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Verkefnið sjálft: 
 
Samband mannsins við svörð jarðarinnar er ósjálfbært 
samband. Moldin er lítils metin í nútímasamfélagi þótt 
hún sé undirstaða lífsins. Með því að skapa hringrás 
efnaskipta sem framleiðir vökva með moltugerð úr 
úrgangi matariðnaðar getum við skilað næringaref-
num til moldarinnar. Nafnið Elixir var upphaflega no-
tað um goðsagnakenndan vökva sem veitti eilíft líf og 
gat breytt efnum í gull. Með því að nefna úrgangs-
vökvann þessu nafni er verið að skírskota til þessa: að 
skapa verðmæti úr úrgangi og benda á hversu einfalt 
er að skila næringu til jarðarinnar og um leið að draga 
úr notkun á ólífrænum áburði eða skordýraeitri sem 
rýrir moldina. Með þessari hringrás er moldin metin að 
verðleikum sínum.
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Bakgrunnur:
 
Í námi mínu við Listaháskólann höfðu fræðigreinar mikil áhrif á mig, þá sérstaklega nám-
skeið hjá Evu Dögg Kristjánsdóttur þar sem meðal annars var talað um neysluhyggjuna og 
álagið sem maðurinn setur á náttúruna með lífsvenjum sínum. Mikið var talað um hvernig 
lífsgæði mannsins eftir 30 ár myndu gjörbreytast ef við höldum áfram á sömu braut. Eitt 
dæmi sem Eva Dögg fjallaði um var verkefni sem heitir Biosphere 2. Þetta verkefni átti að 
vera tilraun til þess að kanna hvort við gætum hafið líf á plánetunni Mars. Í hönnun Bio-
dome 2 var gert ráð fyrir teymi af fólki sem myndi búa í þessu manngerða vistkerfi í allt að 
tvö ár. Þau áttu að rækta allan sinn eigin mat, borða dýr sem þau slátruðu sjálf og hafa 
endurvinnslu að leiðarljósi í öllum þeirra gjörðum. Verkefnið var ekki talið hafa gengið að 
óskum og var því hætt.  En þessi hugmynd um sjálfbært vistkerfi hefur haft mikil áhrif á 
mína hönnun. 

Í kúrsinsum talaði Eva Dögg einnig um að nú sem aldrei fyrr þarf heimurinn á skapandi fólk 
að halda, hönnuðir þurfa að vinna með öðrum faggreinum og bregðast við vandamálum 
með því að horfa út fyrir rammann. Mér fannst þetta áhugaverð hugsun, þetta kveikti 
ákveðna forvitini þar sem ég hugsaði, erum við búin að gefast upp á okkar plánetu? Af 
hverju þarf þetta að vera svona flókið? 

Í undirbúningi lokaverkefnisins fórum við öll að rannaska, hvað er það sem er að? Hver er 
grunnur vandamála okkar. Á fyrsta fundi með Thomas Pausz og Garðari Eyjólfssyni áttum 
við að kynna eitt efni sem okkur fannst áhugavert. Ég hugsaði mikið um endurnýjanlega 
orku og rannsakaði kartöflu, sem hefur þá sérstöku eiginleika að vera einföld í ræktun, 
gefur frá sér orku eða rafmagn og væri svo hægt að borða hana. Eftir tilraunir með kartö-
flur fann ég að þó þetta væri efni sem hefur marga möguleika þá kveikti það ekki nægan 
áhuga hjá mér. 

Mynd 1
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Kveikja hugmyndar 
 
Stuttu seinna átti ég fund með Dagnýju Björgu Stefánsdóttur, nemanda á öðru ári í 
vöruhönnun, sem hafði unnið verkefni fyrir áramót um orku og rafmagnsboða í mold. 
Dagný sagði mér frá tungumáli moldarinnar. Spjallið við Dagnýju var verulega áhugavert 
og fyllti mig innblæstri. Mold er grunnur lífsins. Ég skoðaði bækur og gamlar hefðir þar 
sem ég sá að samband mannsins við jörðina er vandamálið.1  Þetta ósjálfbæra samband 
er í raun upphaf allra okkar vandamála og mun líklega vera það sem bindur enda á líf 
mannkyns.2 Ég kynnti mér rýrnun jarðvegs (e. top soil crisis) meðal annars í grein í Time 
magazine3 þar sem fram kemur að grófur útreikningur bendi til þess að jarðvegurinn okkar 
muni einungis endast til notkunar í 60 ár í viðbót. Sami útreikningur segir að 70% af efsta 
lagi jarðvegsins sé ónýtur. Efsta lagið er jarðvegurinn sem við ræktum í og plöntur vaxa úr. 
Ein af ástæðunum fyrir ónýtum jarvegi er sú að við notum efni til ræktunar sem þurrka upp 
moldina og skemma hana. Ég velti því fyrir mér af hverju við notum þessi efni og hvort ekki 
væri hægt að finna betri lausn.

