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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um fræ, af hverju þau eru mannkyninu jafn mikilvæg og 

raun ber vitni og af hverju það er mikilvægt að rækta og safna fræjum. Þau eru umkringd 

okkur í daglegu lífi, allt frá fæðu yfir í textíl og eiturefni. Farið verður í líffræðilegan grunn 

varðandi uppbyggingu og virkni fræja. Skoðaður verður grundvallarmunurinn á heirloom 

fræjum og blendingsfræjum og hvernig koma stórfyrirtækja á markaðinn hafa haft áhrif á 

það hvernig fæða er ræktuð í heiminum í dag. Sjónum verður beint að fræsöfnum og 

fræbönkum, hvernig slíkar stofnanir starfa og leitað verður eftir svari við þeirri spurningu 

hvort fræsöfn geti haft jákvæð áhrif á samfélagið, til dæmis eflt vitundarvakningu um 

mikilvægi fræsöfnunar. Athafnir og reynsla eru mikilvægir þættir varðandi margskonar 

lærdóm, meðal annars til að læra að þekkja inn á náttúru okkar og umhverfi. Slík vitneskja 

er að mörgu leyti hverfandi í nútímasamfélagi þar sem einstaklingar eru margir hverjir 

orðnir gríðarlega aftengdir því hvernig náttúran virkar, hvaðan hlutirnir sem við neytum 

koma og hvernig þeir verða til. Með því að vera í náinni snertingu við umhverfið verður til 

annars konar þekking sem erfitt er að setja í orð, það verður til líkamleg og tilfinningatengd 

þekking. Sú þekking kallast þögul þekking.  

Loks verða nefnd nokkur dæmi úr hönnunarheiminum sem tengjast viðfangsefninu og sýna 

fram á það hvernig hönnuðir geta séð tækifæri sem leynast og verið sterkt afl í að ýta undir 

samfélagslegar breytingar.  
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Inngangur  

 

„Við lifum í heimi fræja. Allt frá morgunmatnum yfir í bómullina í fötunum okkar, fræ 

eru sannarlega efniviður og afl lífsins, stoð fæðu, hagkerfa og siðmenningar um heim 

allan.“1 

Fræ eru merkilegt fyrirbæri og í raun líffræðilegt undur, en í þessari ritgerð verður 

leitast við að varpa ljósi á hvað sé merkilegt við fræ og af hverju það er mikilvægt að safna 

þeim. Ég held að áhugi minn á fræjum hafi alltaf verið undirliggjandi þar sem ég ólst upp 

hjá áhugafólki um garðyrkju, sem hafa safnað fræjum í mörg ár, ræktað og nostrað við 

garðinn sinn í gegnum árin, meðal annars með fræjum sem þau höfðu sjálf safnað. Lengst 

af sýndi ég þessu lítinn sem engann áhuga, en fyrir nokkrum árum fór ég að velta þessu 

meira fyrir mér. Ísskápur heimilisins geymir ílát með einkennilega útlítandi, smáum 

fræjum sem ræktað hafa garðinn þeirra. „Kamchatka víðirinn er loksins farinn að gefa af 

sér fræ, 16 árum eftir að við gróðursettum hann,“ sagði mamma við mig um daginn, full 

eftirvæntingar. Fræin sem týnd voru fyrir 16 árum síðan í Rússlandi hafa margfaldast. 

 Áhugi minn á þessu efni kviknaði þó ekki fyrir alvöru fyrr en ég sat áfanga í 

Listaháskóla Íslands sem fjallaði um matarkerfi á Íslandi og í kjölfarið fór ég að skoða 

hversu mikilvæg fræ eru sem uppspretta fæðu og hve nátengd þau eru menningu okkar. 

Fræ birtast okkur reglulega í daglegu lífi, í hinum ýmsu formum og við tökum varla eftir 

því hversu mikið við treystum á þau.  

Um leið og ég byrjaði að lesa mér til og velta þessu upp sem mögulegu viðfangsefni 

þessarar ritgerðar varð ég vör við það að nánast sama hvert litið er, í mínu daglega lífi, get 

ég tengt flesta hluti við fræ. Þau ná langt út fyrir að vera einungis mikilvægur hlekkur í 

vistkerfi jarðar, heldur eru þau í raun nauðsynleg allsstaðar. Við undirbúning ritgerðarinnar 

komst ég fljótlega að því að þetta umfjöllunarefni snertir við fjölmörgum þáttum, sem í 

skrifunum hér á eftir verður fjallað nánar um. Lögð verður áhersla á fræ, hvað þau eru og 

af hverju þau eru mikilvæg fyrir mannkynið, og farið verður í grundvallaratriði 

                                                
1 Thor Hanson, The Triumph of Seeds: How Grains, Nuts, Kernels, Pulses, & Pips Conquered the Plant 
Kingdom and Shaped Human History. (New York: Basic Books, 2016) bls. xxiv.  
„We live in a world of seeds. From our morning toast to the cotton in our clothes, they are quite literally the 
stuff and staff of life, supporting diets, economies, and civilizations around the globe.“ 
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fræsöfnunar. Uppbygging og virkni fræja verða útskýrð og gerð verður grein fyrir 

muninum á heirloom fræjum og blendingsfræjum. Því næst verður sjónum beint að 

fræsöfnum og fræbönkum og hlutverk þeirra skilgreint. Leitast verður við að svara þeirri 

spurningu hvort fræsöfn geta haft jákvæð samfélagsleg áhrif eins og til að mynda með 

vitundarvakningu um fræsöfnun. Loks verður fjallað um þögla þekkingu, og hvaða 

tilfinningalegu áhrif fræsöfnun getur haft í för með sér. Að lokum verða nefnd dæmi um 

hönnunarverkefni sem tengjast viðfangsefninu á beinan eða óbeinan hátt, sem undirstrika 

hvernig hönnuðir geta vakið athygli á ákveðnum viðfangsefnum og komið auga á ónýtt 

tækifæri og varpað ljósi á þau.  
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1. Grunnur 

1.1 Upphaf og umbreyting   

 

„Að varðveita fræ er að varðveita líffjölbreytni. Að varðveita fræ er þess vegna miklu 

meira en einungis það að varðveita frjókorn. Að varðveita fræ er að varðveita þekkingu um 

fræ og nýtingu þeirra, að varðveita menningu, að varðveita sjálfbærni.“2 Þessi hugleiðing 

rithöfundarins og umhverfis-aktivistans, Vandana Shiva, varpar skýru ljósi á mikilvægi 

fræja þegar kemur að sögunni, venjum og siðum samfélaga og þróun þekkingar 

undanfarinna alda. Meðhöndlun og nýting fræjanna endurvarpar valkosti og þekkingu 

hvers tíma sem áhugavert er að setja í samhengi við nútímann.  

Fræ eru allsstaðar og allt umliggjandi, segja má að þau umkringi okkur í daglegu 

lífi. Fræ eru orkugjafi, gefa okkur fæðu, geta verið vímuefni, eitur, olía, litarefni, trefjar, 

krydd, og svo lengi mætti telja. Án fræja væri ekkert brauð, engin hrísgrjón, engar baunir, 

korn, eða hnetur. Það er því óhætt að segja að þau séu í raun undirstaða lífsins, grunnur 

matarræðis og hagkerfis um heim allan.3 Sumir sérfræðingar telja að mannkynið hefði ekki 

getað þróast sem skyldi í heimi þar sem fræ væru ekki til.4 Fræ hafa í raun, meira en líklega 

flest annað úr náttúrunni, rutt leiðina að nútíma menningu með þróun sem hefur á margan 

hátt mótað sögu mannkynsins.5 Fyrir meira en 100 milljón árum var gróðurhula jarðar allt 

önnur. Á jörðinni þrifust ekki fræ heldur voru gróplöntur ríkjandi þar sem jafnar, elftingar 

og burknar mynduðu risavaxin tré sem í dag birtast okkur sem kol. Á þessum tíma voru 

fræin hins vegar að þróast sem algengur hluti af plönturíkinu og áttu síðan eftir að móta 

plönturíki jarðarinnar eins og við þekkjum það í dag.6 Í bók sinni, The Triumph of Seeds: 

