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i 

Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 



 

ii 

Ágrip 

Við framræslu votlendis kemst súrefni að leifum jurta sem þar hafa hlaðist upp og ekki rotnað 

að fullu vegna loftleysis. Við það hefst rotnun sem veldur því að CO2 sleppur út í 

andrúmsloftið. Losun kolefnis á formi CO2 úr jarðvegi vegna jarðvegsöndunar er mikilvægt 

að rannsaka og kortleggja, en CO2 er lofttegund sem veldur gróðurhúsaáhrifum. Í þessari 

rannsókn var lagt upp með að mæla jarðvegsöndun í stýrðu umhverfi og bera þær niðurstöður 

saman við efnagreiningu á sama jarðvegi. Samanburður var gerður á mældu kolefni, nitri og 

reiknuðu C/N hlutfalli. Samband milli jarðvegsöndunar og bæði kolefnis og niturs gáfu góða 

annars stigs aðhvarfsjöfnu. Fylgnin var neikvæð fyrir miklu kolefnisframboði í jarðvegi sem 

og fyrir miklu nitri. Samband milli jarðvegsöndunar, kolefnis og niturs reyndist vera mjög líkt 

en ekki fannst fylgni við C/N hlutfall. Jarðvegsöndun sýndi einnig fylgni við jarðvegshita en 

öndun reyndist meiri með hækkandi hita. 

 

 

Lykilorð: Jarðvegsöndun, kolefni, nitur, C/N hlutfall, jarðvegshiti. 
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Þakkir 

Kærar þakkir fá allir sem aðstoðuðu mig við tilraun þessa sem og gerð ritgerðar. Hlynur 

Óskarsson og Jón Guðmundsson fá þakkir fyrir góða leiðsögn. Guðmundur Ebeneser 

Guðjónsson og Halldór Heiðar Sigurðsson fá þakkir fyrir aðstoð við söfnun sýna. Brita 

Berglund fyrir aðstoð og leiðsögn við efnagreiningu. Laufey Valsteinsdóttir fyrir 

prófarkalestur.  
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1. Inngangur 

Jarðvegur er laus jarðlög á yfirborði jarðar sem gróður og líf getur þrifist í. Upphaf myndunar 

jarðvegs má segja að sé molnun bergs með efna- og/eða eðlisveðrun. Jarðvegur sem 

inniheldur aðeins slík efni er hins vegar sjaldan fær um að sjá jurtum fyrir góðum 

vaxtarskilyrðum svo nokkru nemi. Til þess þurfa lífræn efni að blandast saman við steinefnin. 

Leifar lífvera eins og jurta og dýra mynda þennan lífræna hluta jarðvegs. Þessi hluti er 

mikilvægur þáttur í næringarbúskap jarðvegs, hefur jákvæð áhrif á uppbyggingu hans og er 

mikilvægur fyrir fánu jarðvegs (Ashman & Puri, 2003). Ólafur Arnalds (2004) sagði jarðveg 

vera eins konar miðil á krossgötum bergs, andrúmslofts, lífríkis og vatns. Enda miðlar 

jarðvegur til gróðurs þeim efnum sem nauðsynleg eru til ljóstillífunar. 

 Jurtir nota CO2 úr andrúmsloftinu sem byggingarefni en við dauða þeirra hefst 

niðurbrotsferill sem skilar til umhverfisins aftur þeim efnum sem leifar þeirra innihalda. Í 

votlendi hlaðast upp leifar af jurtum vegna þess að vatnssósa aðstæður leiða til loftfirrtra 

aðstæðna. Loftháðar niðurbrotsörverur hafa því takmarkaðan aðgang að lífrænum leifum. Í 

votlendi verður þó ófullkomin rotnun af völdum loftfirrtra örvera. Þessi ófullkomna rotnun 

veldur því að jarðvegurinn verður hlutfallslega snauðari af súrefni, vetni og nitri en auðugri af 

kolefni (Þorleifur Einarsson, 1975). Víða um land má finna þykk lög af mýrarjarðvegi sem 

geyma mikið af kolefni. Á Íslandi, sem og víða annars staðar, hefur hins vegar mikið af 

votlendi verið ræst fram (Arnþór Garðarsson, o.fl., 2006). Við það kemst súrefni að 

jurtaleifunum, rotnun hefst og CO2 skilar sér út í andrúmsloftið (Hlynur Óskarsson, 2008). 

CO2 er veik gróðurhúsalofttegund en vegna þess hve mikið er af henni skiptir þekking á henni 

miklu þegar kemur að því að sporna gegn hlýnun jarðar (Umhverfisráðuneytið, 2000). 

 Jarðvegur hefur mikla getu til þess að geyma kolefni og hafa ýmsir menn, eins og t.d. 

