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Ágrip  

Það eru um 70 ár síðan að hafist var handa við markvissa nýskógrækt á Íslandi og 

elstu reitirnir gefa nú af sér hráefni til viðarvinnslu. Fram til þessa hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á eiginleikum og gæðum trjáviðar hér á landi. Í ritgerðinni er 

skýrt frá niðurstöðum mælinga á vexti, viðarþéttleika og endingu fjögurra mikilvægra 

nytjategunda í ræktun á Íslandi. Auk þess er greint frá niðurstöðum mælinga í 

langtímatilraun á endingu lerkis (af nokkrum tegundum) sem staðsett er á 

Rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá. Í inngangi er fjallað almennt um viðarfræði, 

þéttleika, endingu viðar og þær trjátegundir sem koma við sögu í þessari rannsókn. 

Tegundirnar til rannsóknar á þéttleika og endingu voru: Alaskaösp (Populus 

trichocarpa), sitkagreni (Picea sitchensis), rauðgreni (Picea abies) og stafafura (Pinus 

contorta). Efniviður fyrir rannsóknina var sóttur í Haukadalsskóg í Biskupstungum og 

fór vettvangsvinna fram þar vorið 2012.  

Vöxtur allra tegunda í Haukadal var í meðallagi og svipaður meðalvexti 

tegundanna á Íslandi og við sambærilegar aðstæður erlendis. Mælingar á 

viðarþéttleika sitkagrenis og stafafuru voru þær fyrstu sem hafa verið framkvæmdar 

hér á landi. Niðurstöður sýndu að viðarþéttleiki alaskaaspar var hærri í Haukadal en á 

vaxtarsvæði tegundarinnar í Ameríku. Stafafuran mældist með hærri þéttleika neðst í 

stofninum en var annars með mjög jafnan viðarþéttleika, sem var í samræmi við 

mælingar frá Evrópu og Ameríku. Rauðgreni og sitkagreni vaxa vel í Haukadal en 

voru með viðarþéttleika við lægri mörk sömu tegunda í Evrópu og Ameríku. 

Kjarnaviður sitkagrenis mældist með hærri þéttleika en rysjuviður, en enginn munur 

var hjá öðrum tegundum í því tilliti.  

Til að mæla endingu viðar var sett út stöðluð pinnatilraun (stake test) í hlíðar 

Esju ofan við Mógilsá. Pinnar voru vigtaðir á hverju ári til að fylgjast með niðurbroti, 

en ekki verður hægt að framkvæma mat samkvæmt staðli fyrr en 5 árum eftir að 

tilraunin var sett út (sumarið 2017). Eftir fjögur ár var þyngdartap pinna mest hjá 

alaskaöspinni (26%) sem var um helmingi meira en hjá pinnum barrtegunda, en 

rauðgrenið var með minnst þyngdartap (10,8%). Pinnar úr kjarnavið voru með minna 

þyngdartap hjá öllum tegundum. Eftir 4 ár voru pinnar allra tegunda með greinileg 

merki um fúa en var þó mest áberandi hjá öspinni. Við mælingar á lerkitilraun kom í 

ljós vatnsupptaka lerkitegunda var marktækt lægri en hjá rauðgreni og skógarfuru 
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(Pinus sylvestris). Einnig kom í ljós hjá öllum tegundum að sýni sem höfðu fengið 

háhita-meðhöndlun voru með minni vatnsupptöku en ómeðhöndluð sýni. Ekki var 

marktækur munur á upptöku vatns milli lerkitegunda.  

Samkvæmt niðurstöðum stenst íslenskur trjáviður samanburð við sömu 

tegundir í Evrópu og Ameríku. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að íslenskur 

viður muni uppfylla gæðastaðla og með reynslu og rannsóknum eiga ræktendur að 

geta aukið gæðin til framtíðar.  