How grains, Nuts, Kernels, Pulses, & Pips Conquered the Plant Kingdom and Shaped 

Human History, fjallar líffræðingurinn Thor Hanson um sögulegt upphaf fræja og byggir á 

                                                
2 Studio Olafur Eliasson: The Kitchen, Þýskaland: Phaidon, 2016.  
„Seed not only plays an important part in the rituals and the rites of communities, it also 
represents the accumulation over centuries of people´s knowledge and, by being a reflection of the 
options available to them, it represents their choice. In today´s context of biological and 
ecological destruction, seed conservers are the true gifters of seed. Conserving seeds is conserving 
biodiversity. Conserving seed is thus more than merely conserving germ plasm. Conserving seed 
is conserving biodiversity, conserving knowledge of the seed and its utlilization, conserving 
culture, conserving sustainability.“  
3 Hanson, The Triumph of seeds, bls. xxiv. 
4 Hanson, The Triumph of seeds, bls. xxiv. 
5 Hanson, The Triumph of seeds, bls. xxiv.  
6 Hanson, The Triumph of seeds, bls. xxiv. 
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kenningum steingervingafræðingsins Bill DiMichele.7 Hann segir að í hinum hefðbundna 

skilningi sé áætlað að fræ hafi komið fram á sjónarsviðið við upphaf kolatímabils 

jarðsögunnar, sem byrjaði fyrir um það bil 354 milljónum ára og endaði fyrir um 290 

milljónum ára.8 Fræin náðu með herkjum að draga fram lífið, í votlendinu á kolatímabilinu, 

en það var ekki fyrr en loftslagið breyttist og varð þurrara að fræplöntur vöknuðu upp til 

lífsins og byrjuðu að vaxa, eftir að hafa verið í jörðinni um aldir alda.9 Þetta er hægt að 

áætla með því að skoða jarðleifar sem með tímanum hafa breyst í kolefni frá þessu 

tímabili. 

 

1.2  Hvað eru fræ? 

Hvert fræ er byggt upp af kími, fræskurni og fræhvítu. Líffræðingurinn Thor Hanson tengir 

ferlið við nestisbox barns í bók sinni, The Triumph of Seeds. Hann útskýrir það á þann veg 

að fræ innihalda þrjú frumatriði sem eru kím, eða plöntufóstur (barnið), fræskurn, 

varnarlag sem umlykur fræ (boxið), og næringarríkur vefur, sem kallast fræhvíta (nestið). 

Að jafnaði opnast boxið þegar spírun byrjar, og kímið nærist á nestinu á meðan það skýtur 

rótum og fyrstu grænu laufin byrja að vaxa. Öll orkan yfirfærist á eitt eða fleiri 

nýuppsprottin lauf sem kallast kímblöð.10 Flest fullþroska fræ innihalda fósturhluta, en til 

eru svokölluð tóm fræ sem innihalda ekki þennan fósturhluta og geta því ekki spírað. Ef 

fræ verða fyrir utanaðkomandi áhrifum frá umhverfinu, getur það komið í veg fyrir að ferli 

efnaskipta geti átt sér stað og vegna þess geta frumurnar átt í erfiðleikum með að vaxa, og 

þar af leiðandi á spírun sér ekki stað. Ef allt gengur að óskum byrjar fræið að spíra, vefir 

byrja að vaxa og þroskast og fræið verður loks að græðlingi. Hitastig, vatn, súrefni og birta 

eru allt mikilvægir þættir svo að spírun gangi upp.11 Það eru því fjölmargir samverkandi 

þættir sem þurfa að ganga upp til þess að úr fræi verði planta. 

 

                                                
7 Hanson, The Triumph of seeds, bls. 57. 
8 „Carboniferous period.“ BBC, sótt 2.desember 2016.    
http://www.bbc.co.uk/nature/history_of_the_earth/Carboniferous. 
9 Hanson, The Triumph of seeds, bls. 61.  
10 Hanson, The Triumph of seeds, bls. 10. 
11 Ingibjörg Björnsdóttir, „Spíraðar baunir og fræ“ Heilsuhringurinn, haust 1993.  
http://www.heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=383:spiraear-baunir-og-
frae&catid=14:greinar&Itemid=10.  
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Mynd 1: Uppbygging Solanum fræs.  

Seedcoat: fræskurn, cotyledons: kímblöð, endosperm: fræhvíta (næringin), hypocotyl: kímstöngull (hluti 
plöntufósturs), radicle: kímrót (kímsproti í fræi sem leitar niður og verður að rót).  

 

 

Mynd 2: Fræ að opnast. Rætur skjótast niður og græðlingur vex upp. 
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Til eru dæmi um það að fræ plantna sem voru talin útdauð hafi fundist mörg 

hundruð árum síðar á lífi. Árið 2015 fann hópur jarðfræðinga, í Winnipeg í Kanada, leirílát 

í jörðinni sem innihélt fræ sem talin eru vera um það bil 800 ára gömul.12 Fræin eru af 

graskers tegund sem talin hafði verið útdauð í mörg hundruð ár. Nemendur við Háskólann í 

Mennonite í Kanada ákváðu að gera tilraun þar sem þau sáðu fræjunum og tókst þeim að 

rækta þetta ævaforna grasker.13 Segja má að graskerið sem um ræðir sé stærra en bara enn 

ein tegundin af grænmeti sem mannfólkið getur lagt sér til munns, það varpar að vissu leyti 

ljósi á ákveðinn þjóðfélagshóp á þessu tímabili. Á þessum tíma þurfti fólk að hafa meira 

fyrir því að afla sér fæðu, og fræin hafa ef til vill verið dýrmæt uppspretta fæðu fyrir stóran 

hóp fólks. Þessi fundur sýnir mikilvægi þess að safna og geyma fræ sem getur tryggt 

líffræðilega fjölbreytni plantna og viðhaldið mismunandi tegundum. Sögulega og 

menningarlega er þetta ekki síður mikilvægur fundur, þar sem með þessu er að vissu leyti 

hægt að ferðast 800 ár aftur í tímann og borða að hluta til sömu fæðu og gert var þá. Það er 

merkilegt að fræin skuli hafi haldist á lífi við þessi skilyrði öll þessi ár og í senn 

mikilvægur lærdómur um geymsluaðferðir og þol fræja. Það eru ýmis skilyrði sem þurfa að 

vera til staðar til þess að fræ vaxi, og þess vegna merkilegt að fræin geti geymst í svona 

langan tíma án þess að deyja. Þau þarfnast raka til þess að þroskast og notast við þykkan 

varnarvegg til þess að geyma rakann. Án vatns vex plöntufóstrið nánast ekkert og þroskinn 

stöðvast. Þetta ástand getur varað í langan tíma, allt frá mánuðum, árum og jafnvel upp í 

heilar aldir. Ástandið breytist ekki fyrr en réttar kringumstæður eru til staðar fyrir fræið til 

að spíra.14 Þegar fræ dregur í sig vökva, fer af stað flókið ferli sem vekur plöntuna úr 

svefnástandi og við tekur kröftugt vaxtarferli. Orðið spírun á tæknilega einungis við það 

augnablik frá fyrstu vatnsupptöku að fyrstu útþenslu. Þegar fræið er búið að nýta sér alla 

næringuna sem í því býr er það búið að vinna vinnuna sína, og búið að umbreytast í plöntu 

sem sér sjálf um næringar upptöku sína.15  

Orkan og krafturinn sem hvert fræ inniheldur er afl sem manninum gæti þótt erfitt að 

koma sér í hugarlund, með stærð þeirra í huga. Sum fræ eru smá eins og sandkorn, eins og 

til dæmis fræ af Burnirót. Fræin eru svo agnarsmá að það er töfrum líkast að hugsa til þess 

