
 

Icelandic Agricultural Sciences: 

Alþjóðlegt tímarit á ensku fyrir vísindagreinar í lífvísindum 
 

Bjarni E. Guðleifsson 
1
, Bjarni Diðrik Sigurðsson 

2
 og Sigurður Ingvarsson 

3
 

 
1
Landbúnaðarháskóla Íslands, Möðruvöllum, 601 Akureyri, 

2
Landbúnaðarháskóla 

Íslands, Hvanneyri, 311 Borgarnes, 
3
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði, 

Keldum, 112 Reykjavík 

 

Útdráttur 

Hér er fjallað um alþjóðlega vísindaritið Icelandic Agricultural Sciences (IAS) sem 

gefið er út af Bændasamtökum Íslands, Hólaskóla, Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á Keldum, Rannsóknastöð skógræktar á 

Mógilsá, Landgræðslu ríkisins og Veiðimálastofnun. Megin áhersla er lögð á efnistök 

og birtingar í ritinu síðustu fimm árin (2003-2007) og grein gerð fyrir því hversu 

auðfundið efnið er í leitarvélum. IAS hefur sína eigin heimasíðu, www.ias.is þar sem 

hægt er að fá leiðbeiningar um birtingar í ritinu og nálgast rafræn afrit af öllum 

vísindagreinum sem birst hafa í því. 

 

Inngangur 

Tímaritið Icelandic Agricultural Sciences (IAS) kemur út einu sinni á ári og birtir 

greinar um öll svið lífvísinda sem tengjast landnýtingu (e: applied life sciences). Þar 

sem ritið er alþjóðlegt, þá þurfa vísindagreinar ekki að fjalla um íslenskar aðstæður, 

en gerð er sú krafa að rannsóknirnar séu tengdar lífvísindum svæðisins milli 

laufskógabeltisins og heimskautasvæða. Helstu áherslusvið ritsins eru m.a. ræktun 

dýra og plantna, plöntu- og dýrasjúkdómar, skógrækt og landgræðsla, veiðimál á 

landi, vatni og sjó, umhverfisrannsóknir á landi og í vatni, og séríslensk vistkerfi 

(jarðhitasvæði, hraun, eldfjallajarðvegur, o.s.frv.). Ritið birtir fyrst og fremst 

niðurstöður rannsókna sem ekki hafa birst áður á alþjóðavettvangi. Einnig eru birtar 

yfirlitsgreinar um afmörkuð fræðasvið. Öll handrit sem send eru ritinu til birtingar eru 

ritrýnd af að minnsta kosti tveimur faglegum ritrýnum, þar af einum erlendum.  

Ritið er gefið út af Bændasamtökum Íslands, Hólaskóla, Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á Keldum, Rannsóknastöð skógræktar á 

Mógilsá, Landgræðslu ríkisins og Veiðimálastofnun. Ritstjóri (Bjarni E. 

Guðsleifsson) og tveir aðstoðarritstjórar (Sigurður Ingvarsson og Bjarni D. 

Sigurðsson) annast daglegan rekstur IAS og utanumhald með heimasíðu.  

Ritið á sér um 40 ára sögu, en fimm ár eru síðan að því var breytt í ritrýnt alþjóðlegt 

rit sem birtir eingöngu vísindagreinar á ensku með íslenskum útdrætti. Áður en sú 

breyting var gerð hét ritið Búvísindi - Icelandic Agricultural Sciences sem birtist í 15 

árgöngum á árunum 1988-2002. Á undan því kom ritið út á árunum 1969-1984 undir 

nafninu Íslenskar landbúnaðarrannsóknir.  

Ritinu er dreift til áskrifenda víða um heim, einstaklinga, bókasafna, 

landbúnaðarháskóla og rannsóknastofnana. Ritið er á skrá hjá CAB Abstracts og 

gagnagrunni BIOSIS og er því aðgengilegt á alþjóðavettvangi. Enn fremur er hægt að 

nálgast öll fyrri hefti Búvísinda og IAS á vefnum á heimasíðu ritsins www.ias.is.  

http://www.ias.is/
http://www.ias.is/


Leiðbeiningar um greinaskrif og skil efnis eru á heimasíðunni og er lokafrestur til 

skila á efni 1. mars ár hvert.  

 

 

Umfjöllun 

Alls hafa birst 33 vísindagreinar í síðustu fimm árgöngum af IAS (Tafla 1). Þar af 

birtu 32 niðurstöður rannsókna en aðeins ein var yfirlitsgrein. Það vakti athygli að 

erlendir höfundar voru næst fjölmennasti hópurinn sem birti í ritinu, eða 16% höfunda 

(1. mynd). Flestir íslenskir vísindamenn sem birtu í IAS störfuðu við Landbúnaðar-

háskóla Íslands, eða 29% höfunda. Þar á eftir komu Tilraunastöð Háskóla Íslands á 

Keldum, Rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá og aðrar deildir Háskóla Íslands með 

10-15% höfunda.  
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1. mynd. Hlutfall höfunda vísindagreina í ritið Icelandic Agricultural Sciences á 

árunum 2003-2007.  

