaði og Sturluflöt. Sverleiki greina var marktækur á milli tveggja fyrstu staðanna 

og þeirra tveggja síðarnefndu  (Tafla 3).  
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16. mynd. Meðaltal sverustu greinar í 50 cm (mm)hæð rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) 

á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð. 

 

3.5.3 Hlutfall hæðar og þvermáls 

Annar mælikvarði á vaxtarlagi er hlutfall hæðar og þvermáls. Aukinn upphafsþéttleiki jók 

hlutfall hæðarvaxtar um 13%, 18% og 18% á milli 1000 og 2000, 3500 og 5000 tré/ha 

reitanna (17. mynd), en áhrifin voru þó ekki tölfræðilega marktæk (Tafla 3). 

 

Þegar gert var aðhvarf á milli hlutfalli hæðar og þvermáls (H/Þ hlutfall) og raunverulegs 

þéttleika trjáa í reitunum (leiðrétt fyrir afföllum) þá reyndist það ekki heldur marktækt 

(Aðhvarf, P=0.27, r2 = 0.03; gögn ekki sýnd). 

 

Marktækur munur var á hlutfalli hæðar og þvermáls á milli staða (17. mynd; Tafla 4). Að 

jafnaði var hlutfallið hæst á Litla-Steinsvaði, 104, en það var 88, 78 og 68 á Sturluflöt, 

Hjartarstöðum og Mjóanesi.  Þetta hlutfall var marktækt á milli Litla-Steinsvaðs og allra 

annarra staða og á milli Sturluflatar og Mjóanes (Tafla 3). 
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17. mynd. Hlutfall hæðar og þvermáls í 50 cm hæð rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á 

fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð. 
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Tafla 3. Tölfræðilegar niðurstöður tvíþátta fervikagreiningar á meðaltali sverustu greina í 50 cm hæð 

(Greinar) og hlutfalli hæðar og þvermáls í 50 cm hæð (H/Þ hlutfall) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði. Ef megináhrif voru marktæk var munur á milli upphafsþéttleika eða staða greindur 

áfram með Fisher‘s Least Significant Difference prófi. Ýmist eru sýnd P-gildi (ANOVA) eða marktækur 

munur (P<0.05) er táknaður með ólíkum bókstöfum á milli meðferðarliða.  

Tölfræðigreining Greinar H/Þ hlutfall Hlutfall  stofna  

ANOVA 0.002 0.01 <0.004  
Megináhrif (Main effects)     
  Áhrif upphafsþéttleika 0.19 0.18 <0.79  
  Áhrif staða <0.001 <0.001 <0. 001  
  Samspil staða og þéttleika 0.14 0.81 <0.13  

Upphafsþéttleiki * * *  
  1000 - -   
  2000 - -   
  3500 - -   
  5000 - -   

Staður     
  Sturluflöt a a a  
  Mjóanes b b b  
  Hjartarstaðir b ab b  
  Litla-Steinsvað a c a  

* Megináhrif voru ekki martæk, þá má ekki bera saman einstaka liði. 

 

3.6. Sjónrænt mat á trjágæðum 

3.6.1  Bolgæði 

Á 18. mynd má sjá hlutfall gallalausra trjáa (A-trjáa) í tilrauninni, en það var fremur lágt, eða 

á bilinu 0-11% af standandi trjám á mæliflötum. Þar sem ekki má gera fervikagreiningu á 

svona gögn þá þurfti að greina áhrif upphafsþéttleika á hverjum stað fyrir sig (gögn ekki 

sýnd). Einungis á einum stað reyndist vera marktækur munur milli bolgæða og 

upphafsþéttleika, Sturluflöt, en sá munur fólst í því að hlutfallið var hæst í 3500 tré/ha 

flötunum (11%), en mjög lágt á öllum hinum þéttleikameðferðunum (0-4%;  18. mynd). 
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18. mynd.  Hlutfall A trjáa eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði. Súlur sýna meðaltöl ±SE þriggja mæliflata í hverri meðferð.  

 

3.6.2 Beitarskemmdir  

Marktækur munur var á beitarskemmdum og upphafsþéttleika á öllum bæjum að 

undanskyldum Hjartarstöðum, enda voru engar beitarskemmdir skráðar þar (19. mynd). En 

þær voru að meðaltali 10% í 1000 pl/ha, 7%, 4% og 0% i 2000, 3500 og 5000 pl/ha.  

Mestu beitarskemmdirnar voru á Sturluflöt 10%, en þær voru 9% á Mjóanesi og 3% á Litla-

Steinsvaði.  

