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Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt 

fram áður til hærri prófgráðu.
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og reynt var að koma með lausnir við þeim vandamálum sem fundust í 

svörum garðyrkjustjóra. 

Síðast en ekki síst eru erlendar heimildir skoðaðar meðal annars 

eftir Piet Oudolf og Noel Kingsbury og nýttar til að auðga þekkingu á 

fjölæringum bæði kosti þeirra og galla en einnig er útskýrt með töflu frá 

Kingsbury þá möguleika í vali yfirbragða með tilliti til umhirðumagns 

og sjálfbærni.

Lykilorð: Fjölæringar. Opin svæði. Fjölbreytileiki gróðurs. 

Bæjarfélög. Þekking innan nágrannalanda. Sjálfbært landslag.

Ágrip
Þéttbýli eru sífellt að aukast um heim allan og menn flykkjast 

í atvinnuleit úr dreifbýlinu í bæjarmenninguna. Þessi öra 

þéttbýlismyndun gefur oft lítið pláss fyrir gróðursvæði. Mikilvægi 

gróðurs á lýðheilsu er velþekkt og bætir gróður í nærumhverfi 

bæjarbúa lífsgæði fólks. Gróður má sjá víða á opnum svæðum 

þéttbýlis og víða erlendis sér í lagi í Evrópu hefur þróast gróskumikil 

og fjölbreytileg gróðursvæði frekar en opin grassvæði.

Þessi ritgerð felst í að kanna gróðurnotkun innan bæjarfélaga 

og kynna þær stefnur sem hægt væri að taka upp hérlendis sem 

þróast hefur í Evrópu. 

Fjallað verður stuttlega um þróun á notkun fjölæringa erlendis í 

garðlist, allt frá velskipulögðum endurreisnargörðum til stefnu sem 

hefur þróast þar sem gróður í villtri náttúru er hafður til fyrirmyndar. 

Tekin eru dæmi úr bæjarfélögum sem eru til fyrirmyndar og hafa 

skipulagt græn svæði með áherslu á fjölæringa með náttúrulegu 

yfirbragði. 

Farið verður yfir sögu fjölæringaræktunar á íslenskri grundu og 

helstu almenningsgarðar sem rækta skrúðplöntur eða líkir yfirbragði 

garðsins við villta náttúru.

Gerð var könnun til að kanna notkun fjölæringa hjá bæjarfélögum í 

dag. Könnunin gefur vísbendingum um stöðu gróðurs í bæjarfélögum 
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Þakkir
 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Samsoni Bjarnari Harðarsyni og Írisi Reynisdóttur fyrir allar ábendingar og hjálpina í gegnum önnina. 

Fjölskyldu minni og kærasta fyrir þolinmæði og stuðning og sérstaklega pabba, Inga Heiðmari Jónssyni, fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka 

bekkjarsystkinum mínum fyrir stuðninginn og hópefli sem gerði þessi þrjú ár á Hvanneyri ógleymanleg. Sérstakar þakkir fyrir svör í tölvupóstum 

fá...
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umhirða grænna almenningssvæða. Oft á tíðum eru þessi svæði einsleit 

í tegundarvali og virðist áhuga og kunnáttu vanta til að bæta þessi mál. Í 

ritgerðinni verður bæði farið yfir þróun í notkun fjölæringa hér á landi og 

einnig sýnd dæmi erlendis frá. Ýmsar fræðibækur hafa verið skráðar um 

þessi mál í Norður-Evrópu og verða þær nýttar til að skýra á einfaldan 

hátt nýjar leiðir í notkun.

Markmið

Kynna kosti fjölæringa og möguleika þeirra í að breyta ásýnd bæja.

Rannsóknaspurningar

Er möguleiki á aukinni notkun fjölæringa á opinberum svæðum 

hérlendis?

Ritgerðin mun svara eftirfarandi spurningum. 

Eru þeir nú þegar nýttir á opinberum svæðum bæjarfélaga hérlendis.

Hvernig hafa þeir verið nýttir erlendis?

Hvernig væri hægt að nota þá hérlendis?

Fyrri rannsóknir /önnur sambærileg verkefni

Ásgeir Rafn Birgisson skrifaði Bs. ritgerð í Umhverfisdeild í 

LBHÍ árið 2011 um sjálfbærni almenningsgarða, þar fjallar hann um 

hugmyndafræði og aðferðir sem nýta skal til sjálfbærni. Þórdís Huld 

Vignisdóttir skrifaði Bs. ritgerð sama ár í Umhverfisskipulagi í LBHÍ 

um sögu kvenfélagsgarðsins á Eskifirði, þá skrifar hún einnig um sögu 

garðyrkju og skrúðgarða á Íslandi. 

1. Inngangur
Höfundur ritgerðar hefur lengi haft áhuga á gróðurræktun og fylgdist 

með skógrækt föður síns frá blautu barnsbeini. Þessi áhugi hefur svo 

þróast í sumarvinnu í gróðrarstöð síðustu tvö sumur, og þá einna helst á 

fjölærum plöntum. Í námi við umhverfisskipulag er nemendum tamið að 

þróa uppbyggingu bæjarmynda í mannlegum skala. Með samtvinningu 

lærdóms og áhuga fór höfundur að líta með gagnrýnum augum á 

gróðurnotkun í bæjarfélögum landsins.

Einangrun og náttúruöfl Íslands hægir á þróun á ýmsum sviðum 

miðað við nágrannaþjóðir okkar, ekki síst í gróðurræktun. Áhugi á 

sjálfbærari ræktun hefur hinsvegar tekið stórstígum framförum síðustu 

áratugi erlendis og sýnt sig á grænum svæðum bæja víða um heim.

Höfundi finnst umræðan um fjölærar plöntur hérlendis takmörkuð og 

er tímabært að opna fyrir faglegri umræðu um möguleika fjölæringa í 

ræktun. Kynna þarf útfrá hönnunarlegum forsendum hvernig hægt sé að 

auðga fjölbreytni innan bæjarfélaga hérlendis eins og hefur sannað sig 

hjá öðrum þjóðum við svipaðar aðstæður.

 Fjölæringar hafa alltaf verið eitt af grunnatriðum garðhönnunar, 

ásamt trjám, runnum og sumarblómum. Þeir hafa fjölbreytileika í útliti 

og harðleika sem skortir oft í hinum plöntuflokkunum. Íslendingar 

hafa lengi þekkt fjölæringa en það hafa þó aðallega verið áhugamenn 

sem hafa nýtt sér þá. Hluti af starfsemi bæjarfélaga er skipulag og 
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Óskarsson.

Bókin Margar hlýjar hendur eftir Sigríði Thorlacius.

Kennslugögn og tímaritgreinar frá Samsoni Harðarsyni og 

Einari Sæmundsen.

Svör frá garðyrkjustjórum bæjarfélaga í könnuninni.

Ýmsar rafrænar heimildir.

Ritgerðin var uppsett í Adobe Indesign.

Gögn fyrir könnina sem send var á garðyrkjustjóra bæjarfélaga.

Könnun um gróðurnotkun eftir Samson Bjarnar Harðarson 

(2010) óútgefið efni, partur af Yndisgróðursverkefninu.

Fjarnámskeið í vefskólanum My garden school.com með 

fyrirlestaranum Noel Kingsbury í júlí 2015.

Ritgerð eftir Írisi Reynisdóttur (2010) þar sem hún rannsakaði 

notkun íbúa á Miklatúni í Reykjavík. 

2. Efni og aðferðir
2.1. Vinnuferill 
Vettvangsferðir höfundar voru nokkrar yfir sumarið til svæða þar sem 

fjölæringar hafa verið notaðir í ríkum mæli. Með þessum ferðum kynntist 

höfundur mörgum tegundum og ólíku útliti þeirra eftir staðsetningu 

landsins. Heimsóttir voru einkagarðar á Selfossi, Lystigarðurinn á 

Akureyri, Grasagarðurinn í Laugardal og Yndisgróðursafn í Fossvogsdal. 

Einnig fór þriðja árið í Umhverfisskipulagi í vettvangsferð til Hollands 

í septemberbyrjun 2015, bæði til Rotterdam og Amsterdam.

2.2. Gögn
Eftirfarandi gögn voru notuð við gerð ritgerðar.

Bókin The dynamic landscape eftir Dunnett og Hitchmough.

Bækur tvær eftir Noel Kingsbury og Piet Oudolf

Planting, a new perspective og Planting design.

Bókin The self-Sustaining garden eftir Peter Thomson.

Bókin Planter I miljøet eftir Olsen.

Bókin Perennials and their garden habitats eftir Hansen og 

Stahl.

Bókin Landscape design, a cultural and architectural history 

eftir Rogers.

Bókin Garðagróður eftir Ingólf Davíðsson og Ingimar 
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2.3. Aðferðir 
Til að leitast svara við rannsóknarspurningunni voru bæði innlendar og 

erlendar heimildir um notkun fjölæringa lesnar, lesefnið var takmarkað 

um heildarútlit svæða og því sleppt því að rýna t.d. í tegundaval. 

Heimildirnar eru oft mjög fræðilegar eða úr enskum, dönskum og 

norskum ritum svo aftast er hægt að leita í orðskýringarlista. Ritgerðin 

skiptist í heimildar- og rannsóknarritgerð þar sem unnið er úr svörum 

úr könnun sem lögð var fyrir garðyrkjustjóra í bæjarfélögum með 

íbúafjölda yfir 1000 manns. Sú könnun átti að nýtast til að auka víðsýni 

höfundar og ná fram vísbendingum um sjónarhorn garðyrkjustjóra sem 

starfa fyrir bæjarfélög landsins.

Aðferðafræði könnunar skiptist í tvo hluta, uppbygging hennar og 

úrvinnslu, ólík gögn voru nýtt við hvorn hluta. Uppbygging könnunar 

er í samræmi við samskonar könnun sem Samson B. Harðarson gerði 

árið 2010 og höfundur fékk að láni (viðauki 1). Samband var haft við 

umsjónarmenn garða-/opinna svæða hjá þessum bæjarfélögum í gegnum 

skrifstofur bæjarfélaga. Könnunin var gerð í lok árs 2015 og var kynnt 

fyrir umsjónarmönnum bæjarfélaga símleiðis í janúar 2016 og þeir sem 

höfðu áhuga að svara fengu könnunina senda í vefpósti.

Úrvinnsla könnunar var unnin í febrúar 2016 og sett upp á svipaðan 

hátt og Íris Reynisdóttir gerði í mastersritgerð sinni frá árinu 2010. Þau 

svör sem nýtast ritgerðinni verða ígrunduð í kafla 5. 

Spurningar sem nýtast í ritgerðinni sem hafa marga valmöguleika eru 

settar upp á tvennan hátt (viðauki 1). Í fyrsta lagi eru svarmöguleikarnir 

í fimm stigum, 1 er mikilvægast/einkennandi fyrir svæði og 5 er minnst 

mikilvægt. Til að stólparit séu sem skýrust eru þau skráð í orðum og 

þá eru þeir sem svöruðu ekki tiltekinni spurningu sett í flokkinn á ekki 

við. Í öðru lagi var svarmöguleikum í tvo til þrjá liði, eins og í kyn eða 

aldur og svo játandi, neitandi eða bæði og. Í spurningu 9 (viðauki 1) tók 

höfundur flokka sem Noel Kingsbury kynnti í fjarnámskeiði sínu á my 

gardenschool.com í júlí 2015. Þessi flokkun er töluvert gróf miðað við 

verk Kingsburys í bókinni The Dynamic Landscape og verður flokkun 

yfirbragðs útskýrð frekar eftir þeirri síðarnefndu í ritgerðinni. 
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2.4. Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin er byggð upp með hefðbundnum hætti, sjá skema. 

Eftir inngang er meginmál sem skiptist í fimm kafla. Fyrsti kafli fer 

yfir notkunarsögu fjölæringa í nágrannalöndum og farið yfir helstu 

garðhönnuði sem höfðu áhrif á þróun garðyrkju til vistfræðilegra 

notkunar. Síðast eru nokkur bæjarfélög í nágrannalöndum tekin fyrir 

sem eru til fyrirmyndar. Annar kafli er notkunarsaga á Íslandi, frá 

upphafi og til nútíðar. Þriðji kafli er í beinni tengingu við annan kafla 

en þar koma niðurstöður úr könnuninni sem sýnir grófa mynd á notkun 

fjölæringa innan bæjarfélaga í dag. Fjórði kafli eru erlendar heimildir 

nýttar til að svara þeim spurningum sem oft koma fram um möguleika 

í aukinni notkun fjölæringa og svo í fimmta kafla er kynnt skalinn úr 

garðyrkju yfir í vistheimt. Lausnir sem myndu nýtast bæjarfélögum til 

að minnka umhirðustig og kostnað.

Inngangur

Vinnuferill, gögn og aðferðir

Saga fjölæringa í nágrannalöndum

Saga fjölæringa á Íslandi

Skoðunarkönnun um bæjarfélög

Möguleikar í aukinni notkun

Notkun á nýjan hátt

Niðurstöður

Umræður

Lokaorð

Orðskýringar
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Garðyrkjurit, gróðrarstöðvar og blómabækur kynna og aðstoða við 

val á plöntutegundum, Ib Olsen leggur áherslu í bók sinni á gróðureindir 

sem er annar liður. Í þessari ritgerð verður fyrsti liður til umfjöllunar, 

þar sem yfirbragð garðsins verður ákvarðað. Hægt er að velja garðstíla 

allt frá formuðum barrokkgarði yfir í náttúrulegan landslagsgarð.

Per Stahlscmidt skipti megingerðum garða í fjóra yfirbragðsflokka 

(Olsen, 1999). Útplöntun til nytjaræktunar (d.kulturplanting), 

velskipulögð útplöntun (d.systemplanting), einstaklingsmiðuð 

útplöntun (d.individplanting) og grósku útplöntun (d.bevoskning). 

Fyrstu þrír flokkarnir hafa verið teknir fyrir í ýmsum bókum en hér mun 

síðastnefndi flokkurinn vera í aðalhlutverki. Það er það yfirbragð sem líkir 

eftir sjálfsprottnum gróðri hvort heldur er úr innlendum eða erlendum 

tegundum (e.native species)  sem mynda samfélag ólíkra tegunda. 

3.2. Upphaf  náttúrulegrar hönnunar
Saga notkunar á fjölæringum í opinberum görðum teygir sig aftur um 

margar aldir. Þeir hlutu þó ekki sinn mikilvæga sess fyrr en á seinni 

hluta 19. aldar með tilkomu Arts and Crafts hreyfingarinnar (Rogers, 

Elizabeth B., 2001). John Ruskin var einn af frumkvöðlum að þessari 

hreyfingu sem sækir innblástur í náttúruna frekar en formlega garðlist 

í Evrópu. Með því fóru hjól Arts and Crafts hreyfingarinnar að snúast 

og höfðu bæði Gertrude Jekyll og William Robinson mikil áhrif á þessa 

3.Hvernig er saga þeirra í nágrannalöndum? 
3.1. Yfirbragð – gróðureind - plöntutegundir
Ib Asger Olsen (1999) útskýrir í bók sinni Planter i miljøet að allur gróður 

hvort sem í görðum eða borgarumhverfi sé fylgt þeim þremur stigum til 

að mynda samræmi innan garðsvæðis (d. syntesearbeide). Fyrsta stigið 

er val á yfirbragði garðsins, þar er ákvarðað hver notkun garðsins er og 

þau áhrif sem hann á að hafa. Í öðru lagi eru gróðureindir valdar sem 

styðja við yfirbragð garðsins, það er t.d. runnabelti, trjáröð eða skógur 

(mynd 1). Í þriðja lagi eru plöntutegundir valdar inní gróðureindir. Til 

að hafa sem besta yfirsýn yfir markmið garðsins er mikilvægt að hafa 

atriðin í réttri röð.