Freeman J. Dyson (1977), komið með hugmyndir um að nýta þá eiginleika til að draga úr 

styrk kolefnis í andrúmslofti. Jarðvegur er stærsti geymir kolefnis á jörðinni en þátt hans í því 

hlutverki má vel auka (Neely, Bunning & Wilkes, 2009). Árið 2007 hófu til að mynda íslensk 

stjórnvöld átak í bindingu kolefnis með landgræðslu og skógrækt (Andrés Arnalds & Úlfur 

Óskarsson, 2000). Hefur athugun verið gerð á kolefnissöfnun á uppgræðslusvæðum hér á 

landi, sem leiddi í ljós mikla uppsöfnun (Ása L. Aradóttir, Kristín Svavarsdóttir & Jón 

Guðmundsson, 2006). Aðrir benda á að lífrænt efni komi að bestum notum fyrir lífheiminn fái 

það að rotna, en þá losnar um næringarefnin og CO2 sleppur út í andrúmsloftið (Janzen, 2006, 

Albrecht, 1938). Þegar verið er að tala um bindingu kolefnis í jarðvegi verður að taka með í 

reikninginn hve óstöðug sú binding getur verið og oftar en ekki er hún tímabundin (Janzen, 
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2006). Einnig má benda á að sveiflur um frostmark brjóta upp jarðveg og auka aðgengi að 

lífrænu kolefni fyrir örverur (Rannveig Guicharnaud, 2007). 

 Nitur er næringarefni sem mikilvægt er fyrir allar lífverur. Starfsemi örvera í jarðvegi 

er þar ekki undanskilin. Sina sem fellur til jarðvegs er misjafnlega góð hvað næringu varðar 

og misgóð til niðurbrots (Maharning, Mills & Adl, 2009). Algengt er að eingöngu 5% af nitri 

jarðvegs komi fyrir á ólífrænu formi eða sem NH4
+
, NO3

-
 og NO2

-
. Stærsti hlutinn af ólífrænu 

nitri er á formi NH4
+
 en á því formi getur það bundist milli leiragna sem gerir það að verkum 

að nitrið verður aðgengilegt smám saman. Megnið af því nitri sem finnst í jarðvegi er á 

lífrænu formi. Fána jarðvegs sér um að losa um nitrið og koma því á ólífrænt form (Ashman 

& Puri, 2003).  

 C/N hlutfall fæst með því að deila magni kolefnis (g) í magn af nitri (g). C/N hlutfall 

gefur meðal annars til kynna hversu hentug lífræn efni í jarðvegi eru fyrir niðurbrotsörverur. 

Sé C/N hlutfall mjög hátt fá þær fyrst og fremst orku úr efninu en ekki nægilegt nitur sem er 

mikilvægt næringarefni. Sé C/N hlutfall efna í umhverfi þyrpingu örvera nálægt C/N hlutfalli 

þyrpingarinnar sjálfrar henta efnin vel í að útvega bæði orku og nitur (Ashman & Puri, 2003).  

 Hvað varðar jarðvegsöndun á heimsvísu hefur fengist fylgni við meðalárslofthita, 

meðalársúrkomu og víxlverkun milli þessara tveggja áhrifaþátta. Þar reyndist hitastig vera 

besti mælikvarðinn en úrkoma gerði aðhvarfsjöfnuna betri (Raich & Schlesinger, 1992). 

Hefur jarðvegsöndun einnig verið skoðuð fyrir hitastig undir frostmarki og reyndist virknin 

vera nokkur (Rannveig Guicharnaud, 2007).  

 Á Íslandi gilda lög um losun gróðurhúsalofttegunda en um markmið þeirra segir að 

þau eigi að skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til að standa við alþjóðlegar skuldbindingar landsins 

um að takmarka losun á gróðurhúsalofttegundum. Innan gildissviðs þeirra er meðal annars 

binding kolefnis í jarðvegi og skráning og bókhald um losun þessara lofttegunda. 

Umhverfisráðuneytið hefur umsjón með framkvæmd laganna en Landbúnaðarháskóli Íslands 

sér um að taka saman upplýsingar varðandi landnotkun (Lög um losun gróðurhúsalofttegunda 

nr. 65/2007).  

 Mælingar á jarðvegsöndun á framræstum svæðum hér á landi hafa gefið hærri gildi en 

sem nemur almennum viðmiðunargildum (Hlynur Óskarsson, 2008). Í þessari tilraun var 

leitast við að finna út hvort samhengi væri milli jarðvegsöndunar og kolefnisprósentu, 

niturprósentu sem og C/N hlutfalls. Lagt var af stað með rannsóknarspurninguna: Er 

samhengi milli jarðvegsöndunar og C/N hlutfalls? Þar sem C/N hlutfall er afleiða af magni 

kolefnis og niturs voru þeir þættir einnig bornir saman við jarðvegsöndun einir og sér. Getur 

slíkur samanburður  einfaldað mat á jarðvegsöndun á Íslandi sem og hjálpað til við að skýra 

mun á jarðvegsöndun milli svæða. 
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2. Efni og aðferðir 

Til þess að svara þeim spurningum sem lagt var upp með þurfti að mæla jarðvegsöndun úr 

ákveðnum fjölda jarðvegssýna. Einnig að efnagreina þessi sömu sýni og bera saman 

niðurstöðurnar með aðstoð tölfræðiforrita. Sýnin voru tíu talsins en nitur og kolefni voru þeir 

þættir sem efnagreindir voru. 