 

 
19. mynd.  Hlutfall beitarskemmdir eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði.  
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3.6.2 Kalskemmdir vorið 2011 

Mikið kuldakast gerði í maí og fram í júní 2011 og því var bætt við verkefnið úttekt á fjölda 

toppkalinna trjáa eftir þetta hret. Toppkal (vorkal) var sýnilegt á 20% af öllum trjám sem voru 

tekin út í tilrauninni haustið 2011 (20. mynd).  

 

Upphafsþéttleiki hafði ekki afgerandi áhrif á hættu á vorkali. Aðeins var marktækur munur 

fyrir einn stað, það er Sturluflöt (Kruskal-Wallis próf, Áhrif þéttleika P = 0.01), en þar 

reyndist tíðni kals minnka eftir því sem upphafsþéttleikinn varð meiri (20. mynd).  

 

Einnig var sjáanlegur munur á kalskemmdum vorið 2011 á milli staða (20. mynd). Þær voru 

mestar á Hjartarstöðum, 32% en þær voru 28%, 11% og 6% Litla-Steinsvaði, Sturluflöt og 

Mjóanesi.  Eingöngu á Sturluflöt reyndist vera marktækur munur milli kals 2011 og 

upphafsþéttleika.  

20. mynd.  Hlutfall kalskemmda 2011 eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði.  
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3.6.3 Kal á 2010 toppsprota 

 

Einnig höfðu orðið kalskemmdir á toppsprota frá 2010, en þær geta bæði stafað af vorkali eða 

haustkali. Toppkal frá þessum tíma var þó bara sýnilegt á 6% af öllum trjám sem voru tekin út 

í tilrauninni (21. mynd).  

 

Flestar kalskemmdir 2010 voru skráðar á Hjartarstaði 8% en þær voru 7%,7% og 2% á Litla-

Steinsvaði, Mjóanesi og Sturluflöt (21. Mynd). Munur milli eldra kals og upphafsþéttleika var 

marktækur á 2 stöðum, Sturluflöt og Litla-Steinsvaði (Tafla 4).  

21. mynd.  Hlutfall kalskemmda 2010 eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir 

Fljótsdalshéraði.  

3.6.4 Eldri kalskemmdir 

Toppkal frá fyrri árum (2002-2009) var sýnilegt á 88% af öllum trjám sem voru tekin út í 

tilrauninni (22. mynd), svo að flest trén höfðu einhvern tíman kalið. 

 

Mest var eldra kal á Litla-Steinsvaði 91%, en það var líka mikið kal á hinum stöðunum, eða 

90%,87% og 86% tré á Hjartarstöðum, Sturluflöt og Mjóanesi ( 22. mynd).  
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22. mynd.  Hlutfall eldra kals (frá árunum 2002-2009) eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 

stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði.  

 

Tafla 4. Tölfræðilegar niðurstöður Kruskal-Wallis á bolgæði (Bol), beitarskemmdir (Beit), kalskemmdum 

2011, 2010 og eldra kali á upphafsþéttleika á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði.  

Tölfræðigreining Bol Beit Kal 2011 Kal 2010 Eldra kal 

Áhrif upphafsþéttleika      

 á Sturluflöt 0.02 <0.0001 0.01 * 0.04 

  í Mjóanesi * 0.009 * 0.04 * 

  á Hjartarstöðum * * * * * 

  á Litla-Steinsvaði * 0.0001 * * 0.003 

* Áhrif upphafsþéttleika voru ekki marktæk.. 

 

3.6.5 Viðarþéttleiki 

Samband milli viðarþéttleika og raunverulegs þéttleika reyndist vera ómarktækt, en var þó  á 

mörkum þess að vera marktækt með P=0.057 (r2 = 0.11). Viðarþéttleikinn lækkaði eftir því 

sem raunverulegur þéttleiki varð hærri (23. mynd). Viðarþéttleiki svaraði því upphafsþéttleika 

öfugt miðað við þvermálsvöxt og meðal bolrúmmál trjánna.  

 

Að jafnaði var viðarþéttleiki trjánna mestur á Litla-Steinsvaði 0.482, en hann var 0.476, 0.473 

og 0.463 á Sturluflöt, Hjartarstöðum og Mjóanesi. En þessi munur á milli staða var ekki 

marktækur. 
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23. mynd Samband milli viðarþéttleika og raunverulegs þéttleikia ( fjöldi trjá á ha).  
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4. Umræða 

4.1. Aðfræðilegarspurningar/óvissuþættir 

 
Í nytjaskógrækt skiptir höfuðmáli hver upphafskostnaður er og hver afrakstur skógræktarinnar 

verður á endanum til þess að geta reiknað út vaxtarprósentu og arðbærni skógræktarinnar 

(Bettinger o.fl., 2009). Í þessari ritgerð er áherslan lögð á hver áhrif upphafsþéttleika eru á 

fyrstu níu árum eftir gróðursetningu. Í rauninni eiga áhrifin á upphafsþéttleika eftir að aukast 

og nýjir þættir gætu komið í ljós þegar laufþekjan byrjar að lokast og samkeppnin um 

sólarljós verður meiri. Því má ekki túlka þessar niðurstöður um áhrif upphafsþéttleika sem 

endanleg áhrif á rússalerkisskóg á Fljótsdalshéraði.  