                                                
12 Robin Shreeves, „Students revive extinct squash with 800-year-old seeds,“ Mother nature network, 
1.október 2015. http://www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/blogs/students-revive-extinct-
squash-800-year-old-seeds. 
13 Robin Shreeves, „Students revive extinct squash with 800-year-old seeds.“  
14 Hanson, The Triumph of seeds, bls. 11. 
15 Hanson, The Triumph of seeds, bls. 12-13. 
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að þau innihaldi allt sem þarf til að planta vaxi. Það er ákveðinn neisti sem þarf að eiga sér 

stað svo vaxtarferlið byrji, þegar rétt skilyrði eru til staðar fyrir fræið. Svipað má í raun 

segja um allt líf, það byrjar með neista sem kveiknar á við rétt skilyrði. Írska leikritaskáldið 

og nóbelsverðlaunahafinn, George Bernard Shaw (1856-1950), á þekkt orð um orkuna sem 

fræin innihalda; „Að hugsa sér þá ofurorku sem er uppsöfnuð í eikarhnetu! Maður grefur 

hana í jörðina og hún springur út og verður að eikartré. Grafi maður kind í jörðina, á sér 

eingöngu stað niðurbrot.“16  

 

1.3  Heirloom fræ og blendingsfræ  

Fræ er ekki það sama og fræ. Í þessum kafla verður fjallað um muninn á heirloom fræjum 

og blendingsfræjum (e. hybrid). Svokölluð heirloom fræ, eru hrein afbrigði hverrar 

tegundar. Það er ekki til íslenskt orð yfir slík fræ en orðið heirloom þýðir einfaldlega 

erfðagripur, sem er hlutur sem hefur ákveðið gildi. Gildin geta verið persónuleg, eitthvað 

sem varðveist hefur innan fjölskyldna frá kynslóð til kynslóðar. Heirloom fræ er því 

almennt séð talið verið tegund fræja sem er þess virði að láta ganga milli fólks. Virði 

þessara fræja getur legið í bragðinu, frjósemi, þrautseigju eða aðlögunarhæfni.17 Fræin hafa 

verið kynbætt í gegnum tíðina með náttúrulegum aðferðum til þess að ná fram betri 

gæðum, bragði eða útliti.18 Flestum slíkum fræjum hefur verið safnað í gegnum tíðina 

vegna gæða þeirra, þannig er það tryggt að fræ með ákjósanlegustu kostina sem þróast hafa 

í gegnum tíðina séu aðgengileg. Með heirloom fræjum er aukið jafnvægi tryggt í ræktun, 

þar sem um hreint afbrigði er að ræða, og líffræðilegri fjölbreytni er betur viðhaldið heldur 

en þegar blendingsfræ eru notuð. Öll heirloom fræ eru open-pollinated,19 sem þýðir 

einfaldlega að hægt er að taka fræin beint af plöntunni, geyma þau, planta þeim aftur, og 

sama yrki kemur upp aftur, ár eftir ár.20 Með því að nota þessi yrki, eða ræktunarafbrigði, 

er verið að stuðla að aukinni fjölbreytni.21 Þessi aðferð er ekki gerð með genasplæsingu, en 

það er sú tækni sem fer einungis fram á rannsóknarstofum, til þess meðal annars að 
                                                
16 „George Bernard Shaw: Quotes“ Goodreads, sótt 2.desember 2016. 
http://www.goodreads.com/quotes/733432-think-of-the-fierce-energy-concentrated-in-an-acorn-you.     
„Think of the fierce energy concentrated in an acorn! You bury it in the ground, and it explodes into an oak! 
Bury a sheep, and nothing happens but decay.“ 
17 „What are Heirloom Seeds?“ Terroir Seeds: Home of Underwood Gardens, sótt 30.nóvember 2016. 
http://www.underwoodgardens.com/what-are-heirloom-seeds/. 
18 Guðbjörg Gissurardóttir og Sigríður Sigurðardóttir. „Ríkuleg uppskera.“ Í boði náttúrunnar. 8 (haust 
2012): 30-36, https://issuu.com/ibodinatturunnar/docs/haust_2012. 
19 Það er ekki til íslenskt heiti yfir þetta hugtak.  
20 „What are Heirloom Seeds?“ 
21 Guðbjörg Gissurardóttir og Sigríður Sigurðardóttir. „Ríkuleg uppskera.“ 
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vísindamenn öðlist betri innsýn í plöntur.22 Þessi tækni getur bæði leitt til veikingar 

lífverunnar en einnig gefið henni nýjan og gjarnan nytsamlegan eiginleika, jafnvel getur 

hún þróast í algjörlega nýja tegund.23 Skiptar skoðanir eru á erfðabreyttum lífverum en 

ekki verður farið nánar út í það. 

Blendingsfræ eru framleidd með víxlfrævun, með því að blanda saman erfðafræðilega 

ólíkum plöntum af sömu tegund.24 Út frá fræinu mun vaxa nýr einstaklingur, sem er blanda 

af foreldrunum en ekki nákvæm eftirlíking þeirra. Þannig þarf að kaupa ný fæ ár hvert, ef 

gerð er krafa á ákveðna útkomu. 25  Blendingsfræin eru vanalega framleidd með 

efnahagslegum sjónarmiðum í huga og afkoma stjórnar þess vegna, að vissu leyti, 

framleiðslunni. Eiginleikarnir hjá þessum fræjum eru stærri uppskera, meiri einsleitni, 

jafnari þroskun, „betri“ litur og meiri mótstaða gegn sjúkdómum.26 Þessi tegund fræja var 

þróuð á þriðja áratug síðustu aldar, í þeim tilgangi að hægt væri að flytja varninginn á milli 

staða. Þá varð sú krafa gerð að varan þyrfti að vera framleidd þannig að hún væri alltaf 

samrýmanleg fyrri vöru og stöðugt framboð þyrfti að vera á markaðnum. Þannig fóru 

meðal annars bragðgæði og ferskleiki að lúta í lægra haldi fyrir stærri uppskeru. Þessar 

aðferðir hafa með tímanum aukist til muna og niðurstaðan er einsleitur hópur afurða, sem 

bragðast eins allt árið um kring.27 Tómas Atli Ponzi, bóndi og áhugamaður um heirloom 

tómata, sagði í viðtali við tímaritið Í boði náttúrunnar að fjöldaframleiðsla á tómötum hafi 

gert þá mun einsleitari en áður, enda hafi tómataplönturnar verið kynbættar með annað 

sjónarmið en bragðgæði að leiðarljósi, svo sem að þola illgresiseitrun, flutning, eða til að 

skapa óaðfinnanlegt útlit.28  

Á 20.öldinni varð töluverð breyting í fræ kaupum, algengt er orðið að fræ séu seld af 

fyrirtækjum sem eru í fjöldaframleiðslu og fyrir vikið verður tilhneiging til aukinnar 

einsleitni. Þar með takmarkast nýting og neysla verulega og fólk verður mögulega af miklu 

magni af fjölbreyttum gróðri jarðar sem tók mörg þúsund ár að búa til. Það er því hætta á 

að mikil fjölbreytni tapist með einni kynslóð. Nútíma landbúnaður einblínir á fáar tegundir 

og mikið magn af hverri tegund. Þetta hefur mótað landbúnað að því leyti að fjölbreytileiki 

plantna hefur minnkað til muna. Um árið 1900 voru um 1500 plöntutegundir nýttar til þess 

                                                
22 „Svona fer erfðatækni fram.“ Lifandi vísindi, sótt 30.nóvember 2016. http://www.visindi.is/grein/svona-
fer-erfdataekni-fram. 
23 „Svona fer erfðatækni fram.“ 
24 „What are Heirloom Seeds?“ 
25 „What are Heirloom Seeds?“ 
26 „What are Heirloom Seeds?“ 
27 „What are Heirloom Seeds?“ 
28 Guðbjörg Gissurardóttir og Sigríður Sigurðardóttir. „Ríkuleg uppskera.“ 
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að fæða heiminn.29 Samkvæmt FAO (The Food and Agricultural Organization of the 

United Nations), eru undir 3% tegunda nýttar til manneldis í dag eða um 150 tegundir.30  

Af þessum 150 tegundum eru einungis 12 tegundir sem fæða 75% mannkynsins og talið er 

að um helmingur fæðu jarðar sé takmarkaður við þrjár tegundir, hveiti, hrísgrjón og 

maískorn.31 Þetta er gríðarleg breyting á stuttum tíma og því afar mikilvægt að efla 

vitundarvakningu á málefninu. Haldi þessi þróun áfram er hætt við því að hluti menningar 

ákveðinna staða og svæða í heiminum muni týnast. Undanfarin ár virðist þó áhuginn á því 

að að verða sér úti um þekkingu varðandi þessi málefni hafa aukist, og fólk virðist í 

auknum mæli hafa áhuga á að horfa aftur í tímann og læra af forfeðrum sínum.  