Mynd 1. Flokkun Olsens á gróðureindum 



6

þróun. Jekyll varð þekkt fyrir að kynna garða sína með því að mála 

tillögur sínar á listrænan hátt (mynd 2.1). Garðurinn fékk þannig litríkan 

og gróskumikinn blæ.  

William Robinson (1870) skrifaði bókina The wild garden eftir 

ferðalag sitt um Alpana og  mælti hann með í bók sinni að flytja inn 

harðgerðar fjallaplöntur frá Ölpunum og planta með innlendum 

tegundum sem í hans tilfelli voru breskar. Ári síðar hófst útgáfa 

tímaritsins The garden sem hann stofnaði og skrifaði greinar í  (mynd 

2.2) ásamt Ruskin, Jekyll og fleirum (Rogers, 2001). Með bókmenntum 

sínum opnaði Robinson fyrir fræðslugátt sem enn fleiri nýttu sér í þessum 

fræðum. Það varð til þess að Jekyll skrifaði síðar heilmikið um garða 

en hún var fyrst kvenna til að starfa sem sérfræðingur á þessu sviði. 

Arts and Crafs hreyfingin stuðlaði að fjölskrúðugum einkagörðum 

með innblástur í fegurð náttúrunnar, en fyrir almenningsgarða hentaði 

einfaldleikinn landslagsstílsins (Kingbury, Noel, 2008). Lancelot 

“capability“ Brown hannaði eftir landslagsstílnum á 18. öld sem 

var aðallega stór grassvæði með stakstæðum trjám og runnabeltum 

(mynd 2.3). Það skorti vistfræðilegt samhengi í stílinn en hann 

þykir þó einfaldlega fallegur. Landslagsstíll Browns hentar vel hjá 

bæjarfélögum þar sem ólærðir starfmenn geta bæði gróðursett og hirt.
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Garðstílar hafa þróast gríðarlega og eru orðnir mjög fjölbreyttir 

(Thompson, Peter, 2007). Að mati Kingsbury (2008) hafa garðstílar 

þróast úr hinum einfalda garðstíl Browns yfir í að endurheimta vistkerfi 

plantna eða eins og verður kallað í þessari ritgerð vistheimt (e.habitat 

restoration). Vistheimt hefur notið mikils fylgis í Bandaríkjunum, 

Bretlandi, Skandinavíu, Hollandi og í þýskumælandi löndum.

3.3. Hönnuðir
Hér verða taldir upp helstu hönnuðir sem tengjast þeim garðstílum 

sem koma fram síðar og er reynt að hafa þá sem mest í tímaröð.

Roberto Burle Marx var brasilískur landslagsarkitekt sem á 4. 

áratug nítjándu aldar hannaði garða í módernískum evrópskum 

stíl með brasilískum tegundum (The editors of Encyclopædia 

Britannica, 2016). Hann færði þannig brasilískar regnskógartegundir 

bæði inní almenningsgarða og önnur almenningsrými svo sem 

hringtorg. Fyrst um sinn kunnu heimamenn ekki að meta verk hans 

þar sem innlendar tegundir þóttu of hversdagslegar (mynd 2.4).

Þýski prófessorinn Richard Hansen þróaði ásamt fleirum garðstíl 

sem nú er kallaður Lebensbereich eða ‚vaxtarsvæði‘ (e.living space) 

(Kingsbury, 2008). Markmiðið stílsins var að ná jafnvægi á milli 

náttúru og listar (hefðbundin garðlist). Hansen kenndi í háskólanum í 

Weihenstephan í Freising 1947 – 1977 (mynd 2.5) og nýtti kennslusvæðið 

til rannsókna á plöntum sem nýtast í slíkt yfirbragð (Ulmer, Eugen, 

2016). Richard Hansen og Friedrich Stahl (1993) útskýrðu hönnun 

garðstílsins í bókinni Die Stauden und ihre Lebensbereiche sem þýdd 

hefur verið yfir á ensku. Garða með slíkan garðstíl má finna einna helst í 

Suður-Þýskalandi, þá hafa þau svæði vanalega fyrst verið sýningargarðar 

og síðar orðið almenningsgarðar (Kingsbury, 2008). Þjóðir sem njóta 

háklassa almenningsgarða eða menntaðra garðahönnuða eru líkleg til 

að hafa tileinkað sér part í þýska stílnum og tekið með til síns heima.

Walser fyrrum nemandi hjá Hansen skrifaði ritgerð um námið sem 

enn er óútgefið (Walser, Urs 1998 eftir Kingsbury 2008). Hann fjallar um 

rannsóknir Hansen í ritgerð sinni og leggur áherslu á að hönnunarhlutinn 

tengist betur þeirri þróun sem verður í garðinum í gegnum árin. Sá sem 

sækist eftir að nýta sér stílinn geti ekki einungis farið eftir sérhannaðri 

teikningu af garði, heldur þróast yfirbragð garðsins með reynslu 

garðyrkjumannsins sem kynnist styrkleikjum tegundanna og sífellt bætir 

við tegundum sem henta. Því má segja að erfitt sé að kenna stílinn án 

þess að koma lærlingnum inní aðstæðurnar. Walser og fleiri hafa reynt 

fyrir sér í að kynna stílinn á einfaldari hátt fyrir fagfólki og ólærðum.

Garðstílar Piet Oudolf í Hollandi & Oehme/ Van Sweden í 

Bandaríkjunum  eru nokkuð líkir þrátt fyrir fjarlægðina á milli uppruna 

þeirra (Kingsbury, 2008). Báðir   hanna  þeir  með tegundir sem sáust sjaldnast 

hér áður fyrr í garðhönnun eins og skrautgrastegundir. Þó stílar þeirra 
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séu ekki beint   vistfræðilegir  leitar hönnunin til náttúrulegs yfirbragðs.

Piet Oudolf leitast eftir að ná athygli garðgestanna með listrænni 

fegurð náttúrunnar eins og breytingar á yfirbragði eftir árstíðum 

(Kingsbury, 2008). Þá er mikilvægt að leyfa eiginleikum plantanna að 

njóta sín, halda umhirðunni í lágmarki og velja plöntur sem líta vel út 

eftir blómgunartíma sinn. Eitt af hans fyrstu verkum voru Enköping í 

Svíþjóð árið 1996 (mynd 2.6), þar sem hann hannaði almenningsgarð 

bæjarins, sænska Drömparken. Hann hannar garða með konu sinni Anju 

víða í Evrópu og einnig í Bandaríkjunum (Oudolf, Piet, 2016). Vert er 

að minnast á tvö af frægustu verkum hans. Annarsvegar Lurie garður 

sem hann vann í samkeppnistillögum árið 2001 í Chicago (mynd 3.1). 

Hinsvegar High Line í New York árið 2005-09 þar sem hann endurnýtti 

gamla lestarbrú sem almenningssvæði (mynd 3.2). Fékk það verkefni 

verðlaun frá Lucy G. Moses varðveisluverðlaunin (e. preservation award) 

og evrópsku garðaverðlaunin (e. European garden award) árið 2010.

Wolfgang Oehme og James van Sweden sækjast eftir að endurhanna 

villt landslag þá einna helst gresjusvæði (Oudolf og Kingsbury, 2005). 

Þeir hafa náð árangri með þverfaglegri samvinnu sinni, Oehme með 

sína garðyrkjuþekkingu og van Sweden í arkitektúr. Leið þeirra snýst 

ekki um að mynda vistkerfi en yfirbragð þeirra inniheldur stórar 
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grastegundir og háar tegundir (Kingsbury, 2008). Í fyrstu hönnuðu þeir 

svæði með hverja tegund í miklu magni og skiptu þannig svæðunum 

í marga hluta sem mynduðu eina heild (Oudolf og Kingsbury, 2005) 

Með tímanum hafa þeir þróað flóknara yfirbragð og nýta frekar 

innlendar tegundir. Þeir hafa hannað víða í Bandaríkjunum og meðal 

annars Aldersman library quandrangle við háskólann í Virginiu, 

Charlottesville árið 2012 (mynd 3.3) (Oehme og van Sweden, á.á.).

Bretinn Noel Kingsbury (2008) var einn þeirra sem sótti innblástur 

í þýska garðstílinn og yfirfærði á enskt umhverfi. Hann hefur þróað 

fjölæringabeð á almenningssvæðum eins og í kringum akstursgötur 

sem þykja hversdagslegar og lítt spennandi (Oudolf og Kingsbury, 

2005). Þar sem hann vinnur með stór svæði eða svæði með miklum 

ferðahraða einblínir hann ekki a útlit hverrar plöntu. Í staðinn hugsar 

hann útfrá heildaryfirbragði gróðurmassans í bland við að mynda 

vistfræðilega heild eins og hann gerir í Bristol City council (Mynd 

3.4). Ásamt því að hanna hefur Kingsbury náð frama í að kynna 

náttúrulegri og sjálfbærari plöntun og skrifað mikið (Kingsbury, Noel 

og Oudolf, Piet, 2013). Meðal annars með Piet Oudolf sem skrifuðu 

saman bækurnar Planting a new perspective og Planting design.

Peter Thompson (2007) hefur  mikinn   áhuga  á  sjálfbærni  í 

 plöntugróðri. Hans stefna miðast við að minnka hönnunarhlutann, sá í 

staðinn tegundum og leyfa þeim að móta sig sjálfar (mynd 3.5). Þessi 

leið nýtist einna helst áhugasömum reynslulitlum einstaklingum sem 

vilja frekar eyða tíma sínum í garðinum frekar en eyða mikilli fjárhæð 

í hönnunarhlutann. Hann skrifaði um þessa stefnu í bókinni The self-

sustaining garden.

Nigel Dunnett og James Hitchmough (2008) skrifuðu bók með 

breskt umhverfi í huga þar sem þeir færa rök fyrir að eina leiðin til að 

takmarka umhirðu og kostnað bæjarfélaga sé að fara fjær hefðbundinni 

garðyrkju. Í staðinn er hægt að hanna kjörlendi innan bæjarumhverfis 

sem inniheldur bæði innlendar og erlendar tegundir (Oudolf og 

Kingsbury, 2005). Þeir unnu að hönnun þakgarðsins Olympic garden 

í London árið 2007 (mynd 3.6) og var það að mati margra í fyrsta 

sinn í sögu Ólympíuleikanna sem garður náði meiri athygli en húsið 

sjálft (Dunnett, Nigel, 2012). Að sögn Dunnetts sýnir áhugi fólk á 

Ólympíugarðinum hvað yfirbragðið hefur mikil áhrif á garðgesti. 
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3.4. Dæmi um fyrirmyndar bæjarfélög 
3.4.1. Holland - Amstelveen í Amsterdam

Í úthverfi Amsterdams í Hollandi er almenningsgarður frá 1930 

(Oudolf og Kingsbury, 2005). Hein Koningen stjórnaði grænum svæðum 

innan Amsterdams til eftirlaunaaldurs. Koningen hélt fyrirlestur í Public 

green paper for new trends in planting desing II í júní 1997 þar sem 

hann kynnti garðinn og sérstaklega þá Heempark sem er hluti garðsins 

sem leggur áherslu á innlendar tegundir (mynd 4 og 5) (Koningen 1997 

eftir Kingsbury, 2008). Markmiðið Koningen og starfsfólks hans var 

að mynda kjörlendisaðstæður fyrir tegundirnar en einnig að mynda 

aðlaðandi svæði fyrir garðgesti. Tegundirnar eru gróðursettar saman með 

svipaðri samkeppnishæfni svo þær njóti sín betur, með þessu minnkar 

umhirða og illgresishreinsun. Heempark er þannig mun vistvænni og 

sjálfbærari en hinir hlutar Amstelveen. Þessi fjölbreytti garður hefur 

haldið velgengi sinni með því að eldri starfsmenn miðla stöðugt sinni 

þekkingu til þeirrar yngri, bæði útfrá fagurfræði garðsins og í háklassa 

garðyrkjureynslu. Samkvæmt Koningen tekur t.d. 5-6 ár að verða 

fullhæfur garðyrkjumaður í Heempark.

Mynd 4. Fjölæringar í vistheimtu svæði innan Heempark.

Mynd 5. Samfélag trjáa, runna og fjölæringa í Heempark.
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3.4.2. Noregur

Vegagerðin í Noregi (n. statens vegvesen) vann að úrlausnum meðfram 

vegum í úthverfi Sarpsborg árið 2009 (Lima, Ole, 2012). Notkun 

fjölæringa í þremur hringtorgum í úthverfinu hafa vakið heilmikla 

athygli. Fékk vegagerðin í lið með sér bæði norsku garðyrkjusamtökin 

(n. norsk gartnerforbund) og norska rannsóknarþingið (n. norges 

forskningsråd), enda voru tegundirnar valdar saman til að vera með 

lágmarks umhirðu og þola norskt loftslag (mynd 6 og 7). 

Mynd 6. Hringtorgið er gróskumikið og litríkt.

Mynd 7. Plönturnar eru gróðursettar saman í hópum.
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1.4.3. Svíþjóð - Sävsjö 

Í Suður- Svíþjóð hefur frá árinu 1998 verið snúið útliti bæjarins Sävsjö úr hefðbundnum og lítt áhugaverðri gróðurnotkun í fjölbreytilega gróðursæld 

(mynd 8) (Gaunitz, Peter, 2010). Tegundir voru ræktaðar í miklu magni í afmörkuðum beðum við aðalgötu bæjarins. Sólarmegin í götunni eru 

sólelskar og þurrkþolnar plöntutegundir en skuggamegin er gróðurinn líkt og í skógarbotni sem þolir vel skugga. Gróðurinn fær að þróast í beðunum 

og hefur breyst heilmikið frá gróðursetningu. Stefan Lagerqvist (á.á.) er garðyrkjustjóri og frumkvöðullinn að þessari stefnu bæjarfélagsins sem 

hefur dreift sér til nágrannabæjanna bæði Vrigstad, Stockaryd og Rörvik. 

Mynd 8. Til vinstri eru tvö gróskumikil svæði í manngerðu umhverfi og til hægri er litríkur gróður í miklum halla sem nýtur sín frá mörgum sjónarhornum.
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4. Hvernig eru saga þeirra hérlendis?
4.1. Notkun fjölæringa í gegnum tíðina 
Garðræktun á Íslandi eins og við þekkjum hana í dag á sér ekki meira 

en 100 ára sögu, en landnámsmenn komu með reynslu erlendis frá sem 

fjaraði þó út við harðræði miðaldanna (Einar E. Sæmundsen, 1998, 

7. nóv.). Þó ekki séu til margar heimildir var lengi ræktað til matar- 

og lyfjagerðar, það kemur t.d. fram í Laxdælusögu þar sem Guðrún 

Ósvífsdóttir hittir syni sína í laukagarðinum og leggur á ráð um hefndir 

fyrir þriðja mann sinn (Laxdæla saga, 1984).