 

4.2. Afföll 

Meðal affölin eftir níu ár voru 21% sem er sambærilegt við úttekt Valdimars Reynissonar 

(2007) á afföllum á starfssvæðum Héraðs- og Austurlandsskóga, þar sem þau voru um 27% 

fyrir allar trjátegundir sem notaðar eru til skógræktar þar. Það kom jafnframt fram hjá 

Valdimar (2007) að ef tekið væri tillit til þróttlausra plantna þá gætu meðalafföllin hækkað 

upp í 37% á Fljótsdalshéraði og Austfjörðum. Lifun rússalerkis í LT-verkefninu var því 

talsvert betri en þetta meðaltal fyrir allar trjátegundir. Þess má einnig geta að meðalafföll fyrir 

allar trjátegundirnar í LT-verkefninu voru hærri, eða um 28% 7-8 árum frá gróðursetningu 

(Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2011).  

4.3. Áhrif upphafsþéttleika á vöxt  

Aukinn upphafsþéttleiki leiddi til marktækrar aukningar yfirhæðar (7. mynd). Það segir okkur 

að gróska þéttustu reitanna var meiri, en gróska er mælikvarði á skógræktarskilyrði og er oft 

túlkuð sem mat á frjósemi eða öðrum jarðvegsskilyrðum (Smith o.fl., 1997). Þetta gæti því 

táknað að jarðvegskilyrðin hafi batnað nú þegar í þéttustu reitunum. Hvernig það gerist 

nákvæmlega er hinsvegar ekki ljóst út frá þessum niðurstöðum, en hugsanlega gæti það verið 

vegna hækkaðs jarðvegshita og aukins niðurbrotshraða þar sem skjólið er mest, eða vegna 

snjósöfnunar og aukins jarðvegsraka þar sem skjólið er meira.  

 

Þetta var hinsvegar þvert á niðurstöður úr samantekt Willcocks og Bell (1995) sem fundu að 

upphafsþéttleiki hafi lítil áhrif á hæðarvöxt trjáa af ýmsum tegundum. Hugsanlegt er að 
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jákvæð áhrif á yfirhæð sem komu fram í þessari rannsókn séu einkum í byrjun, á meðan 

skóglausa landið er smátt og smátt að fá meira skógarskjól, sem gerist hraðast í þéttustu 

reitunum. 

 

Yfirhæðarvöxturinn jókst meira en þvermálsvöxtur með meiri upphafsþéttleika, en breytingin 

í þvermálsvexti var ekki marktæk á milli upphafsþéttleikaliða. Því er hægt að segja að 

hæðarvöxturinn hafi svarað upphafsþéttleikanum meira en þvermálsvöxtur, þegar borin eru 

saman einstök tré, en það er í samræmi við rannsóknatilgátuna sem sett var fram (sjá 

Inngang).  

 

Í viðarrúmmál á hvert tré eru sameinuð áhrif breytinga af bæði hæðar- og þvermálsvexti og 

þau vegin saman. Ekki var marktækur munur á viðarúmáli á hvert tré eftir upphafsþéttleika. 

Þessar niðurstöður eru ekki í eru samræmi við niðurstöður Willcocks og Bell (1995), sem 

fundu að rúmmálsvöxtur á hvert tré hækki með minnkandi þéttleika. Ástæður fyrir því gætu 

einna helst verið vegna þess hversu lerkið er ljóselskt og þar af leiðandi að samkeppni um ljós 

og vaxtarrými sé strax farin að hafa áhrif á það við 9 ára aldur í þéttustu reitunum.  

 

4.4. Áhrif upphafsþéttleika á framleiðni 

Algengasta viðarvaxtareiningin er m3/ha á ári, það er rúmmál bolviðar sem á ári bætist við öll 

tré sem standa á einum hektara lands (Þórarinn Benedikz og Gunnar Freysteinsson, 1997). 