 

1.4 Plöntur  

Það er ekki vitað með vissu hversu margar plöntutegundir eru til í heiminum í dag. Enn er 

verið að bera kennsl á nýjar tegundir og þetta getur reynst margslungið verkefni vegna þess 

að margar tegundir bera sitthvort nafnið á mismunandi stöðum í heiminum. Engu að síður 

er áætlaður fjöldi tegunda um það bil 400.000, samkvæmt BGCI (Botanic Gardens 

Conservation International). Stofnunin var sett á laggirnar árið 1987, til að tengja gróður 

heimsins inn í alþjóðlegt net náttúruverndar sem sérhæfir sig í plöntum.32 Talið er að um 

það bil 354.000 tegundir af þessum plöntum noti fræ til þess að fjölga sér.33  

Vísindamenn skipta plöntum gjarnan í tvo megin hópa eftir því hvort þær fjölgi sér 

með fræjum eða með kynlausri æxlifrumu, sem kallast gró. Fræplöntur hafa sérstaka 

uppbyggingu þar sem karl og kvenkyns frumur tengjast í gegnum ferli sem kallast 

frjógvun. Eftir frjóvgun myndast pínulítil planta inni í fræinu, sem kallast fósturvísir. Fræið 

verndar fósturvísinn og geymir næringu handa því, eins og áður var lýst.  

Fræplöntum er einnig skipt í tvo hópa, plöntur með blóm, dulfrævingar, og plöntur með 

köngla, berfrævingar. Dulfrævingar bera blóm sem inniheldur æxlunarfæri þeirra. Inni í 

blóminu er fræblað og inni í því er eggbúið. Dulfrævingar skiptast í einkímblöðunga og 

                                                
29 „The rewards of seed saving,“ International Seed Saving Institute, sótt 20. nóvember 2016. 
https://www.seedsave.org/issi/issi_ritual.html. 
30 „Facts & Figures on Food and Biodiversity.“ International Development Reasearch Centre, sótt 
1.desember 2016. https://www.idrc.ca/en/article/facts-figures-food-and-biodiversity. 
31 „Facts & Figures on Food and Biodiversity.“  
32 „Plant Species Numbers.“ Botanic Gardens Conservation International, sótt 23.nóvember 2016. 
https://www.bgci.org/policy/1521/. 
33 Hanson, The Triumph of seeds, bls. xxiv. 
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tvíkímblöðunga. Flestar fræplöntur eru dulfrævingar, eða um 90% af plönturíki heimsins.34 

Þessar plöntur innihalda karlkyns einingar sem framleiða frjóduft, sem er fíngerður salli 

frókorna sem myndast og fellur af fræflum fræplantna, og kvenkyns einingar sem innihalda 

frævísi, sá hluti frævu sem meðal annars er gerður úr egglegskjarna og kímsekk. Frjóduftið 

ferðast frá karlkyns hlutanum til kvenkyns hlutans með vindi, með skordýrum eða öðrum 

dýrum. Það ferli kallast frævun, færsla frjókorns til frævu. Frævan þróast svo að lokum í 

fræ. Í flestum dulfrævingum breytist blómið í aldin, sem verndar fræin. Berfrævingar eru 

fræplöntur sem bera fræin sín í könglum. Karlkyns könglar búa til frjóduft, sem berast til 

kvenkyns könglanna með vindi. Eftir að eggfrumurnar eru frjóvgaðar af sáðfrumunum með 

frjóduftinu, byrja eggfrumurnar að framleiða fræ, sem berast svo frá plöntunni með vindi 

eða dýrum.35 

 

2. Fræsöfn og fræbankar  

Fræsafn er stofnun sem lánar og deilir fræjum og er opin almenningi. Fyrirkomulaginu 

svipar til bókasafns, þar sem almenningur getur komið og fengið bók að láni og skilað 

henni svo að lestri loknum. Hugmyndin er að fræjunum sé sáð og þegar plönturnar hafa 

gefið af sér fræ að nýju, skilar viðkomandi einu eða fleiri fræjum á safnið. Markmið 

fræsafna er að viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika plantna með því að safna fræjum 

markvisst og einblína á staðbundnar plöntur. Með þessu verður einnig til „varasjóður“ fyrir 

mögulega útrýmingu plöntutegunda. Þessar stofnanir eru gríðarlega mikilvægur hlekkur 

fyrir þróun lífs á jörðinni, vegna þess að með þeim er hægt að koma í veg fyrir að stór 

partur menningar og tilveru fólks þurrkist út, til að mynda í kjölfar náttúruhamfara. 

Fræðilega séð, ætti því hugmyndin um fræsöfn að geta stuðlað að staðbundinni ræktun í 

eigin samfélagi. Þannig ganga fræin á milli fólks, rétt eins og erfðagripir (e.heirloom). 

Fræsafn er frábrugðið fræbanka að því leyti að markmiðið er ekki að geyma fræ fyrir 

hugsanlegar hamfarir heldur að dreifa þeim til almennings sem í sameiningu stendur saman 

að því að viðhalda fjölbreytileika plantanna með aukinni útbreiðslu og áframhaldandi 

ræktun.  

Fræbanki er stofnun sem varðveitir fræ plantna og nytjajurta, til framtíðar notkunar. 

Sem dæmi um slíka stofnun er fræbankinn á Svalbarða í Noregi, þar sem fræ af öllum mat- 

                                                
34 „Plant reproduction,“ Science Learning, 2.febrúar 2014. http://sciencelearn.org.nz/Science-Stories/Seeds-
Stems-and-Spores/Plant-reproduction. 
35 „Plant reproduction.“ 
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og fóðurjurtum heims eru varðveitt. Þetta er mjög mikilvæg stofnun, sérstaklega fyrir 

ótrygg svæði heimsins, hvort sem þar ríki stríðsástand, ólga í stjórnmálum, veðurfarslegar 

hamfarir eða annað slíkt. Fræbankinn á Svalbarða var tekin í notkun árið 2008 og er 

staðsettur í fjalli, en geymslan er grafin 130 metra inn í fjallið. Náttúrulegt hitastig er -3 til 

4°C auk kælikerfis sem heldur hitastiginu í -18°C. Kuldinn hægir á þroskun fræjanna og 

þau haldast í frostástandi. 36  Bankinn á Svalbarða er því mjög öruggur staður fyrir 

frægeymslu og gegnir hlutverki öryggisnets fyrir alla fræbanka á jörðinni, eins konar 

öryggisráðstöfun.37 Markmiðið með að staðsetja fræbankann á einangraðan stað eins og 

inni í fjalli á Svalbarða, eru svo fræin geti geymst örugg í fjarlægð frá svæðisbundnum 

stórslysum. Hins vegar hefur skipulagið innan fræbankans verið nokkuð umdeilt að 

undanförnu. Fræin sem geymd eru í bankanum eru eign þess lands eða stofnunar sem sendi 

þau, en í raun getur hvaða stofnun sem er fengið fræ með því að hafa samband við þá 

stofnun sem gaf fræin. Þess vegna skiptir miklu máli hverjir styðja við bankann og gefa fræ 

því það hefur einnig áhrif á það hverjir geta nálgast þau. Með því að gefa fyrirtækjum sem 

eru í fjöldaframleiðslu aðgang að fræbankanum á Svalbarða, þar sem einsleitni er meiri og 

notkun eiturefna töluverð, er hætt við því að dragi úr líffræðilegum fjölbreytileika og að 

staðbundin þekking og hefðir tapist, sem er þá í raun andstæða upphaflegs markmiðs 

bankans.38 Sem dæmi um þetta má nefna að hluti af þeim sem eru að styrkja bankann í dag 

eru einstaklingar sem taldir eru tengdir bandaríska stórfyrirtækinu Monsanto, en það leggur 

áherslu á erfðabreytta ræktun og erfðabreyttan landbúnað og hefur verið gagnrýnt víða 

vegna notkunar eiturefna og erfðabreyttra sáðkorna í landbúnaði. 39  Fyrirtækið hefur 

einkaleyfi á erfðabreyttu sáðkornunum sem það framleiðir og er talið bera ábyrgð á 56 

menguðustu svæðum Bandaríkjanna.40 Margir eru smeykir við að fyrirtækið stefni á yfirráð 

yfir matvælaframleiðslu heimsins, vegna einkaleyfa þeirra.  