Á sautjándu og átjándu öld fluttu ungir menntamenn og danskir 

embættismenn þekkingu sína til landsins og gerður tilraunir í garðrækt 

(Einar E. Sæmundsen, 1998, 7. nóv.). Eggert Ólafsson skrifaði fyrstu 

íslensku garðyrkjubókina, Lachanologia en frumútgáfan glataðist við 

dauðsfall Eggerts en auka útgáfa varðveittist sem því miður var ekki 

jafn vel unnin (Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2016). 

Í bók Eggerts komu fram fyrstu heimildir um að tilraunir á ræktun 

skrautplantna væri hafin á Íslandi og þótti ræktun þeirra veita ánægju 

(Eggert Ólafsson, 1774).

Með afnámi dönsku einokunarverslunarinnar árið 1786 fengu sex staðir 

kaupstaðarréttindi; Reykjavík, Akureyri, Ísafjörður, Grundarfjörður og 

Vestmannaeyjar (Páll Líndal, 1982). Þegar biskupsstóllinn fluttist til 

Reykjavíkur árið 1800 efldist vitneskja um fjölbreyttara matarræði og 

fyrr en varir voru flest heimili í þéttbýli komin með matjurtagarð (Einar 

E. Sæmundsen, 1998, 7.nóv.).

Árin kringum aldarmótin 1900 tók íslenskt þjóðlíf miklum 

breytingum á lokastigi sjálfstæðisbarráttunnar (Einar E. Sæmundsen, 

1998, 7.nóv.). Einkagarðar urðu sífellt skrúðlegri í þéttbýlum og 

ýmsir almenningsgarðar voru gerðir. Á þessum tíma komu ýmsir 

garðyrkjumenntaðir sem komu með reynslu erlendis frá líkt og 

Schierbeck landlæknir (Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 

2016). Hann flutti til landsins árið 1883 og bjó hér í ellefu ár. Í garði 

sínum sem nú er kallaður Bæjarfógetagarðurinn gerði hann miklar 

tilraunir á plöntum svosem fjölærum og skrifaði um þær. 

Mynd 9. Teikningar úr Bjarkarblaðinu um ólíka stíla t.v. franskur garður og 
t.h. blandaður garður
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Einar Helgason var garðyrkjunemi hjá Schierbeck árið 1890 og 

stundaði eftir það nám í garðyrkjuskólanum í Vilvorde í Danmörku 

(Samson B. Harðarson, 2005). Síðan stofnaði hann Gróðrarstöð 

Reykjavíkur sem hann starfrækti árin 1899 – 1935. Hann skrifaði ýmsar 

greinar í fræðiritum, meðal annars um fjölæringa en ásamt því bauð hann 

plöntur til sölu. Hann skrifaði í bók sinni Bjarkir um fjölda plöntutegunda 

þar á meðal fjölæringa og ræktun þeirra auk skipulags garða. Þar skrifar 

hann meðal annars um muninn á milli höfuðgarðstílanna tveggja. 

Annarsvegar hinn franski  stílhreini og hinsvegar hinn enski náttúrulegi. 

Sá franski telst einfaldari og henta betur í minni görðum en sá enski 

krefst meiri þekkingar og passar betur í stærri görðum. Einnig má setja 

þessa tvo stíla saman í einn garð sem kallast þá blandaður stíll (mynd 9). 

4.2. Almennings skrúðgarðar
Ýmsir almenningsgarðar hafa verið myndaðir í bæjarfélögum Íslands 

en hér verður fjallað um þá garða sem skörtuðu fjölæringum til skrúðs.

Alþingisgarður í miðbæ Reykjavíkur var gerður árin 1893-94 og er 

elsti og best varðveitti garður við opinbera byggingu á Íslandi (Einar 

E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2016). Tryggvi Gunnarsson 

alþingismaður stakk upp á framkvæmd garðs við Alþingishúsið og 

hafði umsjón með framkvæmdinni. Ákveðið var að komið yrði fyrir 

járngirðingu umhverfis til skjóls en í garðinum var safn íslenskra 

plöntutegunda auk nokkurra úr Garðyrkjuskólanum í Vilvorde. 

Fjölæringar voru nokkrir í fyrstu en með breyttum smekk manna og 

kröfur til viðhalds hafa þær þurft að víkja. Garðurinn er mjög umlukinn 

og nýtur hann mikils skjóls og kyrrðar (mynd 10). 

Skrúður í Dýrafirði var byggður árin 1905-09 undir umsjón 

séra Sigtryggs Guðlaugssonar (Einar E. Sæmundsen og Samson B. 

Harðarson, 2016). Hann er einn helsti frumkvöðull stefnu Grundvigs sem 

ungmennafélagshreyfingin byggir á með einkunnarorðin „ræktun lýðs 

og lands“.  Skrúður var kennslugarður fyrir ungmenni í Alþýðuskólanum 

að Núpi en nú er garðurinn í umsjá Ísafjarðarbæjar. Garðurinn naut 

Mynd 10. Alþingisgarðurinn að sumarlagi
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strax mikillar athygli og vakti trú hjá Vestfirðingum að garðyrkja væri 

möguleiki þrátt fyrir veðurfar. Garðurinn er í nýformalískum stíl með 

kross og hring sem er elsta stílbragðið í garðlist (Einar E. Sæmundsen 

og Samson B. Harðarson, 2003, 23.feb.). Fjölæringar hafa alla tíð skipað 

veigamikinn sess í garðinum (mynd 11). 

Lystigarðurinn á Akureyri var byggður árin 1910-12 undir umsjón 

áhuga hóps kvenna á Akureyri (Malmquist, Edvald B., 1947, Davíð 

H. Haraldsson, 1993). Anna Catharine Schiöth og tengdadóttir hennar 

Margrethe Schiöth voru meðal þeirra kvenna. Sú fyrrnefnda sá um 

uppbyggingu garðsins, hún var mikil ræktunarkona og hafði öðlast mikla 

reynslu í sínum eigin garði á Akureyri sem kallast Schiöthgarðurinn. 

Hún sat í framkvæmdanefnd félagins og sá um garðinn fyrstu 10 árin. 

Margrethe var framkvæmdarstjóri frá árinu 1923 þar til bæjarfélagið tók 

við rekstrinum árið 1953. Hún var gerð að heiðursborgara Akureyrar 

árið 1951 og komið var fyrir styttu henni til heiðurs í Lystigarðinum. 

Þá var hún áttræð og hafði sýnt trygglyndi og trúfestu í starfi sem 

er til fyrirmyndar fyrir bæjarfélagið. Jón Rögnvaldsson var fyrsti 

garðyrkjumaður Lystigarðsins sem bæjarfélagið réði. Grasagarðurinn 

var stofnaður innan Lystigarðsins árið 1957 og er einn af nyrstu 

grasagörðum í heimi. Árið 2000 voru taldar 7000 tegundir og þar af mikið 

Mynd 11. Skrúður í Dýrafirði gerður árið 1905. 

Mynd 12. Lystigarðurinn á Akureyri frá árinu 1910. 



16

af fjölæringum. Garðurinn er hinsvegar almennt talinn skemmtigarður 

og er bæði vinsæll ferðamannastaður á Akureyri en einnig mikið notaður 

af bæjarbúum og ekki óalgengt að haldin séu ýmsar hátíðir þar (mynd 

12). 

Hljómskálagarðurinn við Tjörnina í Reykjavík er elsti eiginlegi 

almenningsgarðurinn í Reykjavík ef frá er talinn Austurvöllur (Einar 

E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2016). Jarðvegurinn er rakur 

og mýrarkenndur og sökum staðsetningar og stærðar er lítið skjól 

innan garðsins. Garðinum fór lítið fram í fyrstu en er mikilvæg eining í 

borgarmyndinni. Fyrsti uppdráttur var samþykktur árið 1904 en fyrstu 

framkvæmdir urðu ekki fyrr en 1914. Árið 1923 var Hljómskálinn 

byggður sem yfirleitt er talið sem upphaf garðsins. Gróðursetning garðsins 

hófst síðan 1931 og var garðurinn  formbundinn með nýklassískum 

stíl sem einkenndist m.a. þá Arts and Crafts stílinn, sem innihélt m.a. 

fjölæringabeð. Garðurinn náði sinni núverandi mynd árið 1956 með 

skipulagi Hafliða Jónssonar, garðyrkjustjóri bæjarins. Hann einfaldaði 

stígakerfi garðsins og jók ræktun heilmikið (mynd 13). Í garðinum er 

líklegasta stærsta fjölæringabeð í íslenskum almenningsgarði fyrr og 

síðar (Samson B. Harðarson, vefpóstur 2016).

Grasagarður í Laugardal byrjaði sem Garðyrkjustöð árið 1937 

en Grasagarðurinn var stofnaður árið 1961 á 175 ára afmæli 

Reykjavíkurborgar (Hildur A. Gunnarsdóttir og Jóhanna Þormar, 

Mynd 13. Grasagarðurinn í Laugardalnum frá árinu 1961.

2011). Sigurður Albert Jónsson var garðyrkjufræðingur og vann í 

Ræktunarstöð borgarinnar. Honum var falið að hafa umsjón með 

uppbyggingu og umhirðu Grasagarðsins.  Hann lagði mikla áherslu á 

að sá fjölæringum og fyllti vel út í beðin. Í tilefni afmælisins og stofnun 

garðsins fékk garðurinn 175 íslenskar jurtategundir til varðveislu. 

Sigurður skoðaði Grasagarðinn í Edinborg á námsárum sínum og vildi 

hann merkja tegundir í beðunum líkt og hann sá þar. Hann reyndi fyrir 

sér í fræskiptum við erlenda grasagarða til að efla tegundaauðgi á Íslandi 

„Hans einkunnarorð voru þau að hver planta sem næði að festa rótum 

á Íslandi væri sigur í viðleitninni til að auðga plöntulífið í landinu“ 
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(Hildur A. Gunnardóttir og Jóhanna Þormar, 2011, 148) (mynd 13). 

Önnur verkefni Reykjavíkurborgar í gegnum árin var m.a. að 

fjármagna ræktun milli hverfa árið 1973 (Tíminn, 1973, 28. júní). Í 

Árbæjarhverfi var unnið að fjórum ræktunarverkefnum þar með talið 

skrúðgarð milli hverfa. Eitt þeirra er stór skrúðgarður í smáíbúðarhverfi 

í Grundargerði þar er nú komið heilmikið magn fjölæringa ásamt 

sumarblómum (mynd 14). 

Drifkraftur kvenfélaga víðsvegar um land hefur verið unnið mikilvægt 

starf í sögu fjölæringa (Sigríður Thorlacius, 1981). Þau voru dugleg að 

hvetja til aukinnar þekkingar og ræktunar garðplantna, auk þess voru 

nokkrir skrúðgarðar stofnaðir undir þeirra stjórn sem almenningur hefur 

notið góðs af. Kirkjusóknir njóta oft góðs af sterkum kvenfélögum 

og sum þeirra efla garðyrkju í kirkjugörðum. Kvenfélagið Nanna á 

Neskaupsstað borgaði manni til að skipuleggja skrúðgarð árið 1933 sem 

þær sáu svo um fyrstu 10 árin. Nokkrum árum síðar hóf kvenfélagið Vaka 

á Blönduósi skrúðgarðyrkju á bökkum Blöndu og skógrækt í Hrútey 

svo einhverjir garðar séu nefndir. En sá allra þekktasti kvenfélagsgarður 

landsins er Skallagrímsgarður sem kvenfélag Borgarnes stofnaði árið 

1930 (mynd 15) (Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 

2016). Kvenfélagið hafði ekki starfað lengi þegar ráðist var í þessar 

framkvæmdir enda mikill áhugi innan félagsins að koma upp skrúðgarði. 

Unnu þær dyggilegt starf til fleiri ára í garðinum, þær létu mæla garðinn 

Mynd 14. Grundargerði, litskrúðugur hverfisgarður í Reykjavík.

Mynd 15. Skallagrímsgarður í Borgarnesi sem kvenfélagið stofnaði. 
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upp, gera uppdrætti og á 25 ára afmæli félagsins var komið fyrir fallegum 

gosbrunni með styttu. Sveitarfélagið tók við rekstri garðsins árið 1989 

og sá Reynir Vilhjálmsson um garðinn eftir það og vann að endurgerð 

framan við garðinn árið 2000.

4.3 Reynsla og rannsóknir á Íslandi
4.3.1. Kennsla og rannsóknir

Garðyrkjuskólinn á Reykjum var stofnaður á sumardaginn fyrsta árið 

1939 (Grétar J. Unnsteinsson, 1979). Kennd hefur verið skrúðgarðyrkja, 

ylrækt, útigarðrækt og almenn garðrækt. Ýmsar rannsóknir hafa verið 

gerðar innan skólans um ræktun nýrra tegunda og útiræktun matjurta o.fl.

Skrúðgarðyrkjudeildin hefur í gegnum árin tekið áfanga um garðblóm 

þar sem kennt er meðal annars um fjölæringa og einkenni þeirra 

(Landbúnaðarháskólinn, 2014). Árið 2014 var kennsluáætlun breytt 

og þá var lagt meiri áherslu á vistfræði og plöntunotkun í sjálfbærum 

tilgangi í ræktuðu umhverfi. 

Yndisgróður er verkefni sem Samson B. Harðarson stýrir og 

vinnur að klónasafni og sýningarreit á ólíkum stöðum á landinu 

(Landbúnaðaháskóli Íslands, á.á.). Með þessu verkefni er verið að 

varðveita úrval íslenskra tegunda til rannsókna á harðgerði þeirra, 

einnig eru þetta sýningarreitir sem áhugasamir geta skoðað.   Fyrst var 

gróðursett á Reykjum í Ölfusi árið 2008 en nú eru garðarnir orðnir sex. 

Síðasta verkefni var að gróðursetja í tilraunabeð í Fossvoginum árið 

2014 með fjölærum plöntum sem henta með trjám og runnum. 

Hólmfríður Sigurðardóttir (2005) lærði garðyrkju í Danmörku og 

flutti vitneskju sína með heim. Hún var umsjónarmaður plöntusafnsins 

í Lystigarðinum á Akureyri 1973 – 1980. Hún kenndi í Garðyrkjuskóla 

ríkisins á Reykjum í Ölfusi frá 1985-2000. Hún er dugleg að dreifa 

þekkingu sinni og heldur fræðslufundi fyrir bæði Garðyrkjufélag 

Íslands og Kvenfélagasambands Norðurlands og í ýmsum tímaritum. 

Hún skrifaði Garðablómabókina sem nýtist bæði námsmönnum í 

Garðyrkjuskólanum og áhugafólki. 