Aukinn upphafsþéttleiki jók standandi viðarrúmmál í reitunum marktækt (13. mynd) og þar 

með meðalvaxtarhraða í reitunum, þó að rúmmálsvöxtur hvers trés fyrir sig hafi ekki aukist að 

jafnaði (12. mynd). Þetta er ekki óvænt og stafar einfaldlega af því að fleiri tré standa á ha í 

þéttari reitunum. Þetta þýðir að í þéttu reitunum hækkar viðarframleiðslan hraðar en í gisnu 

reitunum, þar sem jafn stór tré eru fljótari að fylla upp í vaxtarrými sitt. Vaxtarhraði lerkisins í 

þéttu reitunum var þó langt frá því að vera kominn í full afköst. Hann var mestur í Mjóanesi í 

5000 tré/ha reitunum, eða tæplega 0,6 m3 /ha á ári (14. mynd). Til samanburðar má nefna að í 

nýlegri úttekt á viðarvexti lerkis á Hallormsstað kom fram að meðalvöxtur í seinni hluta 

vaxtarlotu er um 10 m3 / ha á ári (Parviainen, 2007).  

 

Rannsóknir hafa leitt það í ljós að þar sem ein trjátegund er ræktuð þá er ákveðið samband á 

milli fjölda trjáa sem geta vaxið saman og meðalstærðar hvers trés í lundinum í veldinu 3/2 

(Smith o.fl., 1997). Þegar meðalstærð trjánna í lundinum fer yfir þessi mörk byrjar sjálfgrisjun 
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og mesta framleiðnin færist á fremur fá yfirhæðartré. Það er því ljóst að fyrr verður 

nauðsynlegt að bila (kjarrsaga, snemmgrisja) í þéttu reitnum, til að viðhalda háu hlutfalli 

sverra trjáa fram í lokahögg, sem er lykilatriði ef markmiðið er að framleiða timbur. 

 

Heildarframleiðni (e. total yield) yfir vaxtarlotuna (e. rotation) ætti að verða hærri ef 

skógurinn lokar sér fyrr og trén nýta allt vaxtarrýmið fyrr (Smith o.fl., 1997). Það kallar þó á 

aukna umhirðu og hvort það er hagkvæmt yfir vaxtarlotuna veltur á kostnaði við umhirðuna.  

 

4.5. Áhrif upphafsþéttleika á trjágæði  

4.5.1 Viðarþéttleiki 

Fram kemur hjá Martinsson og Lesinski (2007) að viðarþéttleikinn segi til um hörku og 

rotnun viðarins, en því hærri sem viðarþéttleikinn er því meira viðnám hefur hann við rotnun 

og meiri hörku. Ekki reyndist vera marktækur munur á viðarþéttleika milli 

upphafsþéttleikaliða. Reyndar minnkaði viðarþéttleikinn með hækkandi upphafsþéttleika eins 

og búist var við, en sambandið var rétt á mörkunum að vera marktækt. Þetta gerðist þrátt fyrir 

að þvermálsvöxtur breyttist ekki, sem er áhugavert í sjálfu sér.  

 

Viðarþéttleikinn var almennt lágur fyrir lerki, eða 0,47 g/cm3 að jafnaði. Þetta bendir 

eindregið til þess að allur viðurinn sem myndast hefur í trjánum hingað til sé ungviður, en 

hann er almennt 0,4-0,5 g/cm3 í lerki (Martinsson og Lesinski, 2007). 

 

Fróðlegt verður að fylgjast með breytingum á viðarþéttleika til framtíðar í LT-verkefninu, en í 

sambærilegri rannsókn á um 40 ára gömlu sitkagreni á Bretlandseyjum fengu Brazier og 

Mobbs (1993) það út að upphafsþéttleiki hefði engin áhrif á viðarþéttleika.   

 

4.5.2 Hlutfall A-trjáa 

Það sem vekur fyrst athygli við niðurstöður þessa verkefnis er hversu fá A-tré eru í hverjum 

fleti, eða bara um 5% af standandi trjám að jafnaði og það að upphafsþéttleiki hafði ekki 

marktæk áhrif þar á (18. mynd). Það síðarnefnda var ekki í samræmi við þá tilgátu sem sett 

var fram, það er að hlutfall A-trjáa myndi aukast með auknum upphafsþéttleika. 
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Fast 5% hlutfall A-trjáa þýðir að ef engin afföll væru, þá væru A-tré að jafnaði 50, 100, 175 

eða 250 A-tré/ha í 1000, 2000, 3500 og 5000 trjáa/ha reitunum. Guttormslundur á 

Hallormsstað er fullgrisjaður lerkiskógur sem gróðursettur var 1937-38, en í honum standa 

núna um 350 tré/ha (Þröstur Eysteinsson, 2009b). Það er því ljóst að ekki eru nógu mörg A-tré 

í lerkiskógum LT-verkefnisins til að standa undir lokahöggi.  