Samband mannkyns við moldina er algjörlega ósjálfbært. Moldin er ekki einungis 
verðmæt því að hún er undirstaða alls lífs heldur getur hún líka verið svar okkar við öðrum 
vandamálum. Northeastern University4 hefur t.a.m. leitt rannsóknir sem benda til þess að 
moldin geti leyst vandamál sýklalyfja eða “antibiotic crisis”, en það felur í sér að mann-
fólkið er byrjað að mynda mótefni fyrir öllum helstu sýklalyfjum sem eru í boði í dag, sem 
þýðir að við erum smátt og smátt að verða ónæm fyrir sýklalyfjum. Rannsóknir hans Slava 
Epstein5 hjá Northwestern University benda til þess að lágtækni aðferðir geti leitt í ljós ný 
sýklalyf sem sprottinn eru frá jarðveginum okkar. Epstein nefnir að allir haldi því fram að 
allt þurfi að vera hátækni í dag, en tólin sem Epstein notar sjálfur við sínar rannsóknir eru 
öll þannig að hægt sé að byggja þau heima hjá sér. Í leit að svari við því að við séum að 
verða ónæm fyrir sýklalyfjum, leitaði Epstein í náttúruna, hann fann að í ósnertum jarðvegi 
leynast svör. Þar vaxa bakteríur sem hjálpuðu Epstein að þróa ný sýklalyf.6 Ég varð ver-
ulega heilluð af þessari aðferð að miðla hlutum á einfaldan hátt og vera ekki of upptekin 
að því að flækja hluti sem eru í raun frekar einfaldir, finna það sem skiptir máli og miðla því 
sem í tilviki Epstein var að finna bakteríur í jarðveginum og á einfaldan hátt rækta þær og 
skapa sýklalyf.

 

 

 

 
 
1. Jerad, Aaron, „Soil science for barics for beginners,“ Permaculture Research Institute, sótt 3. september 2016 af 
http://permaculturenews.org/2014/08/04/soil-science-basics-beginners/. 
2. World economic forum, „What if the worlds soil runs out?” Time, sótt 4. mars 2016 af http://world.time.
com/2012/12/14/what-if-the-worlds-soil-runs-out/. 
3. World economic forum, „What if the worlds soil runs out?” Time, sótt 4. mars 2016 af http://world.time.
com/2012/12/14/what-if-the-worlds-soil-runs-out/. 
4. Azvolinsky, Anna, „New antibiotic from soil bacteria,” The Scientist, sótt 12. apríl 2016 af http://www.the-scientist.
com/?articles.view/articleNo/41850/title/New-Antibiotic-from-Soil-Bacteria. 
5. Zimmer, Carl, „A radically simple idea may open the door to a new world of antibiotics,”  STAT, sótt 20. mars 2016 af 
https://www.statnews.com/2015/12/03/antibiotics-bacteria-research/.
6. Fowle, William, „Antibiotic Discovery,” Norteastern University College of Science, sótt 30. mars 2016 af http://www.
northeastern.edu/epsteinlab/research-projects/antibiotic-discovery/.
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Ferlið 

Ég velti því fyrir mér hvernig væri hægt að einfalda þetta ferli? Ferlið sem felur í sér að 
gefa moldinni næringu án þess að nota eiturefni. Hvernig gæti ég unnið að því að var-
pa ljósi á að einföld breyting í hegðunarmynstri fólks myndi hjálpa okkur að byggja upp 
moldina okkar? Við frekari rannsókn fann ég að úrgangur úr matariðnaðinum gæti komið 
í stað áburðar og skordýraeiturs sem er gert úr eiturefnum og stuðlar að rýrnun jarðvegsins. 
Moltugerð er lykilatriði en í gegnum rannsóknarvinnu skýrðist hvernig hægt væri að koma 
í veg fyrir notkun á áburði og skordýraeitri. Dýrmæt efni leynast í úrgangi matariðnaðarins 
og væri hægt að nota þau til að skila næringu aftur til moldarinnar.7 Til þess að mold sé 
heilbrigð verður hún að vera í jafnvægi. Sveppa og bakteríu hlutföll verða að vera jöfn. 
Moldin hefur sína eigin hringrás og í henni er viðkvæmt lífríki sem þarfnast virðingu. 
 