4.3.2. Yfirbragð opinna svæða 

Eins og kom fram í fyrsta kafla skipti Per Stahlscmidt yfirbragði 

garðsvæða í fjórar megingerðir (Olsen, 1999). Útplöntun til nytjaræktunar 

hefur aðallega verið nýtt í íslenskum görðum, meðal annars kartöflu 

og rófuræktun. Velskipulögð útplöntun eru þar sem tegundir eru nýttar 

sem byggingarefni. Sú leið hefur verið nýtt vegna veðurfars á Íslandi 

með rýmis- og skjólmyndandi tegundir, líkt og tré og runnar (Samson 

B. Harðarson, 2005). Einstaklingsmiðuð útplöntun er safn einstaklinga 

plantna og finnst víða í einkagörðum og grasagörðum (Olsen, 1999). 

Grósku útplöntun er minnst áberandi flokkurinn hér á landi, nema þá 

helst í tengslum við skógrækt. Þessi flokkur verður tekinn frekar fyrir í 

ritgerðinni.  
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5. Skoðunarkönnun um notkun fjölæringa í dag 
Erfitt var að finna heimildir um notkun fjölæringa í dag, sérstaklega 

um notkun þeirra innan þéttbýla hjá sveitarfélögum landsins og því var 

besta leiðin á að fá einhverja yfirsýn að gera skoðunarkönnun. Fyrst var 

ígrundað hvernig garðyrkjumál innan sveitarfélaga virka og svo spurt 

ákveðinn hóp frekar um málið. 

5.1. Starfsemi í garðyrkju innan bæjarfélaga
Þýði könnunar eru garðyrkjustjórar í þéttbýlum. Hér á landi eru 

þéttbýli skilgreind sem húsaþyrping með minnst 200 íbúum og ekki 

lengra en 50 metra milli húsa (Sigurður Guðmundsson, 2000). Í dag 

eru 93,8% íbúa landsins í þéttbýli, og af þeim eru 63% sem búa í 

þéttbýli sem hafa 100.000 íbúa eða fleiri þ.e. á höfuðborgarsvæðinu 

(Hagstofan, á.á.b). Sveitarstjórnir um allt land vinna undir reglugerð 

Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í byrjun kjörtímabils nýrrar stjórnar 

ræður stjórnin framkvæmdarstjóra sem annast verkefni sveitarfélagsins. 

Hann getur síðan ráðið fólk sem starfar undir honum. Meðal annars 

starfsmenn opinna svæða eða garðyrkjustjóra. Samtök garðyrkju- og 

umhverfisstjóra sveitarfélaga hefur verið til starfa í tíu ár (Samgus, á.á). 

Félagsmenn voru í mars 2015 orðnir 53 alls og heldur félagið fundi 

árlega sem eflir samheldni innan starfstéttarinnar.  

5.2. Aðferðarfræði könnunar
Könnunin er byggð upp í samræmi við könnun Samsonar B. Harðarsonar 

sem hann gerði um gróðurnotkun árið 2010. Spurningarnar eru 16 alls 

og skiptast spurningarnar í þrjá hluta, upplýsingar um svaranda, græn 

svæði bæjarfélagsins síðustu ár og áhersla bæjarfélagsins á fjölæran 

gróður til framtíðar (viðauki 1). 

 Úrtakshópur þýðis voru sveitarfélög með þéttbýli yfir 1000 íbúa 

(viðauki 1). Samkvæmt rafrænum gagnagrunni Hagstofu Íslands (á.á.a) 

eru á árinu 2016 þéttbýlin alls 29 sem hafa yfir 1000 íbúa. 

Upplýsingum um garðyrkjustjóra var aflað í gegnum vefsíður 

sveitarfélaganna eða hringt á bæjarskrifstofur, ef vafi var á hver sá um 

plöntuval. Garðyrkjustjórar frá 18 bæjarfélögum svöruðu símtölum, 13 

þeirra tóku þátt í könnuninni og 12 þeirra leyfðu höfundi að nýta sér 

upplýsingarnar í ritgerð.

5.3. Úrvinnsla könnunar 
Úrvinnsla könnunar er með svipuðum hætti og í mastersritgerð Írisar 

Reynisdóttur frá árinu 2010. Svör við sex spurningum nýttust í ritgerðina 

og verða sýnd hér fyrir neðan en hin svörin héldu ekki samhengi. 

Svarandinn fékk færi á að skrifa fyrir neðan spurningar með eigin orðum 

og nýttust þau svör til hliðsjónar við gerð ritgerðar en verða ekki birt. 



20

5.3.1. Upplýsingar um svarendur 

Í fyrsta hluta var spurt um kyn og aldur svaranda, alls voru 6 karlmenn og 6 konur sem svöruðu í spurningu 1 og 2 (sjá mynd 16). Sex voru á 

aldrinum 30-39, tveir karlar og fjórar konur. Tveir voru á aldrinum 40-49 ára, einn af hvoru kyni. Fjórir voru á aldrinum 50-59 ára, ein kona og 

þrír karlar. Megin niðurstaðan er að konurnar voru flestar á aldrinum 30-39, fjórar talsins og karlmenn voru flestir á aldrinum 50-59 eða þrír aðilar. 

Spurt var í spurningu 3 um starfsheiti eða kunnáttu svarandans, voru svörin ýmist landslagsarkitekt, skrúðgarðatæknir/meistari, landslagstæknir 

eða líffræðingur. 

Mynd 16. Súlurit um garðyrkjustjórana í könnuninni. 
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5.3.2. Græn svæði bæjarfélagsins síðustu ár

Spurt var í spurningu 7 um umhirðu/umsjón/hönnun á grænum svæðum (mynd 17), hvaða tegundir af garðplöntum eru notaðar og hve mikilvægar 

eru þær fyrir svæðið? Sumarblóm og lauftré voru bæði í 33% tilvika talin mjög mikilvæg. Sumarblóm voru í 17% tilvika talin nokkuð mikilvæg 

og í 33% tilvika talin hvorki né. Lauftré voru í 33% tilvika talin mjög mikilvæg en í 17% tilvika talin nokkuð mikilvæg. Barrtré voru í 41% 

tilvika talin mjög eða nokkuð mikilvæg.  Grassvæði 

eru í 50% tilvika talin mjög eða nokkuð mikilvæg. 

Fjölæringar fengu engin atkvæði í efri valflokkunum, 

í 33% tilvika voru þeir taldir hvorki né mikilvægir  

og í 58% tilvika voru þeir taldir nokkuð lítið eða lítið 

mikilvæga. Megin niðurstaðan er svarendur telja 

fjölæringa lítið eða mjög lítið mikilvæga á grænum 

svæðum. 
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Fjölæringar

Runnategundir

Grastegundir

Lauftré

Barrtré

Sumarblóm Fjölæringar Runnategundir Grastegundir Lauftré Barrtré
Mjög mikilvægt 33% 0% 25% 25% 33% 8%
Nokkuð mikilvægt 17% 0% 50% 25% 33% 33%
Hvorki né 33% 33% 17% 25% 17% 33%
Nokkuð lítið mikilvægt 8% 33% 0% 8% 8% 8%
Lítið mikilvægt 8% 25% 8% 17% 8% 17%
Á ekki við 0% 8% 0% 0% 0% 0%

Hvaða tegundir af garðplöntum eru notaðar og 
hve mikilvægar eru þær fyrir svæðið?
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Sumarblóm Fjölæringar Runnategundir Grastegundir Lauftré Barrtré
Mjög mikilvægt 33% 0% 25% 25% 33% 8%
Nokkuð mikilvægt 17% 0% 50% 25% 33% 33%
Hvorki né 33% 33% 17% 25% 17% 33%
Nokkuð lítið mikilvægt 8% 33% 0% 8% 8% 8%
Lítið mikilvægt 8% 25% 8% 17% 8% 17%
Á ekki við 0% 8% 0% 0% 0% 0%

Hvaða tegundir af garðplöntum eru notaðar og 
hve mikilvægar eru þær fyrir svæðið?

Mynd 17. Súlurit þar sem sést hvaða tegundir eru helst nýttar innan bæjarfélaga.
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 Í spurningu 10 var spurt ef fjölæringar eru lítið nýttir í bæjarfélaginu hver er þá ástæðan á því (sjá mynd 18), . Lítil kunnátta til staðar og of kostnaðarsamt 

í framkvæmd fékk nákvæmlega eins niðurstöður og eru í 50% tilvika ekki talin vera ástæðan. Lítill áhugi eða vilji hjá bæjarfélaginu er í 75% tilvika 

ekki ástæðan en 17% tilvika var það ástæðan. Of mikil vinna/ umhirða er í 42% tilvika ekki ástæðan. Erfiðar aðstæður/skilyrði voru í 83% tilvika 

ekki talin ástæðan. Síðasti er það sú ástæða að tré og runnar standi allt árið um kring og er það 58% tilvika talið vera ástæðan gegn fjölæringum. 

Megin niðurstaða er að tré og runnar verða frekar fyrir valinu með sína kosti, helmingurinn telur ástæðuna verða kostnaðurinn og þekkingarleysi 
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Já 25% 17% 25% 33% 8% 58%
Bæði og 17% 0% 17% 17% 0% 8%
Ekki svarað 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Ef fjölæringar eru lítið notaðir eða ekkert innan bæjarfélagsins, 
hver er ástæðan?
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Já 25% 17% 25% 33% 8% 58%
Bæði og 17% 0% 17% 17% 0% 8%
Ekki svarað 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Ef fjölæringar eru lítið notaðir eða ekkert innan bæjarfélagsins, 
hver er ástæðan?

Mynd 18. Súlurit um þær ástæður sem eru notaðar gegn fjölæringum.

og enn fleiri töldu ástæðuna vera áhugaleysi. Of mikil 

umhirða er næst oftast valin sem ástæða sem bendir 

til að þekking og reynsla er gamaldags og svarendur 

hugleiði ekki nýjar stefnur í notkun fjölæringa. 
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5.3.3. Áhersla bæjarfélagsins á fjölæran gróður til framtíðar

Spurt var í spurningu 12 hvort aukin áhersla hefur verið lögð á notkun á 

fjölærum gróðri á almenningssvæðum innan bæjarfélagsins yfir árin og 

spurt hversvegna (sjá mynd 20). Í 42% tilvika var ekki aukin áhersla á 

fjölæringa og ýmist var skrifað undir sem ástæða svars; kostir trjáa og 

runna voru fleiri, lítill áhugi, mikil vinna að vori og skortur á fjármagni 

í að nota fleiri fjölæringa. Í 33% tilvika var aukin áhersla á fjölæringa 

innan þeirra bæjarfélaga og voru ástæðurnar þær að umhirðan yrði léttari 

með tímanum, minnka gæti garðslátt og góð uppfylling þegar trén og 

runnarnir hafa náð sér á strik. Í 25% tilvika var áherslan hvorki meira né 

minna og var þá ástæðan meðal annars að sígrænn gróður minnkar vind 

og svæðin þurfa að nýtast undir snjó á veturna. 

Megin niðurstaða er að meirihlutinn virðist ekki vera með aukna 

áherslu á fjölærum gróðri, sem er tengist illa svörunum úr síðustu 

spurningu, þar sem fáar ástæður voru valdar gegn fjölæringum. 

Já
33%

Nei
42%

JáNei
25%

Hefur aukin áhersla verið lögð á fjölæringa 
gróðri á almenningssvæðum innan bæjarfélagsins yfir árin?

Mynd 19. Skífurit um fjölda bæjarfélaga sem eru að auka notkun fjölæringa.
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5.4. Samantekt á niðurstöðum og umræður 
Staðan er ekki of björt gagnvart fjölæringum eins og sést í spurningu 8 og aftur í 12 en til þess er þetta viðfangsefni ritgerðarinnar. Þrátt fyrir 

neikvæð viðbrögð í garð notkunar á fjölæringum í þeim spurningum koma svörin í spurningu 10 allt öðruvísi fram, sem má túlka sem bjartsýni hjá 

garðyrkjustjórunum  þrátt fyrir raunverulegt mat í spurningu 8 og 12. 

Spurning 10 hugleiðir hverjar ástæður eru taldar á móti notkun fjölæringa Það sem stendur uppúr er að valið er frekar tré og runna en fjölæringa. 

Almenningssvæði ættu ekki að einkennast af einungis trjám og runnum eða fjölæringum, því þessar tegundir virka best saman. Annar og þriðji 

kostur gegn fjölæringum er að kostnaður og umhirðan í kringum fjölæringa sé of mikill, sem má vera rétt ef farið er hefðbundnar garðyrkjuleiðir 

en með breyttri stefnu og aukinni notkun fjölæringa ætti umhirða og kostnaður grænna svæða að verða minni auk þess sem að gefa meira í formi 

fegurðar, fjölbreyttni og sjálfbærni.   

Í fyrsta hluta sést hvað karlar ná meiri aldri í starfinu en konur koma nú í meirihluta inn ungar. Þetta gæti verið fjölæringum til hags þar sem 

almennt virðast fjölæringar höfða meira til kvenfólks, eins og sést með kvenfélögin. Aftur á móti hentar menntun garðyrkjustjóranna í öllum 

tilvikum í starfi en þar sem þekking og rannsóknir á fjölæringum hafa ekki náð langt á Íslandi er það stefna sem mætti vinna að og þá með aukinni 

þekkingu í vistfræði. Garðplöntur geta nefnilega hegðað sér líkt og villt og sjálfstæð planta óháð umhirðu mannsins ef hún lifir við svipaðar 

aðstæður og í sínu kjörlendi. 
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6. Möguleikar í aukinni notkun fjölæringa
Í þessum hluta verður farið dýpra í þá eiginleika sem fjölæringar hafa og 

geta notið sýn í ef yfirbragðið er með náttúrulega fyrirmynd. 

6.1. Fjölæringar með trjám og runnum
Fjölæringar hafa ýmsa eiginleika sem tré og runnar (Oudolfs og 

Kingsbury, 2005 og 2013). Þeir eru fljótir að vaxa í nýju umhverfi og 

mynda nokkuð góða breiðu innan þriggja ára. Því er auðvelt að vinna 

með fjölæringa og auk þess er mun auðveldara að færa þá til og í flestum 

tilfellum að fjölga með einfaldri skiptingu. Einnig þar sem þeir  leggjast 

í dvala getur snjórinn ekki skaðað þá. Aftur á móti eru trjákenndu 

tegundirnar hægvaxta en standa í gegnum allar ástíðir. Þannig hafa báðar 

tegundir eitthvað til að leggja fram til gróðursamfélagsins. 

Trjákenndar tegundir (e.woody plants) mynda meginuppistöðu garða 

og opinna svæða, gefa þeim umgjörð og form (Oudolf og Kingsbury, 

2005). Tré og runnar eru heppilegir til að mynda meginumgjörð garða, 

afmarka þá við götur og jaðra og mynda skjól, henta þá jurtakenndar 

tegundir (e.herbaceous) vel sem undirgróður og fela þannig moldina 

undir trjánum. Þar sem jurtakenndar tegundir eru meira áberandi en 

trjákenndu er samt sem áður nauðsynlegt að hafa trjákenndar sem 

umgjörð og huga vel staðsetningu tegundanna inná milli fjölæringanna 

þar sem runnar og trén eru tegundirnar sem standa munu yfir veturinn. 