 

2.1. Söfnun sýna 

Söfnun sýna fór fram þegar nokkuð var liðið á sumarið 2011 og stóð fram á haust sama ár. 

Við val á sýnatökustöðum var leitast við að finna framræst land sem ekki hafði verið unnið 

með frekari jarðvinnslu en sem fylgir uppgrefti skurða. Einnig var leitast við að hafa 

breytileika á samsetningu jarðvegs í sýnunum. Til að fá fram þann breytileika var lagt upp 

með að safna sýnum með ólíkri fjarlægð frá gosbelti en sjá má sýnatökustaði á fyrstu mynd.  

 Á hverjum sýnatökustað voru teknir tveir jarðvegshólkar sem hvor um sig voru opin 

rör, með 100 mm þvermál, sem rekin voru niður hlið við hlið. Að því loknu voru þessi rör 

grafin upp og skorið neðan af þeim. Lagt var upp með að í hverjum hólk væri 40 cm þykkt lag 

af jarðvegi. Mælingin var tekin utan við rörið vegna þess að sá jarðvegur sem inn í það fór 

þjappaðist mismikið eftir gerð og ástandi. Auk þessara jarðvegshólka voru einnig tekin 

rúmþyngdarsýni, tvö á hverjum stað, bæði á 15 cm dýpi.  
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1. mynd: Dreifing sýnatökustaða, á hverjum stað voru teknir tveir jarðvegskjarnar. Kennileiti 

í nágrenni punkta: Geysir í Haukadal (P2-P4), Þrastarskógur (P1), Mosfellsheiði (P9), 

Brynjudalur (P10), Mávahlíð í Lundarreykjadal (P7), Mýrar (P5-P6), Kvíar í Þverárhlíð 

(P8).  

 

2.2. Fyrsta meðhöndlun 

Jarðvegskjörnunum var komið fyrir í kæli þar til öllum sýnum hafði verið safnað. Að því 

loknu var kjörnum komið fyrir í öðrum rörum sem tengd voru við útbúnað sem gaf kost á því 

að stilla vatnsstöðu jarðvegssýna. Neðst í þessi rör var komið fyrir 10 cm af möl sem hafði 

verið hreinsuð svo ekki kæmi fram skekkja í mælingar af hennar sökum. Vatnsstaðan var stillt 

þannig að vatn fyllti allar glufur og holur í mölinni. Þaðan gat vatnið svo sogast upp í 

jarðveginn og þannig haldið sýnunum rökum. Var þessum útbúnaði ásamt kjörnum komið 

fyrir í klefa sem hafði þann kost að hægt var að stjórna lofthita. 
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2. mynd: Uppsetning í klefa. Jarðvegshólkum raðað í hitastýrðan klefa og tengdir við búnað 

til að halda réttri vatnsstöðu. 

 

 Rúmþyngdarsýnum var komið fyrir í um 40°C heitum þurrkskáp til þess að ná úr þeim 

lausu vatni. Í framhaldi var þeim svo komið fyrir í 105°C heitum ofni til endanlegrar 

þurrkunar í einn sólarhring. Voru sýnin síðan vigtuð og rúmþyngd þeirra reiknuð samkvæmt 

eftirfarandi jöfnu: Rúmþyngd = þyngd jarðvegs/rúmmáli g/cm
3
. 

 

2.3. Jarðvegsöndun  

Áður en mælingar á jarðvegsöndun fóru fram þurftu kjarnarnir að fá að standa og jafna sig. 

Lagt var upp með að síðustu kjarnarnir sem komu í hús fengu tvær vikur til þess áður en 

mælingar hófust. Mælingar á jarðvegsöndun úr jarðvegskjörnum voru framkvæmdar þrisvar 

sinnum og voru tæpir tveir sólarhringar á milli mælinga. Einum áhrifaþætti var breytt milli 

mælinga en það var hitastigi á klefa sem jarðvegshólkarnir stóðu í. Fyrsta mæling var gerð við 

18°C, önnur við um 12°C og sú þriðja við 6°C. Hitamælir á klefa sagði aðeins til um 

umhverfishita við upphaf mælinga, svo samhliða mælingum á jarðvegsöndun var einnig mælt 

hitastig inni í jarðvegskjörnum og þær mælingar notaðar við túlkun niðurstaðna. 