 

 

Þegar reynt var að flokka efni síðustu fimm árganga IAS eftir fagsviðum þá kom í ljós 

að flestar vísindagreinar voru á sviði skógfræði, eða 32% þeirra (2. mynd). Undirsvið 

skógfræðinnar sem þarna var fjallað um voru aðallega trjákynbætur, skógmælingar, 

trjálífeðlisfræði og skógvistfræði, en einnig voru þarna greinar sem falla undir 

jarðvegsfræði. Næst algengasta fagsviðið voru dýrasjúkdómar og meinafræði með 

19% birtra greina. Sérstaklega áberandi í þessum flokki voru rannsóknir Þorkels 

Jóhannessonar og félaga á magni snefilefna í blóði og fóðri sauðfjár, og samspili þess 

við búfjársjúkdóminn riðu (2. mynd; Tafla 1). Jarðrækt og búfjárrækt komu í þriðja 

og fjórða sæti yfir fagsvið, samtals með 22% birtra greina. Landgræðsla, jarðvegs-

fræði og fiskifræði komu síðan með 6% hvor og að síðustu örverufræði og 

plöntuvistfræði með 3% hvor (2. mynd).  
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2. mynd. Hlutfall höfunda vísindagreina í ritið Icelandic Agricultural Sciences á 

árunum 2003-2007.  

 

Tafla 1. Yfirlit yfir greinar sem birst hafa í IAS á fimm ára tímabili 2003-2007.  

 

Fyrstu tveir höfundar Titill greinar 

Annika K. Jägerbrand Patterns of species richness and vegetative performance in heath 
ecosystems at Thingvellir, Southwest Iceland  

Arnór Snorrason & Stefán Einarsson Single-tree biomass and stem volume functions for eleven tree species 

used in Icelandic forestry 

Ása L. Aradóttir, Kristín 

Svavarsdóttir, o.fl. 

Clonal variability of native willows (Salix pylicifolia and Salix lanata) 

and implications for use in restoration 

Áslaug Helgadóttir, Þórey 

Gylfadóttir, o.fl. 

The effects of grass species and nitrogen fertilizer on white clover 

growth and mixture yield in a northern maritime environment  

Brooke Parry Hecht, Kristiina A. 

Vogt, o.fl. 

Changes in air and soil temperatures in three Icelandic birch forests 

with different land-use histories   

Brynhildur Bjarnadóttir, Anna C. 

Inghammar, o.fl. 

Biomass and volume equations for young Siberian larch trees (Larix 

sibirica)  

Fridrik Pálmason Nitrogen mineralization in situ and in laboratory in Icelandic Andosol 

 

Fridtjofur Arnason, Thorolfur 

Antonsson, o.fl. 

Evaluation of single-pass electric fishing to detect changes in 

population size of Atlantic salmon (Salmo salar L.) juveniles  

Gerdur Gudmundsdóttir & Bjarni D. 

Sigurdsson 

Photosynthetic temperature response of mountain birch compared to 

two other broadleaved tree species in Iceland 

Gudni Thorvaldsson & H. Tapani 

Kunelius 

Growth temperature effects on nitrogen concentration in shoots and 

roots of seven temperate grass species  

Guðni Thorvaldsson, Hólmgeir 

Björnsson, o.fl. 

The influence of weather on early growth rate of grasses  

 

Hólmgeir Björnsson Fertilisation of the Nootka lupin (Lupinus nootkatensis) for biomass 
production and carbon sequestration 

Hörður V. Haraldsson, Harald U. 

Sverdrup, o.fl. 

Assessment of effects of afforestation on soil properties in Iceland, 

using System Analysis and System Dynamic methods 

 



Tafla 2, framh.  

Jóhann Örlygsson & Steinar R. B. 

Baldursson 

Phylogenetic and physiological studies on four hydrogen producing 

thermophilic bacteria from Icelandic geothermal areas  

Jón Á. Jónsson, Bjarni D. 

Sigurdsson, o.fl. 

Changes in bird life, surface fauna and ground vegetation following 

afforestation by black cottonwood (Populus trichocarpa)  

Jón Geir Pétursson & Adalsteinn 

Sigurgeirsson 

Direct seeding of boreal conifers on freely drained andosols in 

Southern Iceland 

Karl Skirnisson & Hakon Hansson Causes of diarrhoea in lambs during autumn and early winter in an 

Icelandic flock of sheep  

Karl Skírnisson Eimeria spp. (Coccidia, Protozoa) infections in a flock of sheep in 

Iceland - Species composition and seasonal abundance 

Lilja Karlsdóttir & Ása L. Aradóttir Propagation of Dryas octopetala L. and Alchemilla alpina L. by direct 

seeding and planting of stem cuttings  

Stefán F. Einarsson, Bjarni D. 
Sigurdsson, o.fl. 