Þó að flestir fjölæringar fari í vetrardvala gildir það ekki um allar 

tegundir (Hansen og Stahl, 1993). Sumar geta staðið yfir allan veturinn 

og eru jafnvel sígrænar. Svo eru það þær sem Piet Oudolf leitar uppi 

sem líta vel út þegar þeir eru dauðir, hafa þá fræstanda og aðra visna 

hluti sem standa og fegra plöntuna (Oudolf og Kingbury, 2005). Þessum 

tegundum er best að planta saman í hópa svo þær nái yfirhöndinni á móti 

þeim í kring sem visna niður og leggjast í dvala yfir veturinn (Hansen 

og Stahl, 1993). Snjór getur almennt nýst plöntunum sem vörn gegn of 

miklu frosti, vetrarsólu og þurrkum.
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6.2. Kostnaðarstig mismunandi flokka
Dunnett og Hitchmough (2008) rökræða í bók sinni The dynamic 

landscape um það að hægt sé að rækta opin svæði innan bæjarfélaga sem 

eru bæði umhirðulítil, fjölbreytt í tegundavali, breytast eftir árstíðum, 

og myndi búsvæði fyrir villt dýralíf. Þeir rökræða á móti því að slík 

fjölbreytni þurfi að vera dýr í kostnaði, því hún verður það einungis 

ef plantað er líkt og í hefðbundinni garðyrkju. Ef myndað er sjálfbært 

plöntusamfélag (e.plant community) mun kostnaðurinn aldrei ná til 

lengri tíma.

Nú til dags eru sumarblóm algeng sjón á opnum bæjarsvæðum 

(Kingsbury, 2008). Þeirra kostir eru sterku blómalitirnir og hve ódýr 

þau eru í stykkjatali. Þrátt fyrir það er mikil umhirða í kringum þau 

bæði gróðursetning ár hvert og illgresishreinsun, auk þess eru þá beðin 

einungis nýtt að sumri til og standa auð á öðrum ástíðum. Dunnett hefur 

gert tilraunir í sáningum sumarblóma beint í beðin. Þá eiga þær að 

mynda breiður sem minnkar svæði fyrir illgresi og þannig umhirðuna 

sömuleiðis. 

Grasflötin myndar stærsta hluta garðsins í hefðbundnum evrópskum 

görðum (Oudolf og Kingsbury, 2005). Síðan eru jaðrar garðsins mótaðir 

með trjám, runnum og blómum sem virðist vera ýtt til hliðar fyrir opið 

grassvæði. Þessi stíll hefur sumstaðar færst í aukana líkt og í úthverfum 

í Bandaríkjunum þar sem mestur kostnaðurinn garðvinnunnar fer í að 

slá og vökva blettinn. Einnig þarf að bera á blettinn áburð, eyða illgresi, 

eitra fyrir skordýrum og viðhalda vökvunarbúnaði og garðsláttuvélinni.

Grasflatir eru svæði fyrir hreyfingu og til að skipta garðinum upp í 

ólík þemasvæði (Oudolf og Kingsbury, 2005). Þau hafa því þýðingu 

í görðum og má ekki fjarlægja fullkomlega þó efla mætti vistfræðina 

á grassvæðinu. Félagarnir van Sweden og Oehme blanda t.d. saman 

fleiri tegundum í grasið og leyfa þeim að vaxa og mynda blómaengi. 

Grassvæði og sumarblómakaup geta því bæði verið dýr ef hugað er að 

umhirðu til margra ára þar sem hvorugt býður upp á mikinn fjölbreytileika 

í gróðursvæðum. Fjölæringar bjóða upp á meiri möguleika við ólíkt 

umhirðustig eftir því hvaða yfirbragð er valið.
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6.3. Umhirðustig fjölæringa
Peter Thompson (2007) útskýrir í bók sinni hvernig hægt sé að draga úr 

allri þeirri umhirðu sem tengist hefðbundinni garðyrkju. Ein aðferðin er 

svokölluð grunnmassa plöntun (e. matrix planting) sem byggist á að velja 

nokkrar tegundir sem mynda grunnmassann og svo ýmsar aukategundir 

sem mynda í sameiningu plöntusamfélag í garðinum. Ef þær fá svigrúm 

til geta garðplöntur hegðað sér líkt og villtar og sjálfstæðar plöntur. 

Ef gróðurinn hefur náð að róta sig saman og myndað grunnmassa 

þarf að gæta sérstaklega að umhirðu og forðast áburðagjöf (Thompson, 

2007). Velja skal tegundir sem koma frá svipuðu kjörlendisaðstæðum 

s.s. sendinn jarðveg eða skógarbotn. Svo skal gefa þeim færi á að 

mynda samfélag sín á milli í beðin sem þá myndar samkeppni um rými 

í moldinni og þær færustu vilja ná yfirráði. Með þessu geta plönturnar 

hirt sig sjálfar líkt og villtar séu. 

Umhirðustig hvers garðs skal vera ákvarðað frá upphafi (Oudolf 

og Kingsbury, 2005). Cassian Schmidt í Hermannshof hefur reynt að 

reikna út hvað hver manneskja eyðir mörgum mínútum í að hreinsa 

eins fermetra stórt fjölæringabeð. Miðað við rannsóknir hans ætti 

umhirðan að vera í samræmi við notagildi svæðisins. Það er eins og 

einkagarðar þurfa almennt meiri umhirðu því það er nærsvæði mannsins 

en almenningsgarðar og önnur stærri svæði njóta frekar athygli yfir 

heildina litið og umhirðan getur því verið minni. Almenningssvæði eiga 

í raun aldrei að þurfa of mikla umhirðu. Því annaðhvort eru þau staðsett 

uppvið göngu eða umferðargötu þar sem hraðinn lætur smáatriði í gróðri 

skipta litlu máli, eða á rólegri svæðum líkt og í almenningsgörðum þar 

sem gestirnir eru ánægðir með það sem er til staðar og rýna því ekki í 

svörðinn í leit að illgresi. 

Þegar kemur að umhirðu getur það skaðað hönnun garðsvæðis að 

láta ólært starfsfólk hirða um það (Oudolf og Kingsbury, 2005). Alla 

vega er best að hafa eina fagmanneskju sem ber ábyrgð á umhirðu og 

hefur yfirsýn með hönnun garðsins. Þar er hægt að hafa almennilega 

umhirðu á nokkurra ára fresti, bæði við illgresishreinsun og fjarlægja 

þær tegundir sem njóta sín ekki, með áliti hönnuðar eða fagaðila. Þetta 

getur hentað vel í stórum fjölæringabeðum, þar sem lífstími fjölæringa 

er mjög breytilegur og því hægt að skipta þeim út jafnt og þétt eftir 

ólíkum lífstíma. Schmidt segir að af reynslu sinni er þetta ódýrari leið 

en að kaupa og gróðursetja nýjum sumarblómum árlega. 
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6.4. Þekkja einkenni villtra plantna 
Ef áætlunin er að bjóða tegundum að mynda náttúrulegt plöntusamfélag 

er mikilvægt að þekkja einkenni og eðli villtra plantna. 

Plöntulífeðlisfræðingurinn J. P. Grime (2001) rannsakaði hegðun 

plantna við háskólann í Sheffield í Englandi. Villtar plöntur hafa 

aðlögunarhátt móts samkeppni, streitu og raski í umhverfi sínu. Grime 

flokkar slíka hæfileika í þrennt. Það er samkeppnishæfar tegundir (e. 

competitiors) streituþolnar tegundir (e. stress-tolerators) og reskitegundir 

(e. ruderals). 

Oudolf og Kingsbury (2005) lýsa á eigin hátt hugmynd Grimes. 

Samkeppnishæfar tegundir lifa við góðar aðstæður en eru oft skammlífar. 

Þær fjölga sér mikið og blómstra því oft mikið. Vegna góðra aðstæðna 

myndast mikil samkeppni milli tegundanna sem sumar hörfa en aðrar 

standa stöðugar. Þeirra helsti kostur er að þær geta keppt við aðrar 

samkeppnisplöntur t.d. illgresi. Einkenni þeirra og ástæða fyrir þeim 

einkennum eru að þær

eru hávaxnar – fá meiri birtu

vaxa hratt – ráða yfir meiru svæði

skjóta rótum til hliðar – nýta sér svæði ungra plantna

eru blað - eða gróskumiklar – skyggja á minni plöntur

blómstra seint – efla fyrst yfirráðsvæði, svo blómstra þær

Stressþolnar tegundir lifa við erfiðari aðstæður og með því að þróa 

með sér varnir fyrir aðstæðunum verða þær langlífar, til dæmis svæði 

sem skortir vökva eða með mikinn skugga. Oft eru einkenni þeirra það 

sem gefur tegundinni fallegt útlit og umhirðan er vanalega lítil þar sem 

tegundirnar halda í það sem þær eiga. Einkennin þeirra eru eitt eða fleiri 

af eftirfarandi og ástæða fyrir þeim einkennum eru að þær 

vaxa hægt – halda upp á forðamagn.

hafa sígræn lauf – varðveita orku.

eru sterkbyggðar og með lítil blöð – verða síður fyrir skaða.

eru skuggþolnar – sígræn lauf ná mestri ljóstillífun.

eru þurrkþolnar – laufblöðin draga úr útgufun.

eru saltþolnar – grá loðin laufblöð eða vaxlag á laufblöðum 

dregur úr útgufun.

eru vindþolnar – línulaga blöðin verja þau tjóni og útgufun.

Reskitegundir eru gjarnan frumherjar sem þola endurtekið rask. 

Þeir eru duglegir að fylla upp í eyðurnar sem myndast í beðum og sá 

sér mikið. Þetta eru almennt einærar og tvíærar tegundir eins og mörg 

sumarblóm og margar illgresistegundir en að auki nokkrir skammlífir 

fjölæringar. Einkenni þeirra og ástæða fyrir þeim einkennum eru að þeir 

eru fljótir að dreifa sér – ná sér á strik á undan hinum

hafa blóm sem lifa lengi – mikil fræmyndun

framleiða mikið af fræi – fjölga sér ört 

deyja ungar – aðrar tegundir taka yfir  
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6.5. Fjölbreytileiki fjölæringa 
Fjölbreytileiki fjölæringa er gríðarlegur, líkt og þróun þeirra til að 

aðlagast erfiðum aðstæðum líkt og hve fljótir þeir eru mynda breiðu í 

nýju beði. Einnig eru blómstrunartímar þeirra mjög mismunandi. Sumar 

byrja mjög snemma, aðrar blómstra um mitt sumar og enn aðrar seinni 

part sumars og haust. 

Snemmsprottnir fjölæringar spretta upp á vormánuðum og blómstra 

svo í maí eða júní, þær visna svo oft um mitt sumar á meðan aðrar eru 

að byrja að blómstra (Hansen og Stahl, 1993). Þessi flokkur fjölæringa 

gera garðagesti bjartsýna um betri tíma á vormánuðum. Best er að hafa 

þær aftarlega í beðum því þær verða óaðlaðandi þegar þær visna og 

því er gott að hafa þær bak við tegundir sem koma síðar og hylja þær. 

Seinsprottnir fjölæringar eru haldast fallegir yfir allt sumarið. Þeir njóta 

sín vel framarlega í beðunum þar sem þær standa grænar á meðan hinar 

visna og skreppa saman. 

Ólíkt hönnun á byggingareiningum líkt og í húsum eru garðar 

hannaðir með lifandi byggingarefnum og verður því enginn lokapunktur 

á hönnuninni (Oudolf og Kingsbury, 2005). Í staðinn þróast garðurinn 

og mótast í takt við tímann. Þessar stöðugu breytingar má líta á sem 

kost, því garðsvæði verða ekki fullgerð líkt og málverk heldur eru þeir 

sviðsmynd ákveðins tíma. Garðeigandinn þarf því að vinna fyrir fegurð 

garðsins til að halda lífsferli garðsins við. 

Fjölær gróður verður gróskumeiri með hverju ári, enda duglegur að 

mynda breiðu og sérstaklega með aðstoð garðyrkjumanns er hægt að efla 

tegundir með því að skipta þeim upp og fjölga (Hansen og Stahl, 1993). 

Mikill munur er á langlífi fjölæringa, sumir endast ár eftir ár og verða 

fallegri með hverji árinu meðan aðrar þurfa mikla umönnun og endast 

stutt. Almennt ætti að taka upp gamlar plöntur sem orðnar eru ljótar í 

miðjunni og skipta upp á haustin eða snemma á vorin. Aðrir fjölæringar 

geta sáð sér og er hægt að safna fræjunum saman úr fullþroskuðum 

fræstöndum og sá þeim í öruggt skjól fyrir vindi og sól og vökva vel. 

Stundum einhæfist plöntuval eigandans einvörðungi á ákveðnum 

uppáhalds tegundum en mikilvægt er að stíga út fyrir sinn eigin 

plöntulista og kynnast nýjum tegundum (Oudolf og Kingsbury, 2005). 

Þá getur hentað að hafa tvo grunnlista, annan byggðan upp á tegundum 

sem henta vistfræðilega saman og henta kjörlendi garðsins og svo hinn 

með þeim tegundum sem eiga að ná athygli mannsins. 

Margir höfundar skrifa plöntulista í garðabókum sínum e.o. Oudolf 

og Kingsbury og Hólmfríður. Auk þess má sjá í viðauka 3 lista sem 

Guðríður Helgadóttir nýtur til kennslu í Garðyrkjuskólanum og er 

byggður upp á flokkun Hansens og Stahl á ólíkum kjörlendisaðstæðum 

en með íslenskar aðstæður í huga (viðauki 3).  
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7. Notkun á nýjan hátt

7.1. Tafla Kingsbury um hönnun og 
yfirbragð gróðursvæða
Villt blómaengi geta verið fallegri en nokkur garður, Peter Thompson 

(2007) vill endurskapa þá fegurð sem náttúran einni virðist takast að 

skapa. Hann útskýrir fegurð villtra gróðursamfélaga útfrá fjórum 

liðum. Í fyrsta lagi er endalaus samkeppni milli plöntutegunda þar til 

tegundirnar finna sinn sess í samfélaginu. Í öðru lagi dafna tegundirnar 

í kjörlendi sem hentar þeirra eiginleikum, í raun er fyrirsjáanlegt með 

þekkingu á jarðvegi hvaða tegundir má þar finna. Í þriðja lagi sést 

ef kjörlendið breytist hve mikla seiglu plönturnar hafa. Þrátt fyrir að 

aðstæður tegundarinnar breytast t.d. með breytingum á loftslagi eða 

jarðvegi o.s.frv. þá reyna þær að þróa eiginleika sína að aðstæðum. Í 

fjórða lagi heldur blöndun tegunda á ákveðnum svæðum sér ótrúlega 

lengi. T.d. getur svæði haldið sömu tegundum uppi í gegnum heila 

mannsævi, svo barn sem þekkir sérstakar tegundir getur leitað þær 

uppi á eldri árum á sama stað. Vænta má að erfitt sé að sjá skipulag á 

villtum svæði líkt og blómaenginu, þvert á móti sýna þessir fjórir liðir 

að skipulag sjálfrar náttúrunnar er erfitt að skilgreina.