  Hér á landi eru til stofnanir sem safna fræjum, en eru ekki endilega fræbankar eða 

fræsöfn. Að sögn Hjartar Þorbjörnssonar safnvarðar og forstöðumanns Grasagarðsins, 

safnar Grasagarðurinn fræjum en safnið er ekki aðgengilegt almenningi. Þau safna ekki 

fræjum til þess að geyma þau sem slík heldur í þeim tilgangi að rækta plöntur og eru í 

                                                
36 „Fræbankinn á Svalbarða,“ Erfðanefnd landbúnaðarins, sótt 26. nóvember 2016. 
http://agrogen.lbhi.is/pages/1120. 
37 „Fræbankinn á Svalbarða.“ 
38 Deniza Gertsberg, „Controversy with the doomsday Vault,“ GMO Journal: Food Safety Politics, 22. mars 
2012. http://gmo-journal.com/2012/03/22/controversy-with-the-doomsday-vault/. 
39 Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, „Um stórfyrirtækið Monsanto,“ Náttúran.is, 6. október 2014. 
http://www.natturan.is/samfelagid/efni/11797/. 
40 Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, „Um stórfyrirtækið Monsanto.“ 
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fræskiptum við aðra lysti- og rannsóknargarða. Tilgangurinn með fræsöfnuninni er að 

viðhalda safninu þeirra og fjölga plöntunum. Það er ekki hægt að fá lánuð fræ né kaupa af 

garðinum til eigin notkunar. Safnið er ætlað til uppfræðslu, sýninga og til rannsókna á 

líffræðilegum fjölbreytileika plantna. Í garðinum er safndeild íslensku flórunnar, og er þar 

að finna 350 af um það bil 485 tegundum plantna sem telja til hennar.41 Þar eru einnig 

plöntur á válista, sem eru plöntur í hugsanlegri útrýmingarhættu, en engar áætlanir hafa 

verið settar fram sem miða að því að halda þeim sérstaklega á lofti. Grasagarðurinn er 

samstarfsaðili Nordgen, fræbanka allra Norðurlandanna, sem rekur meðal annars 

fræbankann á Svalbarða.42  

Í Garðyrkjufélagi Íslands er fræbanki með 512 tegundum fræja.43 Að sögn Kristins 

H. Þorsteinssonar, fræðslu- og verkefnisstjóra er fræbankinn sá stærsti í heiminum í eigu 

félagasamtaka. Meðlimir félagsins geta bæði gefið og keypt fræ, allt að 20-30 tegundir á 

ári. Tegundirnar í bankanum eru misjafnar ár hvert og fer eftir árstíðum, og eru frá hinum 

ýmsu stöðum. Fræbankinn getur ekki ábyrgst að fræin sem þeim berast séu hundrað 

prósent rétt skráð, þar sem gefendur eru að stærstum hluta áhugafólk. Það liggur því ekki 

alltaf ljóst fyrir fyrr en plantan er farin að vaxa hver tegundin er. Það ferli getur tekið um 

eitt til tvö ár og samkvæmt Kristni getur þetta verið spennandi og komið skemmtilega á 

óvart.44  

 

3. Tilfinningar og þekking  

3.1  Þögul þekking  

Orðið þekking hefur margs konar þýðingu. Þekking getur verið skilgreind og byggð á 

upplýsingum sem eru skráðar í afmörkuð kerfi eða skjöl. Sú þekking er sýnileg og 

aðgengileg (e.explicit knowledge) og sem dæmi um slíka þekkingu má nefna vottaða 

þekkingu eins og prófskírteini. 45  Einnig er til þekking sem er minna skipulögð og 

                                                
41 „Flóra Íslands,“ Plöntusöfn, sótt 14. nóvember 2016. http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-
2763/4343_view-190/. 
42 Viðtal 1. Tekið af höfundi við Hjört Þorbjörnsson, safnvörð og forstöðumanns Grasagarðinum í Laugardal, 
7. desember 2016. 
43 Viðtal 2. Tekið af höfundi við Kristinn H. Þorsteinsson, verkefnisstjóra Garðyrkjufélags Íslands, 7. 
desember 2016. 
44 Viðtal 2. Kristinn H. Þorsteinsson.  
45 Inga Jóna Jónsdóttir, „Um nýsköpun og skapandi námsferli í hópastarfi.“ (Grein í Þjóðarspegli; Rannsóknir 
í félagsvísindum IX, Háskóli Íslands, 2008), 7, 
http://skemman.is/stream/get/1946/13625/32600/1/Grein_%C3%AD_%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0aspegli_
2008_Inga_J%C3%B3na_J%C3%B3nsd_-
_N%C3%BDsk%C3%B6pun_og_skapandi_n%C3%A1msferli_%C3%AD_h%C3%B3pstarfi.pdf.  
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ósýnilegri. Slík þekking mætti kalla þögla þekkingu (e.tacit knowledge).46 Þögul þekking 

býr í okkur öllum og mætti líkja við minni líkamans. Þessi þekking er ósnertanleg og 

óskilgreind og oft á tíðum óaðgengileg. Hún er oft óaðgengileg vegna þess að einstaklingar 

eru margir hættir að hlusta á líkamann, heldur treysta frekar á hugsanir og rök. Þegar það 

bregst situr tilfinning eftir sem er óáþreifanleg.47 Þögul þekking myndast í tengslum við 

lífsreynslu og starfsreynslu einstaklinga. Oft er þessi þekking tilfinning einstaklinga sem 

reynslan hefur kennt þeim að þekkja og fólk gerir sér jafnvel ekki alltaf grein fyrir þeirri 

þekkingu sem það býr yfir. „Við búum yfir meiri þekkingu en við gerum okkur grein 

fyrir,“ sagði samfélagsheimsspekingurinn Michael Polanyi (1891-1976), sem hélt því fram 

að öll þekking væri mótuð af persónulegri reynslu einstaklinga, bakgrunni þeirra og 

skilningi á samhengi, hugsunum og tilfinningum. 48  Polanyi taldi því að hin þögla, 

persónubundna þekking sé afgerandi fyrir sköpun nýrrar þekkingar. Hin þögla starfræna 

þekking getur því virkað sem hreyfiafl til frekari þekkingarsköpunar sem getur leitt til 

breytinga, nýbreytni og þróunar. Athafnir og reynsla eru því mikilvægir þættir varðandi 

margskonar lærdóm, meðal annars til að læra að þekkja inn á náttúru okkar og umhverfi. 

Slík vitneskja er að mörgu leyti hverfandi í nútímasamfélagi þar sem einstaklingar eru 

margir hverjir orðnir gríðarlega aftengdir því hvernig náttúran virkar, hvaðan hlutirnir sem 

við neytum koma og hvernig þeir verða til. Með því að vera í náinni snertingu við 

umhverfið verður til annars konar þekking sem erfitt er að setja í orð, það verður til 

líkamleg og tilfinningatengd þekking. Sem dæmi má nefna upplifunina við fræsöfnun. Þar 

er notast við þekkingu sem felst í því hvernig á að bera sig að, hvernig á að taka fræ, 

hvenær á að safna þeim, þekkja plönturnar, áferð þeirra og eiginleika og smám saman fer 

einstaklingurinn að átta sig á flóknu samspili ólíkra þátta sem tengjast og mynda náttúruna. 