Estimating aboveground biomass for Norway spruce (Picea abies) in 
Iceland  

Sune Djurhuus, Lars Krogh, o.fl. Estimates of the carbon stocks in Danish mires  

 

Thorbergur H. Jonsson & Margret 

L. Magnusdottir 

Salt related suppression of bud break in Populus trichocarpa: cost of 

inclusion, ion-specific or osmotic effects?  

Thorbergur H. Jónsson & Úlfur 

Óskarsson 

Shoot growth strategy of 29 black cottonwood (Populus trichocarpa) 

clones  

Thorkil E. Hallas & Bjarni E. 

Gudleifsson 

Life cycles of Penthaleus major (Dugés) (Acari, Prostigmata) in 

hayfields in northern Iceland  

Thorolfur Antonsson, Fridthofur 

Arnason, o.fl. 

Comparison of density, mean length, biomass and mortality of Atlantic 

salmon (Salmo salar L.) juveniles between regions in Iceland  

Thorsteinn Gudmundsson, Hólmgeir 

Björnsson, o.fl. 

Elemental composition, fractions and balance of nutrients in an Andic 

Gleysol under a long-term fertilizer experiment in Iceland  

Thórey Bjarnadóttir, Jóhannes 

Sveinbjörnsson, o.fl. 

The effects of different grazing pasture systems and spring turn-out 

date on growth and development of lambs 

   — Effects of the timing of weaning lambs and transferring from rangeland 

grazing to forage rape and aftermath grazing, with respect to lamb 

growth and development  

Torkell Jóhannesson, Kristín B. 
Gudmundsdóttir, o.fl. 

Manganese, copper and copper enzymes in blood of Icelandic sheep: 
Relevance to scrapie  

   — Copper and manganese in hay samples from scrapie-free, scrapie-

prone and scrapie-afflicted farms in Iceland  

   — Molybdenum and sulphur in forage samples from scrapie-free, scrapie-

prone and scrapie-afflected farms in Iceland 

   — Selenium and GPX activity in blood samples from pregnant and non-

pregnant ewes and selenium in hay on scrapie-free, scrapie-prone and 

scrapie-afflicted farms in Iceland 

   — Overview. Seven trace elements in Icelandic forage. Their value in 

animal health and with special relation to scrapie  

 

Eins og fram kom hér að framan þá er IAS skráð í gagnagrunnana CAB Abstracts og í 

BIOSIS og finnst því í öllum ítarlegri bókasafns-heimildaleitum. Á síðustu árum hefur 

ný heimildaleitarvél Google-fyrirtækisins (http://scholar.google.is/) verið að ná æ 

meiri útbreiðslu og notkun. Í leit í Google-scholar gagnagrunninum komu fram 106 

tengingar við greinar úr IAS eða Búvísindum (skráðar heimildatilvísanir). Allar 

greinar IAS voru aðgengilegar í pdf formi í þessari leitarvél og hluti eldri greina úr 

Búvísindum, alls 49 greinar.  

Unnið er að því í ritstjórn að fá skráningu á efni IAS í fleiri gagnagrunna, s.s. ISI 

gagnagrunninn, sem inniheldur m.a. vísindavefinn (e: Web of Science). Þessi 

gagnagrunnur hefur sérstaka viðurkenningu í alþjóðlegu vísindasamfélagi og hann 

býður jafnframt upp á margvíslegar tölulegar greiningar á birtingum. Það er hinsvegar 

http://scholar.google.is/


erfitt að koma vísindariti að í grunninum og umsóknarferlið tekur fjögur til fimm ár. 

Ritstjórn sótti um aðild fyrir ritið fyrir tæpum þremur árum og enn er ekki ljóst hvort 

það kemst þar inn eður ei.  

ISI gagnagrunnurinn hefur þá sérstöðu að þar er sérstök leitarvél (e: „cited reference 

search”) sem gerir það kleift að finna tölulegar upplýsingar um tilvitnanir greina sem 

skráðar eru í ISI grunninn. Það er því hægt að nota ISI gagnagrunninn til að athuga 

hversu mikið er vitnað til greina í t.d. IAS í vísindaritum sem þar eru skráð, þó að það 

sé ekki sjálft skráð í grunninn. Til að finna þessar tilvitnanir í ISI gagnagrunninum 

þarf að nota nokkrar útgáfur af nafni IAS, því tímaritið hefur breytt um nafn á ferli 

sínum og breytileiki getur verið á hvaða skammstafanir eru notaðar þar sem ritið er 

ekki sjálft skráð í grunninn. Við slíka leit kom í ljós að alloft hefur verið vitnað í 

greinar sem hafa birst í IAS í ritum sem skráð eru í ISI grunninn, eða u.þ.b. 430 

sinnum. Þetta sýnir svo ekki verður um villst að það er ekki „tímasóun” að birta 

greinar á ensku í IAS og að þær eru þar ágætlega sýnilegar hinu alþjóðlega 

vísindasamfélagi. 

Þeir sem áhuga hafa á að birta efni í Icelandic Agricultural Sciences hafi samband við 

ritstjóra, Bjarna E. Guðleifsson, Landbúnaðarháskóla Íslands, Möðruvöllum 

(editor@ias.is) 

 