 

Mjög athyglisvert er að ekki sé marktækur munur á hlutfalli A-trjáa eftir upphafsþéttleika. 

Það stangast jafnframt á við niðurstöður Agnesar Brár Birgisdóttur (2005), en hún fékk 

marktækt jákvætt samband á milli þéttleika og hlutfalls gæðatrjáa í gróðursettum reitum 

víðsvegar um Fljótsdalshérað. En þessi munur á milli rannsóknanna gæti stafað af því að hún 

var ekki með skipulagða útplöntun með mismunandi upphafsþéttleika á hverjum stað (við 

sömu skilyrði), og því getur verið erfitt að meta hvort að það er upphafsþéttleiki einn og sér, 

eða eitthvað annað, svo sem breytileiki í grósku landsins eða veðurfræðilegir þættir, sem 

höfðu áhrif á hlutfall gæðatrjáa hjá henni.  

 

Agnes (2005) var jafnframt að meta aðeins eldri skóga, en þeir voru á bilinu 10-15 ára gamlir 

og trén því hlutfallslega hávaxnari. Hún mat því A-gæðatrén á annan hátt. Hún fékk hinsvegar 

enn lægra hlutfall A-gæðatrjáa í sinni rannsókn, eða mest 4% í einum skógi. Niðurstöður 

þessa verkefnis eru því betri hvað þetta varðar. Einnig er gott að hafa í huga, eins og Agnes 

(2005) nefnir, að þekkt sé að ung lerkitré geti rétt sig með aldrinum  (Martinson, 1991). 

 

4.5.3 Stærð greina í 50 cm hæð 

Stórar greinar mynda stóra kvisti í timbri og stórir kvistir rýra gæði timbursins og rýra styrk 

þess (Brynjar Skúlasson o.fl. 2006; Hoadley, 2000). Ekki reyndist vera marktækur munur á 

stærð greina eftir upphafsþéttleika í þessari rannsókn. En er það þvert á niðurstöður Braxier 

og Mobbs (1993) sem fengu út að því meiri þéttleiki, því minni voru greinar trjánna. Það var 

einnig niðurstaða Lenu Mikaelsson (2011) í rannsókn á áhrifum upphafsþéttleika á vöxt og 

vaxtarlag alaskaaspar í Sandlækjarmýri á Suðurlandi, en báðar þessar rannsóknir báru almennt 

saman mun eldri skóga en gert er í þessu verkefni. Ástæðurnar fyrir þessu misræmi er því 

líklega að trén í þessari rannsókn eru ekki orðin það stór til að samkeppni um sólarljós og 

vaxtarrými sé hafin að neinu marki. 
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4.4.4 Kal 

Kalskemmdir voru skráðar á toppsprota 2011, 2010 og síðan ef þær sáust á einhverjum eldri 

hluta stofnsins. Þær voru að jafnaði 20%, 6% og 88% fyrir þessa flokka. Þessi munur á milli 

ára segir okkur að mikill áramunur sé í kalskemmdum. Það stemmir vel við niðurstöður 

Þrastar Eysteinssonar (2012) um að á seinustu 10 árum á Fljótsdalshéraði hafi lerki orðið 5 

sinnum fyrir kali, þrisvar vorkali og tvisvar haustkali. 

 

Hin mikla tíðni kals á eldri hlutum trésins (í upphafi vaxtarlotu) vekur athygli. Það er þekkt að 

kalskemmdir eru oft mestar í upphafi skógræktar, á meðan toppar trjánna eru nálægt jörðu, en 

svo dregur oft úr þeim þegar trén ná upp úr mesta frostlaginu eða upp fyrir 1,0-1,5 m (Bjarni 

Diðrik Sigurðsson o.fl., 2003).  

 

Mikið kal á lerki er einnig í samræmi við niðurstöður í MS-verkefni Agnesar Brár 

Birgisdóttur (2005), þar sem kemur fram að tíðustu gallar lerkitrjánna á Fljótsdalshéraði séu 

að trén séu með kalskemmdir. Einnig stemma þær við niðurstöður Arnórs Snorrassonar 

(1987), en hann fékk líka út að algengustu skemmdir á rússalerki á Íslandi séu vegna kals.  