Mynd 2

7. Earth easy, „Composting,” Eartheasy Solutions for sustainable living, sótt 10. mars 2016 af   http://
eartheasy.com/grow_compost.html.
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Milliyfirferð 
 
Í milliyfirferðinni vildi ég setja rannsóknarvinnuna mína upp á einfaldan hátt. Það var veg-
na þess að svo virðist vera að fólki finnst moltugerð oftast of flókin. Mig langaði til þess að 
setja rannsóknina í samhengi sem fólk þekkir úr hinu daglega lífi. Ég ákvað því í milliyfirfer-
ðinni að útbúa næringarríkan bar þangað sem fólk gat komið og sótt sér næringarríkan 
úrgang fyrir moltuna sína. Ég vildi gera þetta þannig að fólk hugsaði um sína eigin mold. 
Til dæmis ef fólk var í vandræðum með arfa eða sveppasýkingu í moldinni sinni gat það 
komið á barinn og fengið réttu næringuna fyrir sína mold.  

Ég sá fyrir mér matarvagn (e.food truck) sem færi á milli hverfa og væri útbúinn öllu því 
sem fólk þyrfti til að búa til náttúrulegan áburð og náttúrulegt skordýraeitur úr úrgangi sem 
ég hafði safnað t.d. frá salatbörum eða veitingahúsum. Það eru mjög margir hlutir8 sem 
hægt er að setja í moltu sem er annars bara hent í ruslið og þessir hlutir hafa öll margvísleg 
áhrif á moldina og lífríkið sem í henni býr. Ég kynnti hugmynd að hreyfanlegum vagni sem 
innihélt öll þessi efni sem til þarf til þess að búa til hina moltu sem skila næringu til moldari-
nar. Ég hugsaði þetta sem einhverskonar apótek, svar við köllum moldarinnar. Í milliyfirfer-
ðinni voru þau: Garðar Eyjólfsson, Thomas Pausz, Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir, Huginn Þór 
Arason og Markús Þór Andrésson sem var einnig sýningarstjóri útskriftarsýningarinnar. Þau 
bentu mér á að einföldun á verkefninu væri ákjósanlegust. Ég þurfti því að ákveða hver 
væri stefna verkefnisins og hvað ég vildi gera í grunninn? 

8. Jones, Dawn, „100 Things You Can (and Should) Compost,” Small footprint family sustainability starts at 
home, sótt 15. apríl 2016 af http://www.smallfootprintfamily.com/100-things-you-can-compost.
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Hér er mynd af matarvagninum á milliyfirferð með matarúrgangi 
ætluður í moltugerð.

Mynd 3
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Áherslum breytt 

Í framhaldinu kynnti ég mér hvaða efni eru mikilvægust í moltu? Ég hóf rannsókn á efnum 
sem er venjulega fleygt í daglegu amstri. Það voru fjögur efni sem mér fannst bæði vera 
vannýtt og líka einföld í nálgun. Þessi fjögur efni voru tilvalin til að blanda saman í nærin-
garíkan vökva fyrir moldina.  

Eggjaskurn9 er mjög góð leið til að bæta kalki í moldina sem er eitt mikilvægasta nærin-
garefni fyrir mold. Skurnin brotnar hratt niður og getur komið í stað hins óumhverfisvæna 
skordýraeiturs. Skeljarnar skera í t.d. snigla og önnur skordýr sem gætu skemmt uppskeru-
na. Bananahýðum10 er hent reglulega á hverju heimili, en þau má setja í moltuna og úr 
því er hægt að fá kalsíum, magnesíum, súlfur, fosfór, kalíum og natríum. Bananahýði gefur 
einnig moldinni þann eiginleika að hún getur haldið vatni betur. Hýðið hjálpar að gefa 
moldinni þann eiginleika að hún geymir vatnið og hleypir hún því að eftir þörfum til að 
næra bæði plöntur og lífríkið sem er inn í moldinni í stað þess að flæða hana. Banana-
hýði er fljótt að brotna niður í moltu. Kaffikorgur11 er efni sem hægt er að nota bæði sem 
áburð og skordýraeitur. Korgurinn gefur moldinni nítrógen12 og eykur getu moldarinnar til 
þess að mynda afrennsli ef of miklu vatni er bætt við moldina. Kaffi korgurinn hjálpar ein-
nig smæstu lífverunum í moldinni að vaxa og dafna og laðar að sér ánamaðka sem er 
alltaf það besta fyrir moldina.13 Þetta vannýtta efni, kaffi korgurinn, drepur einnig snigla og 
fælir frá skordýr eins og t.d. maura. Þang14 er fjórða efnið sem við nýtum ekki til hin ítrasta 
og við Íslendingar eigum mikið magn af. Rannsókn leiddi í ljós að þang og þari er bókstaf-
leg næring15 því í þeim finnast 60 snefilefni, vaxtarhormón og næringarefni sem öll efla 
og næra lífríkið sem er nauðsynlegt í moldinni. Fuglar og önnur dýr fælast frá garðinum 
og því er mjög gott að nota þara ekki bara í moltu heldur líka sem sprey eða bara beint í 
garðinn.  