Eitt er víst að villt náttúra hefur eiginleika á að mynda langlíft og 

sjálfbært samfélag plantna, það eru eiginleikar sem vert er að færa yfir 

í garðsvæði sem minnka myndi alla umhirðu. Ib Asger Olsen og  Noel 

Kingbury hafa báðir skilgreint skalann frá garðyrkju og yfir í villta 

náttúru. Olsen (1999) skilgreinir skalann á móts við  ólíkar gróðureindir 

frá grasi uppí tré (mynd 1 á bls. 5.) en Kingsbury (2008) skilgreinir 

á móts við garðyrkju/villt yfirbragðs skalann tengingu þess við magn 

innlendra tegunda í tilteknu beði. Síðarnefnda taflan verður útskýrð 

frekar hér fyrir neðan.

Tengslin milli garðlistar og villtrar náttúru í töflunni um hönnun og 

yfirbragð gróðursvæða frá Kingsbury (2008) hefur verið þýdd yfir á 

íslensku (sjá mynd 20). Lárétti ásinn sýnir þennan skala sem einnig má 

marka úr yfirgnæfandi garðyrkjuáhrifum yfir í yfirgnæfandi vistfræðileg 

áhrif sem flokka má í sex flokkum. 

1. Hefðbundin garðlist (e. formality) er velskipulagt svæði þar sem 

plöntur eru staðsettar nákvæmlega og jafnan klipptar til eða hirt um til 

að halda í skefjum. Útlit garðsins er ótengt fegurð náttúrunnar sjálfrar 

og háð umhirðu garðyrkjumannsins. Þessi flokkur er ekki skilgreindur 

sérstaklega í töflunni um hönnun og yfirbragð gróðursvæða (mynd 21).  
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2. Magnplöntun (e. mass planting) - margar plöntur sömu tegundar 

eða innan sömu ættar mynda breiðu við hlið sambærilegra breiða 

annarrar tegundar/ættar (mynd 22).  

3. Óformleg plöntun (e. informal planting) - þar sem plöntun er 

hvorki skipulögð né náttúruleg en tegundir eru staðsettar stakar eða í 

litlum hópum, ekki er ætlast til að þær dreifi úr sér (mynd 23). 

4. Stíliseruð náttúra (e. stylised planting)- þá eru plöntur valdar út 

frá útliti og yfirbragði með náttúrulegt yfirbragð til hliðsjónar. Plantaðar 

stakstæðar en fá að þróast dýnamískt og sá sér að vild, umhirða í hámarki 

(e. intensive).

5. Vistkerfa plöntun (e. biotope planting) - plöntusamfélag sem nær 

dýnamík villts gróðursamfélags, líkt er eftir kjörlendi en tegundirnar 

eru valdar útfrá útlitsyfirbragði sem og vistkerfisleg hæfni þeirra í nýju 

samfélagi. Umhirða haldið í lágmark (e. extensive) (mynd 24).

6. Vistheimt – markmiðið er að skapa svæði eins nálægt villtri náttúru 

og hægt er. Vistkerfið sé næst því að vera fullkomið og óháð umhirðu 

mannsins.  

Vistfræði og garðfræði eru andstæðir pólar í flokkunum sex en stefna 

Mynd 21. Barrokk garður í Rotterdam Mynd 22. til v. og Mynd 23. t. h. Göngusvæði við árbakkann í Rotterdam Mynd 24. De Ceuvel í N-Amsterdam
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með garðsvæði breytist einnig eftir tegundavali (Kingsbury 2008). Í náttúrulegum vistkerfum eru einungis innlendar tegundir sem myndað hafa 

sjálfbært samfélag en ræktunarhefð garðyrkjunnar fer eftir smekk mannsins og tegundir oft  valdar útfrá framandi yfirbragði. Í töflunni hér fyrir 

neðan um hönnun og yfirbragð gróðursvæða sýnir lóðrétti ásinn fjóra flokka tegundavals. Efst er val einvörðungis úr innlendum tegundum og neðst 

er plöntuval útfrá smekk mannsins og þar með talið ræktuð einkenni, flokkarnir á milli eru blöndur í báða flokka með áherslur í aðra hvora áttina. 

Mynd 20. Taflan um hönnun og yfirbragð gróðursvæða eftir Noel Kingsbury 
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7.1.1. Innlendar tegundir

Notkun innlendra tegunda í garðyrkju er greind í þrjá flokka (Kingsbury, 

2008). Hefðbundin garðhönnun með innlendum tegundum (dálkur 

A í töflunni um hönnun og yfirbragð gróðursvæða). Þar eru innlendar 

tegundir valdar með tilliti til útlits óháð vistfræðilegri notkunar þeirra. 

Þessi leið mun líklega aukast á hönnuðum garðsvæðum þar sem lögð 

er áhersla á að nota einvörðu innlendar tegundir eins og hefur verið 

gert víða í Bandaríkjunum. Hinn brasilíski Roberto Burle Marx hefur 

nýtt sér þessa leið í hönnun, þegar hann staðsetti innlendar tegundir í 

brasilísku bæjarumhverfi.

Algengast er að innlendar tegundir séu valdar vegna sjónrænna 

áhrifa fremur en með markmið sjálfbærni í huga (dálkur B) (Kingsbury, 

2008). Þetta er góð leið til að að bjóða upp á vistfræðilega plöntun 

fyrir almenning sem hefur jafnan ekki smekk fyrir innlendu vistkerfi 

í hefðbundnu borgar- og garðaumhverfi. Þessi hönnun er sjáanleg í 

almenningsgarðinum Amstelween í Amsterdam, Hollandi. Við gerð 

slíkra svæða er aðalatriðið að ná fram eins mikilli tegundafjölbreytni 

og efla þannig stöðugleika svæðisins sem leiðir til færri „vandamála“. 

Þegar svæði eiga að vera bæði endurheimt og sýnileg almenningi er 

hægt að einfalda tegundafjölbreytni venjulegs vistkerfis svo þriðjungur 

sé notaður í hönnun og svo er hlutfall grasa á móti blómplöntum minnkað 

úr 80:20 yfir í helming eða minna. 

Upp á síðkastið hefur verið vinsælt að endurheimta vistkerfi gresja, 

engja og annarra villiblóma vistkerfa svo eitthvað sé nefnt (dálkur C) 

(Kingsbury, 2008). Tilgangurinn er að endurskapa kjörlendi innlendra 

tegunda eins og t.d. endurheimt votlendis og græða upp gömul 

iðnaðarsvæði. Þrátt fyrir að tegundaval sé eingöngu tengt vistfræðilegu 

plöntusamfélagi hefur sú ákvörðun að tengja náttúruna við gömul 

iðnaðarsvæði listrænt og heimspekilegt markmið. 

7.1.2. Blanda af innlendum og innfluttum tegundum

Kingsbury (2008) kynnir blöndun innlendra og innfluttra tegunda á 

tvenna hátt í töflunni um hönnun og yfirbragð gróðursvæða. Sá fyrri er 

þýski almenningagarða stíllinn sem kallaður er Lebensbereich (dálkur 

D). Oftast er þessi leið notuð fyrir lítið svæði enda getur hönnunar og 

plöntukostnaðurinn verið töluverður.

Síðari hátturinn er myndun vistkerfis með blönduðum tegundum 

(dálkur E) (Kingsbury, 2008). Þá eru staðsettar innfluttar tegundir í bland 

við innlendar tegundir í sínu kjörlendi. Þetta er gömul hönnunarleið 

sem skrifað var um árið 1870 í bókinni The wild garden eftir William 

Robinson (1870). Ef þessi leið er farin er mikilvægt að innflutta tegundin 

sé úr svipuðu kjörlendi og standist þá samkeppni sem skapast á nýju 

svæði (Kingsbury, 2008). Þegar skóglendi er vistheimt er stundum 

teknar innfluttar tegundir til að hjálpa við vistheimtun, það er blanda af 

dálki C og E.
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7.1.3. Áhersla ekki lögð á innlendar tegundir, en plöntur með nát-

túrulegu yfirbragði 

Kingsbury (2008) lýsir tveimur ólíkum leiðum með þessu tegundavali. 

Annarsvegar er það sú blöndun á tegundavali og að mynda skerpta 

fagurfræðilega heild eins og Oehme og van Sweden (dálkur F) gera 

annars vegar og hinsvegar Piet Oudolf (dálkur G). Hvor stíllinn hjá 

þessum aðilum er vert að minnast á, þó þeir hanni ekki vistfræðilega 

er heildaryfirbragðið náttúrulegt. Slík blöndun á tegundum er 

einnig nýtt bæði í Lebensbereichstílnum og í landfræðilegri plöntun 

(e.biogeographic planting) (dálkur H). Í því síðarnefnda er vistkerfi 

plantna fært í sem fullkomnastri mynd inní garðinn, sést aðallega í 

grasagörðum. Garðgesturinn getur þá gengið á milli ólíkra landssvæða 

sem minnir einna helst á flokkun svæða í dýragörðum. 

Fagurfræðilegt plöntuval er síðasti flokkurinn og er einfaldlega 

hefðbundin landslagshönnun annarsvegar og hefðbundin garðahönnun 

hinsvegar með plöntuvali algjörlega eftir höfði eigandans eða hönnuðar 

(Kingsbury, 2008). Um slíkt yfirbragð verður ekki fjallað frekar.  

7.2. Innlendar tegundir, erlendar tegundir
Aukin notkun innfluttra tegunda er mikið gagnrýnd meðal margra 

náttúruunnenda (Kingsbury, 2008). Í Bandaríkjunum hefur stefnu 

þeirra sem vilja eingöngu nota bandarískar tegundir vaxið fiskur um 

hrygg. Með þessari sterku stefnu hefur notkun innfluttra tegunda verið 

litin hornauga sem óvistfræðileg leið. Mikilvægt er að hafa þekkingu á 

innfluttum tegundum og reyna að velja þær sem dreifa sér ekki hratt og 

forðast berjaplöntur þar sem fuglar eru fljótir að dreifa fræjum. 

Kingsbury og Oudolf hafa velt þessum andstæðuflokkum fyrir sér, 

en stílsbragð Oudolf er meðal annars nokkurn veginn í miðjunni á 

töflunni um hönnun og yfirbragð gróðursvæða og kynna þeir félagar 

sína leið í bók sinni (Oudolf og Kingsbury, 2005). Við gerð garðs sem 

þróast getur nokkuð sjálfbært skiptir máli að garðhönnuður vinni ekki 

einvörðungu út frá sínu sjónarhorni. Bæði þekking vistfræðingsins og 

garðyrkjumannsins er mjög mikilvæg í hönnun náttúrulegra garðsvæða. 

Með því að þekkja hlutverk plöntutegundar í sínu kjörlendi er möguleiki 

á að planta henni við svipaðar aðstæður svo hlutverk hennar nýtist í stað 

þess að vinna gegn eiginleikum tegundanna. Ef plantan er plássfrek, 

dreifir sér fljótt eða er lengi að vaxa birtast eiginleikar sem geta talist 

sem kostir ef þær eru notaðar rétt. 
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hirða vel um ný gróðursett beð fyrsta árið. Ef valið er að gera svæðið 

með hámarks umhirðu felur það í sér illgresishreinsun, bæta jarðveg, 

áburðadreifing, vökvun, klippingu og færslu tegunda. Ef valið er að 

rækta gróðursvæði með lágmarksumhirðu felst felur það aðallega í sér 

að fjarlægja einstöku tegundirnar sem henta illa í umhverfið og tefja 

fyrir plöntusamfélaginu að mynda sjálfbærni eða dýnamískt svæði.

Þegar tekin hefur verið ákvörðun innan hvaða yfirbragðsflokki 

viðkomandi gróðursvæði skal vera samkvæmt töflunni um hönnun og 

yfirbragð gróðursvæða er  fyrsta skrefið að sjá fyrir sér heildarútlitið á 

svæðinu. Fyrsta verk er að velja réttar tré – og runnategundir og ákvarða 

staðsetningar þeirra, enda verður það hugsanlega aðalútlit garðsins að 

vetrarlagi. Næsta skref er að velja tegund sem á að vera ráðandi fyrir 

hvert svæði garðsins, sem grunnmassa plöntun. Mikilvægt er að dreifa 

þeim óreglulega um allan garðinn til að garðurinn myndi eina heild 

en passa þarf að brjóta upp mynstrið sem eiga það til að myndast í 

óreglulegum beðum. Ef því er sleppt að skipuleggja óregluna og reynt 

að gera það handahófskennt er hætta á að heildin komi illa út í lokin og 

það vanti alla samhljóm. Of skipulagðir garðar þar sem plöntur standa 

stakstæðar í hefðbundnu formi munu skapa umhirðu sem reyna getur á 

þolmörk bæði jarðvegs og garðyrkjumannsins. 

7.3. Lifandi svæði
Í bók Hansen og Stahl (1993) um þýska garðstílinn Lebensbereich 

fjalla þeir um notkun fjölæringa á opnum svæðum og almenningsgörðum. 

Almenningssvæði eru fyrir almenning sem bæði vilja njóta þess að 

liggja í sólinni eða borða nestið sitt á slegnu grasi. En einnig er fólk sem 

hefur kannski ekki garð fyrir sig sjálft og vill sjá blóm í daglegri göngu 

sinni eða þegar þau sitja á bekk í garðinum. Þá er í rauninni ekki þörf á 

skrúðugum lystigarði heldur að bjóða fólki upp á að heimsækja lifandi 

garðsvæði. 

Lausnir á slíkum svæðum þurfa ekki að vera dýrar t.d. er hægt að 

sleppa því að slá grassvæði í trjálundum og nokkrar skógarbotnstegundir 

gróðursettar til að auka fjölbreytileika. Þar þarf hinsvegar meira til að 

gera falleg gróðursvæði með fjölbreyttri litadýrð. Við gerð slíks svæðis 

er best að hafa garðyrkjufræðing eða landslagsarkitekt með góða 

plöntuþekkingu sem hannað getur í samræmi við yfirbragð garðsins 

útfrá ákveðnu umhirðustigi. 

Samkvæmt aðferðafræði Hansen og Stahl má skipta yfirbragði garðsins 

í þrjá flokka. Randbeð (e. border perennials) sem eru háðar mikilli og 

reglulegri umhirðu en krefst ekki mikillar fagþekkingu. Randbeð sem 

samsett eru með vel völdum erlendum en ekki síst innlendum tegundum 

sem þurfa litla sem enga umhirðu nema á nokkurra ára fresti og þá frá 

fagaðila. Taka má fram að sama er hvaða flokkur er valinn, að gott er að 
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8. Niðurstöður
Hvernig hafa fjölæringar verið nýttir erlendis?

Notkun fjölæringa hefur tekin stakkaskiptum frá því á 19. öld þegar 

Arts and Crafts hreyfingin ruddi sér til rúms og hönnuðir fóru að stíga 

út fyrir ramma hefðbundinnar garðlistar. Með aukinni þekkingu á 

náttúrulegum einkennum með tilheyrandi tilraunum fóru áhugasamir að 

stefna að villtara yfirbragði á garðsvæðum svo það sýndi meiri dýnamík 

yfir árið og til lengri tíma með litlu inngripi mannsins.  