 

Áhrif upphafsþéttleika á kalhættu voru lítt sjáanleg þegar eldra kal eða kalið 2010 var skoðað, 

en þegar vorkalið 2011 var skoðað kom í ljós að marktækur munur var á kali á milli 

upphafsþéttleikaliða á þremur bæjum af fjórum. Á Sturluflöt og Mjóanesi minnkaði kalið 

marktækt með auknum upphafsþéttleika, eins og að trén hefðu haft eitthvað skjól hvert af 

öðru eða ef til vill fremur að á þessum stöðum hefðu þau fremur náð upp úr mesta frostlaginu 

í þéttu reitunum þar sem hæðarvöxtur hafði verið meiri. Hinsvegar var ekkert svona samband 

að finna á Hjartarstöðum og sambandið var „öfugt“ á Litla-Steinsvaði; þar var kaltíðnin örlítið 

meiri í þéttustu reitunum, en munurinn var þó ekki mikill. Þar voru þó öll trén mun lágvaxnari 

og þau náðu því síður upp úr mesta frostlaginu. 

 

4.5.4 Hlutfall aukastofna 

Afleiðingar kals fljótlega eftir gróðursetningu leiðir gjarnan til myndunar aukastofna. 

Aukastofnar rýra gæði trjáa í nytjaskógrækt þar sem verið er að leitast eftir því að rækta 

einstofna tré til timburframleiðslu hérlendis (Sherry Curl o.fl., 2011). Hlutfall aukastofna 

reyndist ekki vera marktækt breytilegt eftir upphafsþéttleikum,  en það var í skjön við 

tilraunatilgátu þessa verkefnis.  
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Ástæður þessa gætu verið að aukastofnar myndast einkum eftir kal á fyrstu árum eftir 

gróðursetningu, og þegar trjáplöntunum er plantað út í skóglausu landi þá hafa þær allar 

ekkert skógarskjól, óháð þeim upphafsþéttleika sem notaður var.  

 

4.6. Beitarskemmdir 

Beitarskemmdir eru skemmdir sem verða á trjágróðri vegna beitar eða átroðningi dýra sem 

fara um svæðið eða eru á svæðinu (McEvoy o.fl., 2006; Böðvar Þórisson og Skarphéðinn S. 

Þórhallsson, 2002). Engar beitarskemmdir fundust á Hjartarstöðum. Á þeim bæjum sem á 

fundust beitarskemmdir, reyndist beitarskemmdir minnka marktækt með auknum 

upphafþéttleika. Þetta bendir til þess að hægt sé að halda beitardýrum frá með því að nota 

þéttari gróðursetningar, sem er áhugavert.  

 

Þetta er í góðu samræmi við skýrslu Böðvars Þórssonar og Skarphéðins S. Þórhallssonar 

(2002) um beitarskemmdir hreindýra á Héraði. Þeir fundu að þegar laufþak milli trjánna væri 

byrjað að myndast minnkuðu skemmdirnar. Því er virðist sem hreindýrin fari síður inn í þá 

reiti. Ekki reyndist alltaf auðséð hvort um hreindýraskemmdir var um að ræða í þessu verkefni 

eða beitarskemmdir eftir önnur beitardýr (sauðfé).  

 

 

4.7. Munur á milli staða á Fljótsdalshéraði 

4.7.1 Afföll 

Sturluföt var með minnstu afföllin, 8%, en þau voru 13%, 31,% og 33% á Mjóanesi, 

Hjartarstöðum og Litla-Steinsvaði. Þessar niðurstöður voru því í samræmi við þá 

tilraunatilgátu sem sett var í upphafi, það er að afföll myndu aukast eftir því sem utar drægi á 

Héraði. Það passar vel við þær athuganir sem Arnór Snorrason (1987) gerði að vaxtarskilyrði 

fyrir lerki séu almennt betri í innri hluta Fljótadalshéraðs og þau verði lakari þegar utar dregur 

á Héraðið. Þó má minna á það að samkvæmt niðurstöðum Bjarna Diðriks Sigurðssonar (2011) 

þá benda fyrstu niðurstöðurnar úr LT-verkefninu til að sitkagreni plummi sig betur utar á 

Héraði en innar.  
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Þar sem afföll hafa einungis verið tekin út einu sinni í upphafsþéttleikatilraun LT-verkefnisins 

verður ekkert sagt um hvenær þessi afföll hafa átt sér stað. Þó má benda á rannsókn Bjarna 

Diðriks Sigurðssonar (2011), en hann fylgdist bara með 3500 tré/ha reitunum, en notaði að 

hluta aðra mælifleti. Samkvæmt hans niðurstöðum þá voru afföllin 19%, 7%, 2% og 23% á 

Sturluflöt, Mjóanesi, Hjartarstöðum og Litla-Steinsvaði. Þetta eru vissulega lægri tölur (nema 

fyrir Sturluflöt), en vegna þess að hann notaði aðra mælifleti og minna úrtak þá er ekki hægt 

að bera tölurnar beint saman. Það er því nauðsynlegt að fylgjast áfram með afföllum í LT-

verkefninu til að finna hvort þar er eingöngu um „bernskusjúkdóm“ að ræða, eða hvort þau 

halda áfram að eiga sér stað eftir fyrstu 9 árin. Þess vegna voru mælifletir merktir með 

varanlegum hælum og gps-hnit tekið.  