Hvaða áhrif hlutir hafa á umhverfið svo sem eins og veðurfar, vindáttir, dýralíf, jarðlög, 

ólík undirlög og önnur atriði sem mynda vistkerfi náttúrunnar.  

  

3.2  Ósnertanleg áhrif fræsöfnunar 

Plöntur eru ekki einungis vísindi heldur eiga þær einnig stóran hluta í andlegu tilverunni og 

geta tengst tilfinningum einstaklinga. Sú upplifun sem mannfólkið öðlast þegar við hugsum 

                                                
46 Inga Jóna Jónsdóttir, „Um nýsköpun og skapandi námsferli í hópastarfi,“ 7.                                             
„We can know more than we can tell.“ 
47 Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, „Einkasýning: Elsa María Guðlaugs Drífudóttir.“ Listaháskóli Íslands, 
sótt 2.desember 2016. http://www.lhi.is/taxonomy/term/245. 
48 Inga Jóna Jónsdóttir, „Um nýsköpun og skapandi námsferli í hópastarfi,“ 7. 
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um eitthvað sem vex og dafnar getur gert margt gott fyrir einstaklinga, þeir upplifa 

einhverskonar sælu fyrir sálina. Agnes Lind er einn eiganda krambúðar á Arnarstapa þar 

sem seld eru fræ sem hún týnir sjálf í nágrenninu. Í viðtali við Agnesi í tímaritinu Í boði 

náttúrunnar, finnast tengsl hennar við náttúruna vel og eins og hún segir hefur hún alltaf 

verið heilluð af fræjum vegna þess að í þeim búa svo miklir töfrar. Maður setur agnarlítið 

fræ í pott, hlúir að því, tíminn líður og þegar loks eitthvað birtist úr moldinni þá er það eins 

konar „alsæla“ fyrir sálina.49 „Ég segi stundum að hljómkviða lífsins sé í einu litlu fræi,“ 

sagði Agnes.50 Aðferðin við að safna fræjum er eitthvað sem allir geta tileinkað sér en það 

er afar mikilvægt að gera það með virðingu. Agnes lýsir henni þannig að það þurfi að setja 

sig í aðstæður fuglsins; flögra á milli og taka pent á hverjum stað.51 Áður en hægt er að 

byrja að safna fræjum þurfa jurtinar að vera búnar að blómstra og byrjaðar að mynda fræ. 

Það fer eftir tegundum á hvaða tíma það gerist, en oft er hægt að safna fræjunum þó þau 

séu ekki alveg tilbúin og geyma þau í bréfpokunum og láta þau þorna þar. Fræ myndast á 

mismunandi stöðum á blóminu, sum vaxa í svokölluðum fræpoka eða belg, sem opnast 

sjálfkrafa þegar hann fær að þorna og fræin detta út. Í mörgum tilvikum er hægt að safna 

fræjunum þótt þau séu ekki alveg tilbúin, þá þarf að opna fræpokana og týna þau úr. Eftir 

að þau eru tilbúin geymast þau í kaldri geymslu í tvö ár. Það er svo í framhaldi hægt að 

forsá eða sá beint út á vorin, mikilvægt er að halda plöntunum rökum á meðan þær eru að 

vaxa. Þetta vaxtarferli er talið andlega nærandi ferli, það að safna fræjum og sjá þau 

umbreytast í plöntu.  

 

4 Dæmi úr hönnunarheiminum  

Futurefarmers er alþjóðleg hönnunarsamsteypa stofnuð af myndlistarkonunni Amy 

Franceschini, árið 1995.52 Hópurinn er þverfaglegur og verkefnin tengjast félagslegum, 

pólitískum og umhverfislegum málefnum. Þau rýna í og endurhanna kerfi, spyrja 

opinskrárra spurninga og nálgast viðfangsefnin af forvitni. Futurefarmers stofnaði 

Flatbread Society árið 2012 sem einnig er þverfaglegt samstarf.53 Hópurinn samanstendur 

af bændum, listamönnum, hönnuðum, smiðum, stjörnufræðingum, aktivistum, 

                                                
49 Guðbjörg Gissurardóttir og Sigríður Sigurðardóttir. „Til eru fræ.“ Í boði náttúrunnar. 8 (haust 2012): 48, 
https://issuu.com/ibodinatturunnar/docs/haust_2012. 
50 Guðbjörg Gissurardóttir og Sigríður Sigurðardóttir. „Til eru fræ.“ 
51 Guðbjörg Gissurardóttir og Sigríður Sigurðardóttir. „Til eru fræ.“ 
52 „About,“ Futurefarmers, sótt 3. desember 2016. http://futurefarmers.com/#about. 
53 „About,“ Flatbread Society, sótt 2. desember 2016. http://www.flatbreadsociety.net/about. 
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vísindamönnum og bökurum sem sameinast í þeirri hugsun að leita nýrra leiða við 

sjálfbæra nýtingu landsins.54 Flatbread Society er staðsett í Osló, en ferðast þó víða með 

hugmyndir sínar. Hluti af því sem þau gera er að rækta korntegundir og halda viðburði þar 

sem bakað er flatbrauð úr korninu auk þess að sjá um námskeið í forritun opið almenningi. 

Þessir viðburðir hafa leitt til þess að fólk út ólíkum áttum kemur saman og skapað er rými 

fyrir samtal um nýja nálgun á því að viðhalda hefðum Noregs og nýtingu landins.55  

 

 

Mynd 3: Fræin sem Flatbread Society ræktar og notar í brauðbaksturinn. 

 

Seed Journey er verkefni sem spratt út frá Flatbread Society og er að hluta til sami 

hópur, auk sjómanna. Seed Journey ferðast með hugmyndir, fólk og fræ í gegnum tíma og 

rúm. Áhöfnin ferðast sjóleiðis frá Osló til Istanbúl með viðkomu á nokkrum stöðum sem 

leið þeirra liggur um.56 Fræin eru áttavitinn og áfangastaðirnir ákvarðaðir út frá þeim. 

Fræin sem ferðast með Seed Journey eru frá ýmsum stöðum á norðurhvelinu, og eiga það 

sameiginlegt að hafa verið „bjargað“ frá hugsanlegri útrýmingu. Einni tegund var bjargað í 

umsátrinu í Leníngrad á 5.áratug síðustu aldar,57 önnur er frá Vavilov stofnuninni í 

Rússlandi, sem er einn af stærstu fræ- og plöntubönkum í heiminum og geymir um það bil 

                                                
54 „About,“ (Flatbread Society). 
55 „About,“ (Futurefarmers). 
56 „About,“ Seed Journey, sótt 5. desember 2016. http://futurefarmers.com/seedjourney/. 
57 „Seeds,“ Seed Journey, sótt 5. desember 2016. http://futurefarmers.com/seedjourney/. 
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2000 norræn fræ og plöntur, sem mörg hver finnast ekki lengur í náttúrunni.58 Þriðja 

dæmið er afbrigði sem fornleifafræðingar enduruppgötvuðu á milli gólffjala í yfirgefinni 

þurrkstöð í Hamar í Noregi.59 Seed Journey safnar fræjum með sögu, fræ sem hafa ferðast 

manna á milli í mörg hundruð þúsund ár. Fræin eru hugsuð sem leið til þess að hitta 

bændur, fræsafnara, bakara og annað áhrifaríkt fólk á mismunandi stöðum til þess að eiga 

samtal um breytingar og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir innan fæðukerfi heimsins 

í dag. Fræin leiða ferðina. Fræin segja sögur. „Það sem kveikir áhuga okkar er að virkja 

þessi fræ,“ segir Amy Franceschini, einn meðlimur áhafnarinnar.60 Markmið Seed Journey 

er að „skila“ fræjunum tilbaka í jörðina og virkja tengslanet heimamanna á stöðunum sem 

eru heimsóttir.61 Seed Journey snýst fyrst og fremst um vitundarvakningu. Með því að 

glæða fræin nýju lífi og segja sögu þeirra er verið að fara aftur í tímann, vekja upp 

spurningar og koma fólki úr ólíkum greinum saman, mynda tengslanet, eiga samtal og 

veita innblástur fyrir eitthvað miklu stærra. Seed Journey er gott dæmi um það hvernig 

hönnuðir og listamenn nálgast viðfangsefni af forvitni, þrátt fyrir að vera ekki sérfræðingar 

á ákveðnu sviði, eins og til dæmis fræ bóndi, í þessu tilviki. Það er ef til vill þess vegna 

sem hönnuðirnir eru opnari á að sjá möguleika sem aðrir sjá ekki. Hönnuðir eru 

sérfræðingar á sínu sviði. Nálgunin getur verið einlæg, óhefluð, eins og barn að sjá eitthvað 

í fyrsta sinn. Af þessu leiðir að það er gríðarlega mikilvægt að eiga í samtali við fólk úr 

ólíkum starfsstéttum, hver með sína sérfræðiþekkingu. Oft getur þverfagslegt samstarf 

verið lykill að árangri. 