Eru þeir núþegar nýttir á opinberum svæðum bæjarfélaga 

hérlendis?

Könnunina má sjá í viðauka en svör við þeim verða ekki birt þar sem 

þau tengjast verr markmiðum ritgerðarinnar sem eru yfirbragðsflokkar í 

garðhönnun en þar var lagt of mikil áhersla á tegundir. Eina spurningin 

sem tengdist yfirbragðsflokkun var spurning 9, þar sem spurt var 

hvernig fjölæringar eru nýttir innan grænna svæða miðað við flokka 

líkt og formfastar útplantanir, þekjandi plöntun eða villt yfirbragð svo 

eitthvað sé nefnt (sjá frekar í viðauka 1). Sú spurning fékk ómarkviss 

svör, óvíst er hvort svarendur hafi áttað sig á henni eða jafnvel spurning 

og valmöguleikar illa sett fram. Ef gera skyldi aðra slíka könnun væri 

frekar að útskýra þetta náttúrulega yfirbragð áður en svarandi svarar 

könnuninni svo svörin verði markvissari um yfirbragð frekar en 

tegundaval. Til að ná frekar fram reynslu og skoðunum svarandans var 

svæði til að svara skriflega sem sökum nafnleyndar verður ekki birt, 

frekar hefði verið hægt að hafa könnunina eigindlega með viðtölum við 

svarendur og jafnvel hafa gátlista til að athuga svæði innan bæjarfélaga.  

Í könnuninni kom fram aldur og kyn svaranda, í íslenskri garðsögu 

eru margir karlmenn sem unnu góð verk þó eru það einna helst kvenmenn 

í kvenfélögum sem sýnt hafa áhuga á fjölæringum. Það sést líka í 

könnuninni að yngri kynslóðir kvenna vinna fyrir sem garðyrkjustjórar 

í bæjarfélögum en eldri kynslóðin eru aðallega karlmenn. Guðríður 

minntist einnig á þetta í viðtali að fjölæringar loði frekar að áhugasviði 

kvenna frekar en karla (Guðríður Helgadóttir, vefpóstur 2016). Þó þessi 

kynjaskipting sýni sig hér á landi virðist því öfugt hjá fræðimönnum 

um notkun fjölæringa í Evrópulöndum. Karlar hafa þar verið meira 

áberandi en Getrude Jekyll náði heilmikilli athygli með hönnun sinni á 

garðsvæðum með listrænan blæ. 

Kunnátta garðyrkjustjóra var svipuð yfir heildina, þó ekki  séu heimildir 

fyrir hvort þeir hafi sótt menntun sína erlendis eða úr Garðyrkjuskólanum 

á Reykjum. En áherslan í Garðyrkjuskólanum hefur nýlega verið breytt 

í átt að vistfræðilegri plöntun (Landbúnaðarháskólinn, 2014). 

Í spurningu 10 var reynt að endurspegla þær ástæður sem oftast eru 

ræddar gegn aukinni notkun fjölæringa. Í fyrsta lagi er það að tré og 

runnar standa allt árið um kring. Tré, runnar og fjölæringar henta mjög 

vel saman í beði enda hafa þau ólíka kosti og ólík vaxtatímabil svo 
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það myndast enn meiri dýnamík með báðar tegundir saman (Oudolf og 

Kingsbury, 2005 og 2013). 

Þó ástæðan gegn fjölæringum að aðstæður eða skilyrði væru 

erfið innan bæjar var sjaldan valin eru fáar heimildir um tilraunir á 

fjölæringum hér á landi að undanskildum Yndisgróðursverkefninu og 

þær tilraunir sem Hólmfríður Sigurðardóttir vann að og birti í bók sinni. 

Sú ástæða að of mikil vinna eða umhirða og of kostnaðarsamt sé að 

rækta og hirða um fjölæringa fékk nokkuð mörg atkvæði í könnuninni, 

sem er í raun ekki raunhæf ástæða ef valið er villtara yfirbragð og vandað 

plöntuval. Einnig hafa Dunnett og Hitchmough rökrætt að sumarblóm 

og grasflatir eru einnig tímafrek og kostnaðarsöm sér í lagi þegar á 

lengri tíma er litið. Gróðurtegundir nýta sín betur og eru hagkvæmari ef 

breytt er um yfirbragð blómabeða í villtari fyrirmynd.

Samkvæmt könnuninni telur helmingur svarenda ástæðuna ekki vera 

lítil kunnátta til staðar og áhugi, síðan er ástæðan vilji hjá bæjarfélaginu  

í 75% tilvika ekki ástæðan gegn fjölæringum. Áhugi á fjölæringum 

sést mjög greinilega í sögu kvenfélaga landsins þar sem í ákveðnum 

kvenfélögum er mikið lagt áherslu á að rækta skrúðgarða (Sigríður 

Thorlacius, 1981). 

Hvernig væri hægt að nota þá hérlendis?

Tafla Noel Kingsbury (2008) kemur með ólík stílsstig milli garðyrkju 

og vistheimtar. Í öllum verkefnum sem og í garðyrkju er engin ein rétt 

leið né nokkur röng en þarna er hægt að sjá þær leiðir sem einna helst 

hafa verið farnar með ákveðinni reynsluöflun. Sú þróun sem færist fjær 

hefðbundnum görðum í átt að vistheimt er leið sem hefur verið farin til 

að bæta fjölbreytileika, minnka umhirðu og mynda svæði sem býður 

upp á dýnamík.  
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9. Umræður
Þó þær breytingar í notkun fjölæringa hjá nágrannaþjóðum okkar í 

Evrópu hafi verið töluvert miklar, eigum við sem þjóð það til að taka 

seint á móti nýjum straumum inn í garðyrkju. Enda eigum við oft erfitt 

með að trúa því að mögulegt sé að staðfæra evrópskar aðstæður yfir á 

íslenska grund. Þau lönd sem líkjast mest okkar aðstæðum eru helst  

Noregur og Svíþjóð og þar eru fordæmi sem sanna að villt yfirbragð 

fjölæringa sómir sér vel í bæjarumhverfi. 

Könnunin gefur vísbendingar um garðyrkju innan bæjarfélaga en taka 

skal svörunum með fyrirvara. Megin niðurstöðurnar komu höfundi ekki 

á óvart, þar sem tegundaval er oftast lauftré og sumarblóm. Fjölæringar 

skora ekki hátt í þeim niðurstöðum en þó eru þeir sumstaðar nýttir.    

Þrátt fyrir að niðurstöðurnar voru nokkuð neikvæðar yfir heildina eru 

svörin óvenju jákvæð í spurningunni um þær ástæður sem svarendur 

töldu vera með fjölæringum. Það má túlka þá svörun að vandinn liggi 

ekki hjá garðyrkjustjórunum sjálfum heldur frekar bæjarfélögunum 

og því fjármagni sem þau veita í umhverfismál. Sparsemi virðist vera 

lykilatriði þegar kemur að garðyrkjumálum sveitarfélaga. Þó má benda 

á að Stefan í Sävsjö hefur breytt ásýnd í plöntunotkun í bæjarfélaginu án 

þess að kostnaðurinn hafi aukist svo nokkru nemi (Samson B. Harðarson, 

vefpóstur 2016). Tré og runnar hafa lengi verið í forystu gróðurtegunda 

hér á landi og er því tilvalið að auka fjölbreytni undir þroskuð tré og fela 

þannig moldina.

Það kemur á óvart að ástæðan að aðstæður eða skilyrði innan 

bæjarfélaga var ekki oftar valin gegn fjölæringum, þar sem fáar 

rannsóknir um harðgerði og fleiri eiginleika fjölæringa hafa verið gerðar 

hér á landi, líkt og hefur verið gert með með tré og runna. Möguleiki er 

þó á að rannsóknir hafi verið gerðar en ekki komið á framfæri.

Kostnaður við umhirðu hefur verið töluverður hér á landi, en gallinn 

gæti verið að sökum einhæfra beða sé illgresi í meira lagi og sökum 

sparsemi er umhirðan unnin af unglingum. Ef yfirbragðið er breytt gæti 

faglegt fólk unnið frekar að umhirðu sem yrði aðallega fyrst og svo 

væri fylgst með ef einhverjar tegundir henta illa fyrir plöntusamfélagið. 

Sáningar eru oft taldar vera annar ódýr kostur bæði með sumarblóm og 

fjölæringa, þetta er leið sem var lítið tekin fyrir í ritgerðinni enda fáar 

heimildir um slíkt á Íslandi. Þetta er þó leið sem gæti verið hagkvæm og 

rannsaka þyrfti frekar í íslensku umhverfi. 

Aðalatriðið í val á yfirbragði er að sjá einhverja aðra leið en 

einvörðungu moldarbeð með stakstæðum trjám og runnum og 

sumarblóm fremst í beðunum. Með því að læra frekar inná tegundir og 

hvernig plöntur virka saman í náttúrunni er möguleikarnir óendanlegir. 

Eins og Hansen og Stahl (1993) skrifa í bók sinni um Lebensbereich,  er 

notkun og upplifun opinna garðsvæða fyrir alla og því þarf umhverfið 

að bjóða upp á þau náttúrulegu einkenni sem mynda vellíðan hjá fólki, 
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það er sú dýnamík sem náttúran getur myndað. Hefðbundin garðyrkja 

með sín tré, runnabelti og sumarblóm fremst í beði er í raun kyrrstætt 

svæði sem breytist lítið sem ekkert nema trjákenndar tegundir stækka 

og ný sumarblóm koma að ári.  

Innfluttar eða innlendar tegundir er spurning sem ekki verður hægt 

að kryfja í þessari ritgerð, ólíkar skoðanir eru gagnvart því að flytja inn 

tegundir og sjá ekki fegurðina í að flytja tegundir úr náttúrunni og inní 

blómabeð. Taflan hans Kinsbury býður upp á mikla möguleika. En til 

að stuðla að fjölbreytileika verður að hafa í huga að möguleikarnir eru 

takmarkaðir ef einungis eru notaðar innlendar eða ræktaðar tegundir. 

Ræktun fjölæringa hefur vaxið til muna og heilmikið úrval á 

gróðrastöðum og í grasagörðum. Þó hefur skort verulega á að unnið 

sé markvisst að vali og framboði á nytsömum eða góðum tegundum 

og enn á eftir að reyna fjölmargar tegundir og yrki sem í ræktun eru 

erlendis og lítið hefur verið rannsakað notkun á innlendum tegundum í 

garðsvæði (Samson B. Harðason, vefpóstur 2016). 

Garðyrkja í bæjarfélögum ætti að þróast með tímanum og þekking 

ætti að haldast í starfi. Því er mikilvægt að það sé sami maður eða 

gott teymi sem sér um yfirbragð svæðis og umhirðu svæðisins, því 

starfssviðin verða að haldast í hendur. 

Væri ekki frábært ef starfsfólk garðsvæða fengu þjálfun líkt og 

starfsmenn Heemparks í Hollandi, áður en þau eru send í að hreinsa 

illgresi og rífa þá jafnvel upp fjölæringa sem verið er að rækta í staðinn 

vegna þekkingarleysis? 

Almenningssvæði og nærsvæði vegagerðarinner eru svæði sem njóta 

athygli allt árið um kring þó farið sé hratt í gegnum þau. Það er því 

ekki svo fjarstæðukennt að ímynda sér að hægt sé að mynda villtara 

yfirbragð því gróskan ná meiri athygli heldur en stakstæðar plöntur.  



10. Lokaorð
Saga notkunar á fjölæringum á Íslandi er mjög stutt en hvorki er skrifað mikið um yfirbragð garðanna né lítið verið að rannsaka þá. Möguleikar 

á aukinni notkun á fjölæringum á opinberum svæðum á Íslandi eru miklir. Ræktun fjölæringa er velþekkt hér á landi en aðallega í einkagörðum og 

er safn fjölærra tegunda orðið gríðarstórt í grasagörðum og gróðrarstöðum. Í Norður-Evrópu hafa menn sýnt og sannað að fjölær gróður á vel heima 

á opnum svæðum í bæjarfélögum og ýmsir fræðimenn hafa rannsakað og skrifað um þær lausnir sem stuðla að minni umhirðu, minni kostnaði og 

frekari sjálfbærni í blómabeðum almennt. Almenningssvæði á Íslandi sækja mörg hver áhrif til landslagsstílsins með áberandi trjám, runnabeltum 

og stórum grassvæðum. Víða erlendis hafa áhrifin færst fjær þeim stíl og öll sú reynsla sem hefur verið unnið að nýjum áherslum er aðgengilegt í 

fjöldamörgum fræðibókum. Þar er áhersla lögð á að ef plöntur innan beðs lifa við svipað kjörlendi og fá að mynda samfélag sín innan garðsvæðis 

getur gróðurinn mynda dýnamík sem lifir best með takmarkaðri umhirðu mannsins. Svo er listin að geta myndað slíkt vistkerfi með listrænu auga 

mannsins og hafa svæðið bæði villt og aðlaðandi. Bæjarfélög landsins eru ótal mörg og gríðarlega fjölbreytt. Með aukinni og fjölbreyttari notkun 

fjölæringa innan þéttbýlis gæti skapast enn meiri staðarandi innan bæjar og bæjarbúar fengið kvattningu til frekari útiveru í villtri náttúru. 
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Orðskýringar
Arts and Crafts hreyfingin: Formföst grunnhönnun með náttúrulegt 

yfirbragð gróðurs..

Dýnamík (e.dynamic): Framvinda sem myndast í náttúrulegu gróðurfari.

Einstaklingsmiðuð útplöntun (d.individplatning): Plöntun einstaklinga 

þar sem einkenni hverrar og einnar fær að njóta sín. 

Grósku útplöntun (d.bevoskning): Yfirbragð er sjálfsprottið með 

fjölbreytilegt gróðursamfélag. 

Grunnmassa plöntun (e.matrix planting): Plöntun sem byggir á að velja 

tegundir sem mynda plöntusamfélag. 

Hefðbundin eða formföst garðlist (e.formality): Velskipulagt garðsvæði 

með vel umhirtum plöntum.

Innfluttar tegundir (e.non-natives): Plöntur af erlendum uppruna

Innlendar tegundir (e.native species): Plöntur úr íslensku flórunni.

Jurtakenndar tegundir (e.herbaceouse): Tegundir með mjúka stilka, allt 

frá laukum, sumarblómum og fjölæringum. 

Kyrrstætt (e.static): Skortur á framvindu hjá gróðursvæðum.

Landfræðileg plöntun (e.biogeographic planting): Endursköpun 

kjörlendis útfrá landfræðilegum staðháttum.

Magnplöntun (e.mass planting): Garðsvæði með nokkrum breiðum, 

innan hverrar breiðu er hópur einnar tegundar eða tegunda innan 

sömu ættar.

Óformleg plöntun (e.informal planting): Garðsvæði þar sem plöntun er 

hvorki skipulögð né náttúruleg en tegundir eru staðsettar stakar eða 

í litlum hópum.

Plöntusamfélag (e.plant community): Samfélag plantna.

Randbeð (e.border perennials): Fjölæringar fyrir randbeð eða bekk líkt 

og munsturbekk í peysu. 