4.7.2 Vöxtur trjánna 

Yfirhæð trjáa í skógum segir til um hámarks vaxtargetu tegundar og samband yfirhæðar og 

aldurs er almennt notað til að kortleggja hagstæð skógræktarskilyrði fyrir trjátegundir (Smith 

o.fl., 1997). Mestur yfirhæðarvöxtur og meðal árlegur rúmálsvöxtur var á Mjóanesi, næst 

mestur á Hjartarstöðum, þar á eftir kom Sturluflöt og Litla-Steinsvað rak lestina. Þetta hrekur 

því tilraunartilgátu þessa verkefnis um að vöxtur lerkis verði betri sem innar dregur á 

Fljótsdalshéraði (á láglendi). Þetta passar ekki heldur alveg við niðurstöður Arnórs 

Snorrasonar (1987) sem ályktaði að vaxtarskilyrði fyrir lerki væru almennt betri í innri hluta 

Fljótadalshéraðs en þegar utar dregur á Héraðið. 

 

Sá mikli munur sem kom fram í vexti á Hjartarstöðum og Litla-Steinsvaði vekur athygli, en 

þessir staðir eru stutt frá hvor öðrum (7. Mynd). Þetta er í samræmi við niðurstöður Arnórs 

Snorrasonar (1987) í úttekt á vexti lerkis um allt land. Hann fann að álíka mikill munur er á 

vexti lerkis innan landssvæða eins og á milli þeirra. Sá munur sem kom fram á milli  

Hjartarstaða og Litla-Steinsvaðs segir okkur að ekki er hægt að meta vaxtarskilyrði yfir stór 

samfelld landssvæði, heldur verður að gera það á minni skala, þar sem nærviðri getur haft 

mikil áhrif á hverjum stað. 

 

4.7.3 Kal 

Minnstu kalskemmdirnar vorið 2011 voru á Mjóanesi 6%, en þær voru meiri bæði innar og 

utar á Fljótsdalshéraði, eða 11%, 28% og 32% á Sturluflöt, Litla-Steinsvaði og á 
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Hjartarstöðum. Ekki liggja fyrir ástæður fyrir þessum niðurstöðum, en þær eru þvert á við 

tilraunagátu um að kalskemmdir séu minnstar innst á Fljótsdalshéraði og mestar yst á því.  

 

Eldra kal en frá 2010 yfir alla staðina var að meðaltali 88%, eins og áður hefur komið fram.  

Mest var eldra kal á Litla-Steinsvaði, 91%, en það var líka mjög mikið á hinum stöðunum eða 

90%, 87% og 86% á Hjartarstöðum, Sturluflöt og í Mjóanesi. Þetta eru gríðarlega háar tölur, 

og útskýra örugglega að stórum hluta hinn litla fjölda A trjáa sem var í tilraunareitunum. 

Einnig segir þetta okkur hversu erfitt það er fyrir litlar trjáplöntur að vaxa upp á skóglausu 

landi.  

 

Mjög lítill munur á eldra kali er á milli bæja því er þetta á skjön við niðurstöður Arnórs 

Snorrasonar (1987) um vaxtarlag væri betra á innarlegu Fljótsdalshéraði heldur en utar á því. 

Þessar niðurstöður eru því þvert á tilgátu um að kalskemmdir myndu aukast eftir því sem utar 

drægi á Fljótsdalshéraði.  
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5. Ályktanir/lokaorð 

Vegna þess hversu langan tíma það tekur að rækta skóg er öll sú þekking sem við öflum 

okkur um afleiðingar þess sem við gerum í upphafi skógræktar mjög verðmæt. Það er mjög 

dýrt að gera mistök á upphafsstigi skógræktarinnar og skógareigandi á eftir að „súpa seyðið“ 

af því í þrjár kynslóðir manna eða um 90-120 ár. Þetta á ekki síst við hver áhrif 

upphafsþéttleika verða á vöxt og trjágæði rússalerkis á Fljótsdalshéraði, þar sem aðalmarkmið 

skógræktarinnar er að upp vaxi skógur sem hægt sé að nýta til timburframleiðslu.   