 

                                                
58 „Stærsti plöntu og fræbanki heimsins í fjárhagsvandræðum,“ Vísir, 3. Júlí 2012. 
http://www.visir.is/staersti-plontu--og-fraebanki-heimsins-i-fjarhagsvandraedum/article/2012120709758. 
59 „Seeds.“ 
60 Daisy Meager, „All aboard the ship sailing near-extinct grains from Oslo to Istanbul,“ Munchies, 26. 
október 2016. https://munchies.vice.com/en_uk/articles/all-aboard-the-ship-sailing-near-extinct-grains-from-
oslo-to-istanbul. 
61 Daisy Meager, „All aboard the ship sailing near-extinct grains from Oslo to Istanbul.“ 
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Mynd 4: Leiðin frá Osló til Istanbúl.  

 

 

Mynd 5: Seed Journey siglir á RS-10 Christiania, timburskútu frá árinu 1895.  
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Johan Swärd er bóndi sem starfar í Noregi og hefur verið í samstarfi við Flatbread 

Society. Hann ræktar rúgmjöl frá fræjum sem komu til Noregs um miðbik 17.aldar með 

finnskum forfeðrum, sama tegund og ferðast með Seed Journey.62 Plantan sem vex af 

fræjunum er sérstök að því leyti að hún þolir kuldann betur en aðrar hveiti plöntur, verður 

einstaklega há og umfangsmikil og getur framleitt um hundrað strá, en eðlilegt er að planta 

af þessu tagi sé með 1-2 strá.63 Eitt fræ getur framleitt hundrað strá og með hundrað fræ í 

hverju kornaxi, þýðir það að eitt fræ getur framleitt um tíu þúsund ný fræ. Talið er að 

finnsku forfeðurnir hafi komist af einungis með fræ sem passaði í vasann þeirra, það var 

nóg til að byrja með.64 Á 8.áratugnum voru þessi fræ enduruppgötvuð, þá búin að vera 

„ónotuð“ í nokkur hundruð ár.65 Níu fræ fundust undir gólffjölum á gömlu þurrkhúsi þar 

sem fræ voru þurrkuð áður fyrr, og í ljós kom að sjö af fræjunum voru á lífi. Þaðan fékk 

Swärd fræin sem hann notar fyrir sína framleiðslu. Hans sýn er sú að fræbankar séu ekki 

rétta lausnin til að geyma forn fræ. Það sé vissulega hægt en þannig munu fræin ekki þróast 

í samræmi við náttúruna, á meðan önnur lifandi efni munu þróast og breytast í takt við 

breytingar náttúrunnar. Þess vegna lítur hann svo á að í fræbönkunum séu fræin ekki á lífi 

heldur dauð. Swärd telur einnig að praktísk þekking deyi út ef ekki er verið að rækta 

tegundina.66 Sögulega séð hafa það verið bændur, með vinnu sinni og praktík, sem hafi 

haft hve mest áhrif á þróun fræja og hvernig mismunandi menning hefur þróast út frá því. 

Síðustu árhundruð hafa stórfyrirtæki verið að taka yfir fræ ræktun og Swärd telur að 

mikilvægt sé að bændur og neytendur taki höndum saman og taki yfir þetta ferli. „Við 

þurfum ekki safn til að varðveita tegundir, það sem við þurfum er að rækta þær.“67 

The Seed Collective, vann ég í Listaháskóla Íslands á haustönn 2015, í áfanga um 

matarkerfi á Íslandi, og fjalla þar um fræsöfnun. Í byrjun verkefnisins rannsakaði ég 

nytjaplöntur og áttaði mig á að því að það er mikil þekking varðandi plöntunýtingu sem er 

að deyja út með komandi kynslóð. Þetta er einmitt dæmi um þögla þekkingu, sem erfitt er 

að koma í orð. Einnig komst ég að því að líffræðileg fjölbreytni nytjaplantna hefur 

minnkað gríðarlega undanfarna áratugi, eins og fram hefur komið. Hugleiðingar um 

fortíðina og hvaðan hlutirnir koma kviknuðu og það hversu aftengd við erum orðin 

náttúrunni, sem leiddi huga minn að fræjum og því hvaðan plönturnar koma. Í 
                                                
62 Futurefarmers, „Svedjerug: A video essay.“ Myndband, 5:53, sótt 4.desember 2016 á 
http://www.flatbreadsociety.net/stories/26/svedjerug-a-video-essay. 
63 Futurefarmers, Svedjerug: A video essay.  
64 Futurefarmers, Svedjerug: A video essay. 
65 Futurefarmers, Svedjerug: A video essay. 
66 Futurefarmers, Svedjerug: A video essay. 
67 Futurefarmers, Svedjerug: A video essay. 
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rannsóknarvinnunni kynntist ég hugmyndinni um fræsöfn og fór að grenslast nánar fyrir 

um hvort eitthvað slíkt væri til hér á landi. Það kom í ljós að svo er ekki en ýmsar stofnanir 

í tengslum við fræsöfnun eru til, eins og nefnt var í kafla 2. Ég heimsótti Garðyrkjufélag 

Íslands og Grasagarðinn í Laugardal og fékk að forvitnast um hvernig fyrirkomulagið hjá 

þeim er varðandi fræsöfnun, eins og áður hefur komið fram. Kerfið sem slíkt vakti einnig 

áhuga minn, hvernig fræ ferðast á milli fólks, þau þurfa að vera nægilega þroskuð, og eru 

sett í geymslu í skipulögðu kerfi. Með númeri, nafni og dagssetningu eru fræin sett í 

umslög og ýmist geymd í kæli eða í þar til gerðum hirslum. Þekkingin sem býr á þessum 

stöðum er gríðarleg. Í stuttu máli sagt, heillaðist ég af þessum heimi. Eftir mikla 

rannsóknarvinnu fannst mér mikilvægast að koma skilaboðum áleiðis til almennings. Ég 

bjó til box sem innihélt fræ, áhöld til frætýnslu og sáningar, bréf og leiðbeiningar. Í bréfinu 

var útskýrð staðan sem við stöndum frammi fyrir, að líffræðileg fjölbreytni plantna gæti 

tapast með komandi kynslóð nema gripið sé inn í aðburðarásina. Einnig voru upplýsingar 

um hvernig best er að bera sig að varðandi fræsöfnun. Boxið passar í pósthólf og 

hugmyndin var að senda það sem víðast, dreifa skilaboðunum og vekja áhuga almennings. 

Viðtakandinn var beðinn um að sá fræjunum, hugsa um plöntuna og loks þegar plantan er 

farin að gefa af sér fræ, safna þeim og senda hluta af þeim til baka til the Seed Collective. 