 Mælingar á jarðvegsöndun voru framkvæmdar með því að setja þar til gerðan 

loftþéttan hjálm ofan á jarðvegshólkana. Frá hjálminum lágu tvær slöngur yfir í mælitæki (LI-

COR 6200) sem nam styrk CO2 í loftfasa. Tækið vinnur þannig að loft er dregið í hringrás 

eftir slöngunum úr loftrýminu yfir jarðvegskjörnunum, yfir í tækið og til baka aftur. Ef 

jarðvegur undir hjálmi er að losa kolefni eykst styrkur þess í hringrásinni sem í gegnum tækið 

fer. Mælingar á hverjum jarðvegshólk tóku 192 sekúndur en lesið var af mælitæki í upphafi 

og svo á 64 sekúndna fresti sem gaf samtals upplýsingar um losun á þrem tímabilum. Til að fá 

út hver losunin var á þessum tímabilum þurfti að reikna með þynningaráhrifum loftsins sem 
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undir hjálminum var í upphafi. Var því rýmið undir hjálmi mælt á hverjum jarðvegshólk fyrir 

sig.  

 

 

3. mynd: Jarðvegsöndun mæld með LI-COR 6200. Hjálmur ofan á jarðvegshólk er loftþéttur 

og frá honum liggja tvær slöngur að mælitæki.Um þær er hringstreymi lofts frá sýni að nema 

í mælitækinu sem nemur stöðugt styrk CO2 í loftinu. 

 

 Til viðbótar við jarðvegsöndun og hitastig voru einnig gerðar mælingar á rakamettun í 

hólkunum. Hiti og rakastig jarðvegs var mælt að loknum mælingum á öndun svo ekki 

myndaðist óþarfa rask í jarðvegi á meðan öndunarmælingar fóru fram. Tilgangur með 

mælingum á rakamettun var annars vegar að fylgjast með hvort raki væri að skila sér upp í 

jarðveginn og hins vegar að tryggja að ekki ríktu aðstæður í kjörnunum sem væru hamlandi 

fyrir jarðvegsöndun, það er hvorki of blautt né of þurrt. 

  

2.4. Önnur meðhöndlun 

Að öndunarmælingum loknum voru jarðvegskjarnarnir teknir úr hólkunum og sýni tekið úr 

þeim til efnagreiningar. Þeim var skipt upp í efri og neðri helming en hlutsýni var tekið úr 

hvorum helming fyrir sig, alls 40 sýni. Jarðvegssýnin voru því næst þurrkuð í nokkra daga við 

u.þ.b. 60°C. Að því loknu voru sýnin sigtuð með 2 mm sigti. Miðað var við að allt sýnið færi í 

gegn, þar á meðal gjóska, sem var í nokkrum sýnum, en hana þurfti að mylja. Eftir sigtun var 

aftur tekið hlutsýni til kúlumölunar en það sýni á að endurspegla allt heildarsýnið. 

 



 

7 

2.5. Greining á C og N 

Magn C og N var mælt í Vario MAX CN – Macro Elementar Analyzer (Elementar 

Analysensysteme GmbH). Um 0,15 – 0,2 g af jarðvegi voru vigtuð nákvæmlega í sérstaka 

hólka fyrir tækið. Tækið vinnur þannig að sýnin eru brennd í yfirmagni af hreinu súrefni við 

900°C í helíumstraumi og N mælt sem N2 og C sem CO2, en hins vegar mælist N og C sem 

myndast á öðru gasformi einnig. 

 Vegna þess að þurrkuð sýni draga í sig misjafnlega mikið af raka úr andrúmsloftinu 

þurfti að gera þurrefnismælingar á sýnum eftir að niðurstaða úr C og N greiningum var 

komin. Þetta var gert til þess að hægt sé að leiðrétta prósentuhlutföll með þurrefnishlutfalli. 

Hluti af sýni er sett í vigtað álbox, því næst vigtað og skráð sem innvigt. Það er svo þurrkað í 

24 tíma við 105°C, vigtað aftur og skráð sem þurrvigt. Þurrefnishlutfallið var fundið svona: 

(þurrvigt (105 °C) – box)/(innvigt – box). Prósentuniðurstöður fyrir kolefni og nitur voru svo 

leiðréttar með því að deila með reiknuðu þurrefnishlutfalli. 

 

2.6. Tölfræði 

Við vinnu á gagnasöfnun og teikningu línurita var notast við forritið Microsoft Excel en með 

því er hægt að teikna upp fylgni með aðhvarfsjöfnu á einfaldan hátt. Til þess að finna út 

marktækni á fylgni voru gögnin einnig keyrð í gegnum tölfræðiforritið SAS Enterprise Guide 

4,2. Enn fremur var notast við forritið SigmaPlot 12,0 til þess að teikna upp jarðvegsöndun 

sem fall af hitastigi og kolefnisprósentu í þrívídd. 