Þessi fjögur efni voru sett í moltu þar sem mesta næringin úr þeim safnaðist saman í vökva. 
Eftir samtal við garðverkfræðing þá komst ég að því að moltan framleiðir sjálf svokallað 
moltute. Moltute er vökvi úr öllu sem er í moltunni, næringaríkasti hluti moltunnar er þessi 
vökvi. Öll næringarefnin eru kjörnuð í þessu moltute. Ég ákvað að einbeita mér að því að 
nota þennan vökva til þess að skila næringunni aftur til jarðvegsins, úr moltunni til mol-
darinnar.

9. Wills, Amanda, „Are eggshells really compostable?” Earth911, sótt 6. mars 2016 af http://earth911.com/food/ask-the-
editor-are-eggshells-really-compostable/. 
10. Rhoades, Heather, „Bananas in compost: how to compost banana peels,” Gardening know how, sótt 25. mars 2016 
afhttp://www.gardeningknowhow.com/composting/ingredients/banana-peels-compost.htm.
11. Monte, Anna, „Coffee groudns and composting,” Houzz, sótt 13. mars 2016 af http://faq.gardenweb.com/discus-
sions/2766671/coffee-grounds-and-composting.
12. Rhoads, Heather, „Composting with coffee grounds, used coffee grounds for gardening,” Gardening know how, sótt 
25. mars 2016 http://www.gardeningknowhow.com/composting/ingredients/coffee-grounds-gardening.htm.
13. Wonder Jar, „Why are earthworms good for gardens?” Wonderopolis, sótt 20. mars 2016 af http://wonderopolis.org/
wonder/why-are-earthworms-good-for-gardens/ 
14. Grant, Amy, „Using Seaweed For Compost: Learn How To Compost Seaweed,” Gardening know how, sótt 25. mars 
2016 afhttp://www.gardeningknowhow.com/composting/ingredients/composting-seaweed.htm.
15. Carter, Megan, „Seaweed Fertilizer — Using and Composting Seaweed for Your Garden,” No dig vegetable garden, 
sótt 3. apríl 2016 af http://www.no-dig-vegetablegarden.com/seaweed-fertilizer.html.
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Leitin að miðlinum  

Eins og Slava Epstein prófessor við Northwestern University sagði þá er engin ástæða til 
þess að flækja eitthvað sem er í raun einfalt. Ég vildi í grunninn gera hugmyndina skil-
janlega fyrir alla.  Verkefni um nátturulega hringrás sem væri eðlileg og snérist í grunninn 
einungis um það hvernig við skilum aftur til jarðvegsins. Verkefnið er í raun gagnrýni á það 
að við búum í heimi þar sem við segjum að jörðin sé það mikilvægasta sem við eigum. Við 
tölum um jörðina af virðingu í trú og í goðsögum en förum samt ekki með hana af sömu 
virðingu. Ég vildi tengja þetta við vísindalega sannaða rannsókn út af því að það er vísin-
daleg staðreynd að ef við breytum ekki okkar venjum munum við ekki geta búið lengur á 
jörðinni. Náttúrulega hringrásin í okkar líkama er meltingarvegurinn okkar. Ég valdi að nota 
gervivömb til þess að tengja þetta við okkur, því þetta er eitthvað sem snertir okkur öll. Auk 
þess sýndi ég efnin fjögur: bananahýði, kaffi korg, þang og eggjaskurn til að undirstrika 
einfaldleikann, ég vildi tengja þetta við daglegt mynstur hversdagsleikans.

Mynd 5
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Sýningin 

Viðbrögð fólks við sýninguni virtust vera jákvæð, þetta er eitthvað sem allir eru farnir að 
hugsa um, en svo virðist vera að fólki hefur yfirleitt ekki fundist þetta sérstaklega skiljanlegt. 
Sýningin Next Soil hjálpaði að einfalda, það þarf ekki meira en bara fjögur efni, molta er 
bara efnasamskiptahringrás, við erum að brjóta niður efnin og nýta næringuna eins og 
aðrar hringrásir sem finnast í náttúrunni. Þetta er ákveðin vakning, bylting sem blossar og 
mun líklega fara af stað um leið og fólk leyfir sér að einfalda og skilja, góðir hlutir þurfa ekki 
að vera flóknir, það er hugmynd sem kjarnast meira í mínu verkefni, ekki vera hrædd við 
einfaldleikann. 
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Framtíðarsýn 

Sem hönnuður vonast ég til að verkefnið öðlist meiri mátt, að miðlun nái sem víðast. Það 
væri gleðiefni að halda áfram að vinna með þetta hugmyndina og hanna kerfi til að 
leyfa þessu að verða að veruleika. Ég stefni á að vinna áfram með þessa hugsun og snúa 
samhenginu að meiri félagslegri hönnun og hanna í raun hegðun fólks frekar en eitthvað 
annað.

Mynd 8
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