Reskitegundir (e.ruderals): Plöntueinkenni frumherjategunda

Samkeppnishæfar (e.competitiors): Plöntueinkenni tegunda sem eru í 

stöðugri samkeppni um betri skilyrði.

Stíliseruð náttúra (e.stylised nature): Garðsvæði þar sem plöntur eru 

valdar út frá yfirbragðútliti með náttúrulegum innblæstri. Plantaðar 

stakstæðar en fá að þróast dýnamískt og sá sér að vild.

Streituþolnar (e.stress-tolerators): Plöntueinkenni tegunda sem lifa hægt 

í erfiðu umhverfi.

Útplöntun til nytjaræktunar (d.kulturplantning): Plöntun oft í röðum þar 

sem hver tegund fær nægilegt rými, s.s. matjurtir og aldinplöntur. 

Velskipulögð útplöntun (d.systemplantning): Plöntur nýttar sem 

byggingarefni, oft formklipptar. 

Vistheimt (e.habitat restoration): Endurheimtað vistkerfi. 

Vistkerfa plöntun (e.biotope planting): Garðsvæði sem líkist kjörlendi 

plöntusamfélagsins en tegundirnar eru valdar útfrá útlitsyfirbragði 

sem og vistkerfisleg hæfni þeirra í nýju samfélagi.
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Viðauki 2  

Fyrirlestur Guðríðar Helgudóttir í áfanganum Plöntunotkun  í 

Garðyrkjuskólanum á Reykjum. 

Skógarbotn (skuggi og rakur jarðvegur)  

 Runnar  

o Rifs - Ribes  

o Toppar - Lonicera  

o Ber - Rubus  

o Snjóber - Symphoricarpos  

 Fjölæringar  

o Burknar – ýmsar ættkvíslir  

o Brúskur - Hosta  

o Blásólir - Meconopsis betonicifolia  

o Bláliljur - Mertensia  

o Skjaldburknar - Polystichum  

o Bronslauf - Rodgersia  

o Þristar – Trillium 

Skógarjaðar (skuggi til hálfskuggi, meðalþurr til rakur 

jarðvegur)  

 Runnar  

o Töfratré - Dapne mezereum  

o Lyngrósir - Rhododendron  

 Fjölæringar  

o Burknar – ýmsar tegundir  

o Snotrur - Anemone  

o Dalalilja - Convallaria  

o Hjartablóm - Dicentra  

o Blágresi – Geranium (ýmsar tegundir)  

o Tvítennur - Lamium  

o Gulsól - Meconopsis cambrica  

o Friggjarlykill – Primula florindae  

o Skjaldburknar - Polystichum  

o Valurt – Symphytum 

Opin svæði (sól og þurr/sendinn jarðvegur til venjulegur 

garðajarðvegur)  

 Tré og runnar  

o Baunatré, kergi - Caragana  

o Sópar - Cytisus  

o Silfurblað – Elaeagnus commutata  

o Gullregn – Laburnum  

o Runnamura – Potentilla  

 Fjölæringar  

o Kobbar - Erigeron  

o Þyrnar - Eryngium  

o Mjólkurjurt - Euphorbia  

o Hnoðrar - Sedum  

o Þekjulaukar - Sempervivum  

o Blóðberg - Thymus  

o Vendir – Gentiana (stórvaxnar tegundir) 

Steinhæð (sól, þurr og rýr jarðvegur)  

 Runnar  

o Mispill – Cotoneaster  

o Sópar - Cytisus  

 Fjölæringar  

o Geldingahnappur - Armeria maritima  



o Holtasóley - Dryas octopetala  

o Hnoðrar - Sedum  

o Drottningar - Dianthus  

o Vendir - Gentiana (smávaxnar tegundir)  

o Maríulyklar – Primula (smávaxnar tegundir)  

o Brúðberg – Thymus serphyllum 

Frjósamur garðajarðvegur  

 Tré og runnar  

o Flestar tegundir garðtrjáa  

o Rósir – Rosa sp.  

o Kvistir – Spiraea sp.  

o Sýrenur – Syringa sp.  

 Fjölæringar 

o Venusvagn – Aconitum sp.  

o Riddarasporar – Delphinium  

o Prestabrár - Leucanthemum  

o Bóndarósir - Paeonia  

o Sóleyjartegundir - Ranunculus  

o Biskupsbrá – Tanacetum 

Votlendi (rakur jarðvegur, vatnsbakki)  

 Tré og runnar  

o Elri - Alnus (grænelri, sitkaelri)  

o Hunangsviður - Amelanchier  

o Mjallarhyrnir - Cornus alba  

o Mjaðarlyng - Myrica gale  

o Víðir – Salix (stórvaxnar tegundir)  

o Reyniblaðka - Sorbaria sorbifolia  

 Fjölæringar  

o Musterisblóm - Astilbe  

o Hófsóley - Caltha  

o Mjaðjurtir - Filipendula  

o Brúskur - Hosta  

o Sverðliljur – Iris (tjarnaíris, síberíuíris, engjaíris o.fl.)  

o Skildir - Ligularia  

o Engjamunablóm - Myosotis scorpiodes  

o Maríulyklar – Primula (stórvaxnar tegundir)  

o Bronslauf - Rodgersia  

o Skrautsúra – Rheum palmatum  

o Gullhnappar – Trollius 

Þekjandi fjölæringar  

 Fyrir skuggsæla staði  

o Rjóðursnotra - Anemone nemorosa  

o Anganmaðra - Galium odoratum  

o Fagurblágresi - Geranium himalajense 

o Ilmgresi - Geranium macrorrhizum  

o Brúskur - Hosta sp.  

o Dílatvítönn - Lamium maculatum  

o Skuggasteinbrjótur - Saxifraga x urbium 

o Gullvölva - Waldsteinia ternata  

 Fyrir sólríka staði  

o Rósalauf - Acaena sp.  

o Skriðnablóm - Arabis sp.  

o Völskueyra - Cerastium sp.  

o Haustblágresi - Geranium endressii  

o Dvergaslæða - Gypsophila repens  

o Hvítmura - Potentilla alba  

o Garðablákolla - Prunella grandiflora  



o Hnoðrar – Sedum 

Plöntur sem þola mengun  

 Tré og runnar  

o Hunangsviður - Amelanchier  

o Garðagullregn - Laburnum x watereri ´Vossii´  

o Toppar – Lonicera sp.  

o Snækórónur – Philadelphus sp.  

o Lyngrósir – Rhododendron sp.  

o Rifs – Ribes sp.  

o Yllir – Sambucus sp.  

o Reyniblaðka - Sorbaria sorbifolia  

o Viburnum sp.  

 Fjölæringar  

o Vallhumall – Achillea millefolium  

o Snækollar – Anaphalis sp.  

o Dvergavör - Ajuga reptans  

o Sveipstjarna - Astrantia major  

o Steinbrotar – Bergenia sp.  

o Kornblóm – Centaurea sp.  

o Hjartablóm – Dicentra sp.  

o Blágresi – Geranium sp.  

o Dalafíflar – Geum sp.  

o Tvítennur – Lamium sp.  

o Prestabrár – Leucanthemum sp.  

o Lúpínur – Lupinus sp.  

o Murur – Potentilla sp. 

 

 

 

Plöntur sem kanínur forðast  

 Runnar:  

o Broddar - Berberis  

o Mispill - Cotoneaster  

o Töfratré – Daphne mezereum 

o Lyngrósir – Rhododendron sp.  

o Yllir - Sambucus sp.  

o Kvistir – Spiraea sp.  

 Fjölæringar  

o Venusvagn – Aconitum sp.  

o Musterisblóm – Astilbe sp.  

o Hjartasteinbroti – Bergenia sp.  

o Dalalilja – Convallaria majalis  

o Fingurbjargarblóm – Digitalis sp.  

o Blágresi – Geranium sp.  

o Tvítennur – Lamium sp.  

o Kattablóm – Nepeta sp.  

o Sverðliljur – Iris sp.  

o Bóndarósir – Paeonia sp.  

o Lyfjurtir – Pulmonaria sp.  

o Hnoðrar – Sedum sp.  

o Gullhnappar – Trollius sp. 
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Viðauki 1.                 

 

Könnun um notkun fjölærs gróðurs hjá bæjarfélögum 

 

Þessi könnun er lögð fram sem hluti af B.Sc.ritgerð Sigríðar Emblu Heiðmarsdóttur nemenda á umhverfisskipulagsbraut, umhverfisdeildar 

Landbúnaðarháskóla Íslands, leiðbeinandi er Samson Bjarnar Harðarson.  Markmiðið með könnuninni er að skoða hversu mikið fjölæringar eru 

og hafa verið nýttir á opnum svæðum  og hvaða áætlanir eru um framtíðarnotkun. Könnunin er lögð fram í sveitarfélögum um allt land svo hægt 

sé að bera saman notkun þeirra í ólíkum landshlutum.  

Vinsamlega svaraðu eins mörgum spurningum og þér er unnt. 
 

Dagsetning: ____________    ATH! Skilist fyrir 1. febrúar 2016 

Vinsamlega settu kross í þar sem við á. 
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Upplýsingar um svaranda 
1) Aldur:   

 20 - 29 ára 

 30 - 39 ára 

 40 - 49 ára 

 50 – 59 ára 

 60+ ára 

 

2) Kyn:  

 

 

 

3) Starfheiti/ kunnátta:   

 

 

 
 

4) Bæjarfélag:   

 

 

 

 Karl 

 Kona 

Landslagsarkitekt  

Garðyrkjufræðingur  

Skrúðgarðatæknir/Landslagstæknir  

Annað: Þá hvað? 
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5) Hver ákveður plöntuval í tilteknu bæjarfélagi?  

 

 

 

 

Græn svæði bæjarfélagsins síðustu ár 
6) Hvað af eftirtöldum þáttum eru það sem einkennir græn almenningssvæði í sveitarfélaginu og í hve ríku mæli?  
(svarmöguleikar frá 1 uppí 5. 1 er mikilvægast/einkennandi og 5 minnst)  
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. Á ekki við 

Opið grassvæði        

Tré,  

trjáa-og skógarlundir 
      

Runnar, runnabeð/svæði       

Svæði og beð með öðrum 

skrautplöntum en runnum 
      

Svæði fyrir villtar plöntur 

og dýralíf 
      

Tjarnir/votlendi       

Annað: Þá hvað? 

 

 

Svarandi  

Einhver annar? Hver þá?  
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7) Við umhirðu/ umsjón/ hönnun á grænum svæðum , hvaða tegundir af garðplötum eru notaðar og hve mikilvægar eru þær fyrir 

svæðið?  
(svarmöguleikar frá 1 uppí 5. 1 er mikilvægast/einkennandi og 5 minnst)  
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. Á ekki við 

Sumarblóm       

Fjölærar plöntur        

Runnategundir       

Grastegundir       

Lauftré       

Barrtré       

Annað:  Þá hvað? 
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8) Ef fjölæringar eru notaðir innan bæjarfélagsins, nefnið helstu tegundir og yrki og í hvað þeir henta?  
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9) Ef fjölæringar eru á grænum svæðum hvernig hafa þeir verið nýttir og í hve mikilvægt er það fyrir heildina? (ensku heitin eftir 

flokkun N.K.) 
(svarmöguleikar frá 1 uppí 5. 1 er mikilvægast og 5 minnst) 
 

 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. Athugasemdir: 

Í þykkan jaðar  

(Borders)  
      

Blanda saman tegundum í 

gróðurbeð/svæði (Informal) 
      

Formfastar útplantanir 

(Formal) 
      

Villtar plöntur og plöntur 

sem líkjast villtum gróðri 

(Wild garden) 

      

Þekjandi eða 

breiðumyndandi 

(Functional ground cover)  

      

Á stór svæði með eina eða 

fáar tegundir í miklu magni 

(Single-species blocks) 

      

Villt yfirbragð þar sem 

sterkustu plönturnar ná 

forystu (Cottage garden) 

      

Annað: Þá hvað? 
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10) Ef fjölæringar eru lítið notaðir eða ekkert notaði innan bæjarfélagsins, hver er ástæðan?  

 
 Já Nei Athugasemdir 

Lítil kunnátta til staðar    

Lítill áhugi eða vilji hjá 

bæjarfélaginu 

   

Of kostnaðarsamt í 

framkvæmd 

   

Of mikil vinna/ umhirða    

Erfiðar aðstæður/ 

skilyrði 

   

Tré og runnar heppilegri 

því þeir standa allt árið 

um kring. 

   

Annað: Þá hvað? 
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Áhersla bæjarfélagsins á fjölæran gróður til framtíðar 
11) Miðað við sérstöðu bæjarfélagsins, hvað skiptir mestu máli við plöntuval?  
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. Á ekki við 

Vindþolin       

Ilmandi        

Skuggþolin       

Sólelsk  

(sterk vetrarsól) 
      

Höndlar vel skaðvalda og 

sjúkdóma 
      

Þurrkþolin 

(sendinn jarðvegur) 
      

Þolir bleytu 

(mýrlendi) 
      

Þolir vel vetrartíma 

(snjóþung svæði) 
      

Snemmsprottið  

(vaknar snemma á vorin) 
      

Seinsprottið  

(vaknar seint á vorin) 
      

Rótbundnar 

(rótarkerfið bindur í fláa 

eða önnur hallandi svæði) 

      

Annað: Þá hvað? 
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12) Hefur aukin áhersla verið lögð á fjölærum gróðri á almenningssvæðum innan bæjarfélagsins yfir árin?   
 

Já,  

Ef svo er? Hversvegna.. 

 

Nei,   

Ef svo er? Hversvegna ekki.. 
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13) Ef þú hefur umsjón yfir grænu svæði, hvað reiknarðu með háu hlutfalli hvers flokks af heildar ráðstöfunarfé næsta sumars?  
 

 <5% 5-10% 10-30% 30-50% 50-75% 75-100% 

Grasflatir       

Sumarblóm í 

beð 
      

Sumarblóm í 

annað  
      

Fjölærar 

jurtir 
      

Fjölær grös       

Runnar       

Lauftré       

Barrtré        

Annað, vinsamlega útskýrið:  

 

 

 

14) Hér er pláss fyrir fleiri upplýsingar um fjölæringa á grænum svæðum í tilteknu bæjarfélagi sem svarandi vill deila.  
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15) Í ritgerðinni óskar höfundur um að nýta sér dæmi úr könnuninni frá sveitarfélögum telji hann þau vera til fyrirmyndar. Gefur 

svarandi leyfi fyrir því? 

  
 

 

 

 

 

 

 

16) Er áhugi fyrir að fá sent eintak af B.Sc. ritgerð spyrjandans svo svarandi og fleiri innan bæjarfélagsins fái færi á að kynna sér 

niðurstöður um notkun á  fjölæringum á almenningssvæðum hérlendis.  

  

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir að svara þessari könnun, senda skal svör til baka á  netfangið hér fyrir neðan auk frekari upplýsingar má fá hjá:  

 

Sigríði Emblu Heiðmarsdóttur, Landbúnaðarháskóla Íslands.  

tölvupóstur: nem.seh1@lbhi.is 

 

Já  

Nei  

Athugasemdir: 

 

Já  

Nei  