 

3. Niðurstöður 

3.1. Rúmþyngd 

Mælingar á rúmþyngd leiddu í ljós nokkuð mikinn breytileika milli sýna. Átti það bæði við 

um sýni tekin á ólíkum sýnatökustöðum en einnig reyndist nokkur breytileiki milli sýna sem 

tekin voru hlið við hlið á sama stað. Dreifing rúmþyngdar er sýnd á fjórðu mynd. Ekki var 

tekið rúmþyngdarsýni á sýnatökustað 10 (Brynjudal), þau gildi sem sjást á myndinni voru 

reiknuð út með afhvarfsjöfnu (y = 0,00072149 (C%)
2
 - 0,04625 (C%) + 0,98132) sem fengin 

var með samanburði á rúmþyngd og kolefnisprósentu þeirra sýna sem höfðu mæld gildi. Það 

samband reyndist vera marktækt (P < 0.0001) og aðhvarfsjafnan skýrir 77% af breytileika 

gagna. 
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4. mynd: Rúmþyngd jarðvegs sýnd sem grömm á cm
3
. Sýnatökustaðir eru merktir frá 1 – 10 

en tvö sýni voru tekin á hverjum stað (a & b). Almennt er um mæld gildi að ræða utan sýna-

tökustaðar 10 en þau gildi voru reiknuð út með aðhvarfsjöfnu sem lýst er í texta hér að ofan. 

 

3.2. Jarðvegsöndun 

Jarðvegsöndun reyndist vera breytileg milli sýnatökustaða sem og milli sýna sem tekin voru 

hlið við hlið. Hitastig hafði einnig mikið að segja um hver jarðvegsöndun var en minni öndun 

var við lægra hitastig. Hlutfallsleg lækkun milli hitastiga var nokkuð jöfn milli mældra 

jarðvegshólka. Niðurstöður jarðvegsöndunarmælinga má sjá á fimmtu mynd. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b

R
ú

m
þ

yn
gd

g/
cm

3

Sýnatökustaðir



 

9 

 

5. mynd: Jarðvegsöndun við þrjú mismunandi hitastig. Sýnatökustaðir eru merktir frá  

1 – 10 en tvö sýni voru tekin á hverjum stað (a & b). Losunargildið segir til um hve mörg  

mg af CO2 losna á m
2
á hverri klukkustund. 

 

3.3. Kolefni, nitur og C/N hlutfall 

Breytileiki í magni kolefnis reyndist allnokkur milli sýnatökustaða, þó ekki væri munurinn 

mikill alls staðar. Milli jarðvegskjarna sem teknir voru hlið við hlið reyndist munurinn ekki 

mikill en breytileika í heildarkolefnisprósentu, milli jarðvegssýna, má sjá á sjöttu mynd. 

Einnig reyndist vera munur á efstu 20 cm jarðvegs og næstu 20 cm á eftir. Oftast var meira af 

kolefni í neðra lagi jarðvegshólka en meðaltal kolefnisprósentu í efri hluta sýna reyndist vera 

tæp 20% en í neðra lagi tæp 22%.  

 Hvað nitur varðar var breytileiki í magni þess mjög áþekkur breytileika kolefnis með 

tilliti til sýnatökustaða eins og sjá má á sjöundu mynd. Að meðaltali reyndist vera um 1,2% af 

nitri í hvorum hluta jarðvegskjarnanna fyrir sig.  

 Hvað C/N hlutfall varðar var breytileikinn ekki jafn mikill enda er hlutfallið fundið 

með því að deila magni kolefnis í magn niturs. Breytileikann í C/N hlutfalli milli 

sýnatökustaða má sjá á áttundu mynd. Að meðaltali var hlutfallið hærra í neðri hluta jarðvegs 

eða 16,7 meðan meðaltal í efri hluta reyndist vera tæplega 16.  
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6. mynd: Prósenta kolefnis í jarðvegskjörnum. Sýnatökustaðir eru merktir frá 1 – 10 en tvö 

sýni voru tekin á hverjum stað (a & b). 

 

 

7. mynd: Prósenta niturs í jarðvegskjörnum. Sýnatökustaðir eru merktir frá 1 – 10 en tvö  

sýni voru tekin á hverjum stað (a & b). 

 

 

8. mynd: C/N hlutfall í jarðvegskjörnum. Sýnatökustaðir eru merktir frá 1 – 10 en tvö sýni 

voru tekin á hverjum stað (a & b). 
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3.4. Fylgni öndunar við jarðvegsþætti 

Þegar samanburður var gerður á jarðvegsöndun og þeim jarðvegsþáttum sem efnagreindir 

voru, það er heildarmagn kolefnis og niturs, komu í ljós tengsl þar á milli.  