 

Í nytjaskógrækt skiptir höfuðmáli hver upphafskostnaður er og hver afrakstur skógræktarinnar 

verður á endanum til þess að geta reiknað út vaxtarprósentu og arðbærni skógræktarinnar. Því 

eru fjöldi gæðatrjánna merkilegustu niðurstöður þessarar rannsóknar, og að ekki sé marktækur 

munur á hlutfalli gæðatrjáa eftir upphafsþéttleika.   

 

Af vexti trjánna fyrstu níu árin eftir gróðursetningu var það einungis yfirhæðarvöxtur sem 

svaraði auknum upphafsþéttleika , þvermálsvöxtur og rúmmálsvöxtur á hvert tré voru ekki 

marktækt frábrugðnir, þó að standandi viðarrúmmál og meðalvaxtarhraði ykjust marktækt í 

þéttari reitunum. Þetta segir til um að lítil sem engin samkeppni um vaxtarrými (ljós, 

næringarefni og vatn) hafi verið komin í gang í þéttustu reitunum. Því er ekki enn tímabært að 

segja til um hver áhrif mismunandi upphafþéttleika verða á framleiðni skógarins. Þessi 

rannsókn er því fyrsta skrefið í slíku mati.  

 

LT-verkefnið er skipulagt með stórum rannsóknareitum (5000 m2), svo að möguleiki sé að 

bæta við rannsóknaspurningum með tímanum. Það væri mjög spennandi að bæta fljótlega  

bilunartilraun inn í upphafsþéttleikatilraunina. Þá verður hægt með tímanum að sjá hver áhrif 

bilana og grisjunar verða við mismunandi upphafþéttleika.  

 

Marktæk áhrif á milli staða á Fljótsdalshéraði voru algengari en á milli upphafþéttleika. Þar 

röðuðust oftast saman Hjartarstaðir og Mjóanes, annarsvegar, og Litla-Steinsvað og 

Sturluflöt, hinsvegar. En erfitt var þó að sjá einhverja algilda reglu á því. Þetta segir því að 

erfitt er að flokka skógræktarskilyrði í stór samfelld svæði, þar sem munur innan svæða (t.d. 

Litla-Steinsvaðs og Hjartarstaða) var oft meiri heldur en á milli svæða (úthéraðs og 

innhéraðs). Því verður að taka tillit til nærumhverfis og staðhátta á minni skala þegar 

skipuleggja á nýskógrækt.   
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5. Mynd Meðferðir í hverri blokk í LT-tilrauninni á Fljótsdalshéraði, bls. 14 
6. Mynd Afföll rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður 

eftir Fljótsdalshéraði, bls. 20 
7. Mynd Yfirhæð (cm) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 

stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 23 
8. Mynd Samband yfirhæðar(cm)  níu ára gamals rússalerkis og raunverulegs þéttleika 

(fjölda trjáa á ha) á fjórum stöðum á Fljótsdalshéraði, bls. 23 
9. Mynd Mestu lend ársprota  (cm) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á 

fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 24 
10. Mynd Meðallengd ársprota  (cm) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á 

fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls 25 
11. Mynd Meðalgrunnflötur í 50 cm hæð  (mm2) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi 

trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 26 
12. Mynd Standandi rúmmál á tré (m3) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) 

á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls 27 
13. Mynd Standandi rúmmál á tré (m3/ha) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á 

ha) á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls 28 
14. Mynd Meðal árlegur rúmmálsvöxtur (m3/ha) rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi 

trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls 29 
15. Mynd Hlutfall aukastofna rússalerkis eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 

stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 31 
16. Mynd Meðaltal sverustu greinar í 50 cm (mm)hæð rússalerkis eftir upphafsþéttleika 

(fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 32 
17. Mynd Hlutfall hæðar og þvermáls í 50 cm hæð rússalerkis eftir upphafsþéttleika 

(fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 33 
18. Mynd Hlutfall A trjá eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum stöðum niður 

eftir Fljótsdalshéraði, bls. 35 
19. Mynd Hlutfall beitarskemmdir eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 
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stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 35 
20. Mynd Hlutfall kalskemmda 2011 eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 

stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 36 
21. Mynd Hlutfall kalskemmda 2010 eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á ha) á fjórum 

stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 37 
22. Mynd Hlutfall eldra kals (frá árunum 2002-2009) eftir upphafsþéttleika (fjöldi trjáa á 

ha) á fjórum stöðum niður eftir Fljótsdalshéraði, bls. 38 
23. Mynd Mynd Samband milli viðarþéttleika og raunverulegs þéttleikia ( fjöldi trjá á ha), 

bls. 39 
 

 
 
Allar ljósmyndir voru teknar af Þórveigu Jóhannsdóttur  

 