Þannig býr samfélagið til fræsafn með staðbundnum plöntum og viðheldur fjölbreytni 

tegunda, sem annars myndu hugsanlega deyja út. Vonin var sú að þetta gæti nýst sem 

stökkpallur fyrir frekari ræktun plantna og leitt til þekkingar sem almenningur myndi 

öðlast um fræsöfnun og hvernig ætti að bera sig að henni. Einnig að efla til 

vitundarvakningar um stöðu heimsins í dag varðandi líffjölbreytileika plantna.  
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Mynd 6: The Seed Collective. Í bókinni er bréfið og leiðbeiningar. Í boxinu eru fræ, mold, sáningartól, 

stækkunargler og töng. 

 

Thomas Pausz, vöruhönnuður, leiðbeindi mér í Seed Collective og hefur unnið 

verkefni þar sem hann notar staðbundin og lítið nýtt hráefni. Með slík hráefni að leiðarljósi 

hannar Thomas nýja ferla sem ýta undir breytingar er varða umhverfis- og félagsleg 

viðfangsefni. 68  Dæmi um slík verkefni eru Dandelion Study og Golden Rubber. Í 

Dandelion Study rannsakar Pausz villta fífla, í samstarfi við vöruhönnuðinn Johonnu 

Seelemann. Þau skoða plöntuna ítarlega, aðskilja hvert einkenni blómsins á mismunandi 

þroskastigum. Þau bjuggu til nokkur kvoðukennd efni úr mismunandi hlutum blómsins, 

með áferð og sjónræna eiginleika fífilsins þó sýnilega.69 Verkefnið er hluti af rannsókn á 

„plöntu-blindu“ sem er yfirstandandi félagslegt fyrirbæri.70 Fíflar eru mjög víða á Íslandi 

og eins og á flestum stöðum í heiminum álitnir illgresi. Golden Rubber er framlenging á 

Dandelion Study þar sem Pausz var í samstarfi við aðra hönnuði á vinnustofunni (e. 

residency), Delfina Foundation.71 Þau bjuggu til garð þar sem sérstök tegund fífils var 

ræktuð, Taraxacum Kok-Saghyz, í von um að uppskera fíflagúmmí. 72  Latex er 

                                                
68 „Thomas Pausz,“ Delfina Foundation, sótt 1. desember 2016. http://delfinafoundation.com/in-
residence/thomas-pausz/. 
69 „Dandelion Study,“ Johanna Seelemann, sótt 3. desember 2016. http://johannaseelemann.com/dandelion-
study. 
70 „Dandelion Study.“ 
71 „Golden Rubber,“ Thomas Pausz Studio, sótt 1. desember 2016. http://pausz.org/project-archive/Golden-
Rubber. 
72 „Golden Rubber.“ 
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undirstöðuhráefnið í náttúrulegu gúmmíi og hefur gúmmí iðnaðurinn verið að gera tilraunir 

með að rækta fífla sem innihalda hátt hlutfall af latexi.73  

 

Mynd 7: Dandelion Study eftir Thomas Pausz. Dæmi um efni um villtum fíflum.  

Ég gæti nefnt fleiri verkefni en læt hér við sitja. Að mínu mati eiga þessi verkefni 

það öll sameiginlegt að fjalla um brýn málefni og segja sögur. Sem hönnuður er mikilvægt 

að reyna að skilja kerfi frá hinu smæsta yfir í hið stærsta, taka fyrir „hlut,“ snúa honum á 

hvolf og hugsa hann upp á nýtt. Grundvallarbreytingar varðandi hugmyndafræði og 

hugsunarhátt í hönnunarheiminum virðist vera komandi stefna, sem ég tel að geti komið af 

stað efnahagslegum og samfélagslegum breytingum, bæði hérlendis og erlendis.74 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 „Golden Rubber.“ 
74 Fiona Cribben, „Hreyfing og hönnun.“ Mæna, sótt 9. desember 2016. 
http://maena.is/hreyfingoghonnun.html. 
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Niðurlag  

 

Eins og kom fram í tilvitnun Vandana Shiva, í byrjun ritgerðarinnar, þá eru fræ ekki bara 

fræ. Þau varðveita þekkingu, menningu og sjálfbærni. Þau eru umkringd okkur í daglegu 

lífi og undirstaða fæðu og hagkerfis um heim allan. Út frá rannsóknarvinnu minni við skrif 

þessarar ritgerðar er niðurstaða mín sú að það að er jafn mikilvægt að rækta fræ og að 

safna fræjum, til geymslu. Þetta helst í hendur og án annars þáttarins vantar hlekk í 

keðjuna. Johan Swärd er þeirrar skoðunar að það þurfi að rækta tegundir frekar en að 

geyma þær, í þar til gerðum söfnum. Ég er sammála Swärd, en ég tel að fræsöfn sé 

forsenda þess að hefja ræktun. Safnið væri vettvangur fyrir almenning til þess að rækta af 

sínum eigin hvötum, sem ég tel að hafi jákvæð áhrif á samfélög. Lykilinn er að hafa fræin 

aðgengileg svo þau dreifist á milli fólks og verði í stöðugri þróun með náttúrunni. Þessir 

tveir þættir, ræktun og safn, geta að mínu áliti lifað saman í fullkomnum samhljómi. Einnig 

tel ég að auka þurfi umræðu og fræðslu um þessi efni og þar gætu hönnuðir verið 

mikilvægt afl.  

Eitt af hlutverkum hönnuða er að útskýra möguleika sem kunna að leynast varðandi 

mikilvæg málefni, til dæmis á nýtingu auðlinda, í sínu nærumhverfi. Að benda á leiðir til 

þess að koma möguleikum upp á yfirborðið og þannig að ýta undir annars konar hugsun. 

Sem hönnuður er hægt að yfirfæra hugsunarhátt hönnunar á framandi ferla og að varpa 

ljósi á nýjar aðstæður. Hönnunarverkefni, eins og þau sem nefnd voru hér að ofan, er hægt 

að útfæra í ólíkum miðlum en þau eiga það sameiginlegt að koma með nýja nálgun á 

viðkomandi málefni.  Til þess að koma skilaboðum upp á yfirborðið og láta þau hljóma 

sem víðast er mikilvægt að skapa trúverðuga og áhugaverða umræðu, sem er forsenda 

breytinga. Við skrif þessarar ritgerðar hef ég áttað mig á því hversu öflugt tæki hönnun 

getur verið til frásagnar á málefnum sem nauðsynlegt er að vekja athygli á.  

Einnig hefur mér orðið betur og betur ljóst hversu aftengd ég er varðandi uppruna 

fæðu og hráefna. Vinna mín við þessa ritgerð hefur fært mig skrefi nær á því að skilja 

mikilvægi þess að vera sjálfbær í eigin landi og að þurfa ekki að treysta, eingöngu, á 

innflutta vöru. Þetta tel ég að geti stutt við þá hugmyndafræði, sem er vaxandi í 

nútímahönnun, um fullnýtingu hráefna. Eins og verkefnið Dandelion Study, sem getið er 

um í ritgerðinni, fjallar um. Hér áður fyrr skapaðist þekking á fullnýtingu hráefna sem ég  

tel ég að megi ekki tapast. Búandi á eyju, eins og Íslandi, er mikilvægt að þekkja auðlindir 
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landsins og kunna að nýta þær. Það er kostnaðarsamt að flytja inn mat og hráefni, bæði 

fyrir umhverfið og almenning. Það er því dýrmætt að kunna að nýta það sem umhverfið 

hefur upp á að bjóða. Við erum eins og fyrr segir orðin aftengd náttúrunni og jafnvel orðin 

blind á tækifæri sem kunna að vera til staðar. Á þessu má þó benda á undantekningar, eins 

og til dæmis aukna fullnýtingu sjávarafurða, en þar hafa hönnuðir meðal annars lagt hönd á 

plóg.  

Ég tel að Ísland væri mjög gott tilraunaland til þess að setja á laggirnar fræsöfn, og 

verið þannig öðrum löndum til fyrirmyndar. Landið er landfræðilega einangrað, við erum 

fámenn þjóð í stóru landi. Hér eru ýmsar náttúrulegar aðstæður gera okkur þetta kleift, eins 

og jarðhiti og mikið ferskvatn.  
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