 Fylgni milli jarðvegsöndunar og kolefnis reyndist vera marktæk (p < 0,05) við öll þrjú 

hitastigin, þó var fylgnin lökust við 12°C. Á níundu mynd má sjá samband jarðvegsöndunar 

og kolefnis við 6°C (það hitastig sem er næst meðalhita á Íslandi). Dregin hefur verið 

aðhvarfslína að gögnunum sem lýsir sambandinu og nær jafnan til um helming breytileikans. 

 

 

 9. mynd: Fylgni jarðvegsöndunar við 6°C og kolefnisprósentu jarðvegs reyndist 

  vera marktæk (p = 0,0013) en jafnan skýrir 54% af breytileika gagna. 

 

 Hvað nitur varðar reyndist fylgnin við jarðvegsöndun einnig vera marktæk (p < 0,05). 

Eins og sjá má á tíundu mynd reyndist sú aðhvarfslína sem best lýsti fylgni jarðvegsöndunar 

við magn niturs hafa sömu stefnu og aðhvarfslína kolefnis en myndin miðar við 6°C.  

 Ekki reyndist vera marktæk (p > 0,05) fylgni milli jarðvegsöndunar og C/N hlutfalls 

sama hvaða hitastig var miðað við. 
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 10. mynd: Fylgni jarðvegsöndunar við 6°C og niturprósentu jarðvegs reyndist 

  vera marktæk (p = 0,0037) en jafnan skýrir 48% af breytileika gagna. 

 

3.5. Jarðvegsöndun sem fall af hitastigi og jarðvegsþáttum 

Fylgni jarðvegsöndunar og kolefnis reyndist marktæk við öll þrjú hitastigin (p < 0,05). Til 

þess að bera saman öll hitastigin í einu við ofangreinda þætti var ákveðið að setja gögnin upp 

í þrívíðu plani. Niðurstöðurnar fyrir öndun sem falli af kolefni og hita má sjá á elleftu mynd. 

Myndin var unnin í SigmaPlot 12,0 en það líkan sem féll best að gögnum fyrir kolefni kallast 

Gaussian. 
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11. mynd: Jarðvegsöndun sem fall af hitastigi og kolefnisprósentu. 
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4. Umræður um niðurstöður 

4.1. Rúmþyngd 

Eins og fyrr segir höfðu sýnin góða dreifingu þegar kemur að rúmþyngd. Tveir af 

sýnatökustöðunum, það er 3 og 4, reyndust hafa mjög háa rúmþyngd. Þessir tveir staðir eru 

staðsettir í Haukadal, en þar er mikið áfok og í báðum tilfellum sást gjóska í jarðvegssýnum. 

Að öðru leyti er rúmþyngd nokkurn veginn í öfugu hlutfalli við kolefnishlutfall eins og sjá má 

á myndum fjögur og sex í kafla 3. Rúmþyngd, ásamt fleiri þáttum, má nota til þess að meta 

jarðvegsgerð. 

 

4.2. Jarðvegsöndun 

Jarðvegsöndun er háð hitastigi eins og sést á fimmtu mynd hér að framan, það er virkni örvera 

í jarðvegskjörnunum var meiri við hærra hitastig. Hæsta mælda hitastigið var 18°C og því 

augljóst að ensím örveranna virka vel við þann hita. Rannveig Guicharnaud (2007), sem hefur 

skoðað virkni jarðvegsörvera í íslenskum jarðvegi fann út að virknin er enn nokkur þó farið sé 

niður fyrir frostmark. Ef horft er á þessar tölur, sem og sambærileg gögn annarra, út frá 

sjónarmiðum loftslagsbreytinga má búast við því að við hækkandi hitastig muni kolefni losna 

hraðar úr framræstum jarðvegi, sem myndi hraða ferli hlýnunar (Jenkinson, Adams, & Wild, 

1991).  

 Ekki er hægt að horfa beint á losunartölur og heimfæra á nærliggjandi svæði þar sem 

um stýrða tilraun var að ræða. Rask sem fylgir því að grafa upp jarðveg og koma fyrir í 

hitastýrðum klefa eykur mögulega losun.  

 

4.3. Kolefni, nitur og C/N hlutfall 

Hlutfall kolefnis af jarðvegi var mest á Mýrum í Borgarfirði en minnst í Haukadal. Sama má 

segja um hlutfall niturs en þessar mælingar fylgjast mjög vel að. Nitur í jarðvegi er helst 

bundið í lífrænum efnasamböndum eins og fram kemur í inngangi. Það er því ekki furða að 

um svo gott samband sé að ræða. Ef við horfum á þessi gögn með staðsetningu í huga er 

almennt lægri prósenta bæði kolefnis og niturs á Suðurlandi þar sem áfok af völdum 

uppblásturs og eldgosa er líklegra til að bætast inn í jarðveginn. C/N hlutfallið endurspeglar 

hinar mælingarnar ágætlega, nema hvað munur milli mælinga var ekki eins augljós, enda 

virðist nitur hækka í hlutfalli við kolefni. 
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4.4. Jarðvegsflokkar 

Með því að nota rúmþyngd og kolefnisprósentu er hægt að meta jarðvegsgerð. Var það gert 

með aðstoð töflu úr ritinu: Íslenskur jarðvegur (Ólafur Arnalds, á.á.). Hluta töflunnar má sjá 

hér að neðan en hafa ber í huga að fleiri þætti þyrfti að greina til þess að fá nákvæmara mat. 

 

  1. tafla: Viðmiðunartölur fyrir jarðvegsflokka (Ólafur Arnalds, á.á.)  

  auk tíðni sýnatökustaða í hverjum flokki.  

 

 

 

 Eins og sjá má á töflunni reyndust flestir sýnatökustaðir vera í jarðvegsflokknum 

svartjörð eða fimm talsins. Eru þetta jafnframt þeir staðir sem mesta jarðvegsöndun höfðu. 

Mójörð reyndist vera jarðvegsflokkur þriggja sýnatökustaða en þeir höfðu mun minni 

jarðvegsöndun en staðir með svartjörð. Helsti munur á þessum tveim flokkum er að 

svartjörðin hefur oftast heldur meira af leirsteindum en mójörðin og sýrustigið er ekki eins 

lágt (Ólafur Arnalds, á.á.).  

 

4.5. Fylgni öndunar við jarðvegsþætti 

Fylgni milli jarðvegsöndunar og prósentu kolefnis sýnir að mikið kolefni eitt og sér jafngildir 

því ekki að mikil öndun eigi sér stað. Einnig sýna gögnin að gæði lífrænna efna í jarðvegi 

fyrir örverustarfsemina fer heldur ekki einungis eftir magni niturs. Aðhvarfsjafnan fyrir fylgni 

bæði kolefnis og niturs við jarðvegsöndun er annars stigs jafna sem sýnir að öndunin er mest 

við um 1% nitur og um 17% kolefni. Bæði hærra og lægra magn þessara gilda gefur minni 

öndun. 

 C/N hlutfallið er afleiða af magni kolefnis og magni niturs. Þar sem aðhvarfslínur fyrir 

þessi tvö efni og jarðvegsöndun hafa sömu stefnu reyndist ekki vera hægt að finna samband 

milli jarðvegsöndunar og C/N hlutfalls. 

 

Flokkur Rúmþyngd % C Tíðni

Mójörð 0,15-0,4 20-40 3

Svartjörð 0,2-0,4 13-19 5

Votjörð 0,3-0,8 3-12 1

Brúnjörð 0,5-0,8 2-7 1

Glerjörð 0,8-1,2 <1 0
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4.6. Jarðvegsöndun sem fall af hitastigi og kolefni 

Gögnin sýna að jarðvegsöndun fylgir hitastigi og kolefni. Reiknilíkanið sem ellefta mynd 

sýnir getur gagnast við að áætla jarðvegsöndun svæða án þess að gera beinar 

öndunarmælingar. Aðeins þyrfti að mæla jarðvegshita og magn kolefnis. Vegna þess að þetta 

er stýrð tilraun þar sem jarðvegur er fluttur milli staða með tilheyrandi raski er ekki hægt að 

heimfæra tölur um jarðvegsöndun beint á náttúrulegar aðstæður. Því þyrfti að finna leið til að 

kvarða reiknaðar losunartölur.  

 Jafnan sem líkanið byggir á er: f = a*exp (-0,5*( ((x-x0)/b)
2
 + ((y-y0)/c)

2
 )) en breytur 

(e. parameters) fyrir jöfnuna eru: x0 = 21,9654; y0 = 24,7065; a = 485,647; b = 13,2922; c = 

10,7581; x = kolefnishlutfall og y = jarðvegshiti. 

 Til þess að prófa líkanið var ákveðið að bera saman mæld gildi jarðvegsöndunar og 

gildi reiknuð með líkani en þann samanburð má sjá á tólftu mynd hér að neðan. 

  

 

12. mynd: Samanburður á fylgni jarðvegsöndunar við 6°C og mældri kolefnisprósentu 

jarðvegs og reiknaðri samkvæmt líkani. 
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5. Lokaorð og ályktanir 

Samanburður þessi nær til jarðvegsöndunar, kolefnis, niturs og jarðvegshita. Sú staðreynd að 

fylgni er milli þessara breyta gaf möguleika á því að gera reiknilíkan til þess að áætla 

jarðvegsöndun án þess að mæla hana með beinum hætti. Reiknilíkön eru notuð víða í 

vísindaheiminum og geta einfaldað vinnu við mat á ýmsum stærðum sem mikilvægt þykir að 

kortleggja. Með því reiknilíkani sem hér hefur verið lýst má meta jarðvegsöndun út frá 

mælingum sem eru einfaldari og ódýrari en beinar mælingar á jarðvegsöndun. Mætti til að 

mynda nota þá nálgun sem líkanið býður upp á til þess að framfylgja lögum um bókhald á 

losun gróðurhúsalofttegunda sem LbhÍ vinnur að.  

 Þó ber að hafa í huga að reiknilíkön geta aðeins áætlað rétt gildi. Það samband sem 

fannst er á margan hátt mjög áhugavert en skilur engu að síður eftir spurningar, eins og oft vill 

gerast. Ekki að það þurfi að vera neikvætt, heldur má líta á það sem skref í átt að endanlegri 

lausn. Enda sagði Aldo Leopold (1953) mestu vísindauppgötvun 20. aldar vera hina flóknu 

lífrænu heild landsins. Alltaf má reyna að bæta reiknilíkön sem þetta með fleiri rannsóknum. 

Góð reiknilíkön þurfa að vera eins einföld og mögulegt er án þess að þau tapi gildi sínu. Til 

viðbótar mætti t.d. framkalla svokallaða oxalat-skolun til þess að greina leirsteindir. 

Samanburður á slíkum niðurstöðum og jarðvegsöndun gæti mögulega gefið enn betri 

vísbendingar um hvað það er sem hefur mest áhrif á öndun. Eins og fram kemur í kafla 4.4. 

reyndist vera munur á jarðvegsöndun milli jarðvegsflokkanna svartjörð og mójörð. Magn 

leirsteinda er því líklegt til að hafa áhrif á jarðvegsöndun ásamt þeim þáttum sem sýndu fylgni 

við öndun í þessari tilraun.  

 Gögnin sýna að jarðvegsöndun er breytileg frá einum stað til annars. Út frá þessum 

gögnum má álykta að áfok sé mikilvægur áhrifavaldur í mati á jarðvegsöndun. Ef horft er á 

Ísland í heild sinni skiptir staðsetning framræstra svæða með tilliti til áfoks miklu máli. Áfok 

bætir inn í jarðveginn ýmsum efnum sem mögulega hafa áhrif á vaxtarskilyrði fánu jarðvegs. 

Einnig breytir áfok byggingu jarðvegs en hvort annar eða jafnvel báðir þessir þættir gera það 

að verkum að jarðvegsöndun verður meiri þyrfti að kanna. Gögnin benda til þess að jarðvegur 

blandaður áfoksefnum og lífrænu kolefni skili CO2 hraðast til andrúmsloftsins. Á Íslandi er 

bæði að finna jarðvegsrof og virkar eldstöðvar sem hefur í för með sér áfok sem sest meðal 

annars til í votlendi. Kann það að skýra hvers vegna mælingar á jarðvegsöndun hér á landi 

hafa gefið hærri gildi en sem nemur almennum viðmiðunargildum. 
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7. Skrá yfir myndir og töflur 

1. mynd: Dreifing sýnatökustaða. Unnið í Gis með Is50v gagnagrunni._____________Bls. 4 

2. mynd: Uppsetning sýna í klefa. Ljósmynd, Snorri Þ.__________________________ Bls. 5 

3. mynd: Mæling á jarðvegsöndun. Ljósmynd, Snorri Þ._________________________ Bls. 6 

4. mynd: Rúmþyngd jarðvegssýna. Unnið í Microsoft Excel._____________________Bls. 8 

5. mynd: Jarðvegsöndun við þrjú hitastig. Unnið í Microsoft Excel.________________Bls. 9 

6. mynd: Prósenta kolefnis í jarðvegshólkum. Unnið í Microsoft Excel._____________Bls. 10 

7. mynd: Prósenta niturs í jarðvegshólkum. Unnið í Microsoft Excel.______________Bls. 10 

8. mynd: C/N hlutfall í jarðvegshólkum. Unnið í Microsoft Excel.________________ Bls. 10 

9. mynd: Fylgni öndunar við 6°C og kolefnisprósentu jarðvegs. Unnið í Microsoft 

 Excel.__________________________________________________________Bls. 11 

10. mynd: Fylgni öndunar við 6°C og niturprósentu jarðvegs. Unnið í Microsoft 

 Excel.__________________________________________________________Bls. 12 

11. mynd: Jarðvegsöndun sem fall af hitastigi og kolefnisprósentu. Unnið í SigmaPlot 

 12,0.___________________________________________________________Bls. 13 

12. mynd: Samanburður á fylgni jarðvegsöndunar við 6°C og mældri kolefnisprósentu 

 jarðvegs og reiknaðri samkvæmt líkani. Unnið í Microsoft  Excel. __________Bls. 16 

 

1. tafla: Viðmiðunartölur fyrir jarðvegsflokka (Ólafur Arnalds, á.á.) auk tíðni sýnatökustaða í 

 hverjum flokki.__________________________________________________ Bls. 15 

 

 

 