 

Lykilorð: árhringir, ending timburs, trjáviður, viðarþéttleiki, viðarfræði, fúasveppir.  
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Abstract 

[Properties of Icelandic wood: density and durability] 

Approximately 70 years have passed since large-scale forest planting began in 

Iceland, and today the oldest stands yield raw material for wood production. Until 

now, few studies have been made on the quality of Icelandic timber. This thesis 

reports measurement of forest growth, wood density and durability of four important 

tree species used for cultivation in Iceland. Furthermore, it reports the results of a 

long-term study at the Icelandic Forest Research at Mógilsá, in measuring durability 

of larch of different species. 

 The introduction chapter covers general wood studies, density and durability 

of wood, and considers the tree species used for the study. The species used for 

measurements of wood density and durability were: black cottonwood (Populus 

trichocarpa), Sitka spruce (Picea sitchensis), Norway spruce (Picea abies), and 

lodgepole pine (Pinus contorta). Lumber used for the research was wood from stands 

in Haukadalur in Biskupstungur, and fieldwork was conducted on site in spring 2012. 

 Growth of all the species at Haukadalur was at average compared to the 

growth of the same species in other Icelandic plantations, and compared with 

compatible conditions overseas. Measurements of wood density in Sitka spruce and 

lodgepole pine were the first ever conducted in Iceland. Results showed higher wood 

density in black cottonwood in Haukadalur than in the species’ growth in North 

America. Lodgepole pine had higher density lowest in the trunk, but otherwise its’ 

basic wood density was quite evenly distributed, which corresponds well to European 

and American measurements. Growing conditions in Haukadalur are favourable for 

Norway spruce and Sitka spruce, but their density was at the lower range of wood 

density reported for the same species in Europe and North America. The heartwood of 

Sitka spruce had higher density than sapwood, but no difference was detected in the 

other species. 

 For measuring wood durability, a standard stake test was put out in the hills of 

Esja above Mógilsá. Stakes were weighted every year to observe degradation, but it is 

only possible to carry out a standardized evaluation after five years’ time (summer 

2017). After four years, stakes weightloss was highest in black cottonwood (26%), 

which was double as high as the weightloss of the coniferous tree stakes.  Norway 

spruce had the lowest weight loss (10.8%) after four years. Stakes from heartwood of 
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all the species had the least weightloss compared to the stakes from sapwood. The 

stakes of all the species had clear signs of decay after four years in the ground, 

although it was most apparent in the black cottonwood. During measurements of the 

long-term larch experiment, I found that larch had a significantly lower water intake 

than Norway spruce and Scots pine (Pinus sylvestris). Furthermore, all the species 

showed that the wood samples which had undergone a high-heat treatment had lesser 

water intake than untreated examples. No significant difference was found in intake of 

water between different species of larch. 

 The present findings for the Icelandic wood samples generally compared well 

with studies on the same tree species in Europe and North America. The results 

indicated that the Icelandic wood will meet most wood quality standards and that 

Iceland’s forest owners should be able to further improve the wood quality with 

proper forest management.  

 

Key words: tree-rings, wood, wood durability, wood density, wood science, rot fungi. 

 



vi 

 

Þakkarorð 

Hér vil ég þakka öllum þeim sem veittu mér stuðning og aðstoðuðu mig við vinnslu 

og gerð þessarar ritgerðar. Fyrrum samstarfsfólki mínu hjá Skógræktinni þakka ég 

fyrir góða aðstoð við upphaf rannsóknarvinnu í Haukadal. Stjórnarfólki og 

samstarfsmönnum hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur þakka ég veittan stuðning og 

aukið svigrúm til að sinna náminu. Ég vil líka þakka Ívari Erni Þrastarsyni, Páli 

Sigurðssyni fyrir gott samstarf við sýnatöku og mælingar. Einnig fékk ég góða hjálp 

frá Brian Kane, David Mckeon, Dare Cloake, Philip Smyth og Thomas O‘Malley, 

skógfræðinemum frá Írlandi. 

Leiðbeinanda mínum Ólafi Eggertsyni þakka ég sérstaklega fyrir þolinmæði 

og mjög góða leiðsögn. Prófessor Bjarna Diðrik Sigurðssyni þakka ég fyrir góða 

kennslu og hvatningu. Halldóri Sverrissyni og Hreini Óskarssyni þakka ég fyrir 

veittan stuðning og yfirlestur. Álfheiði B. Marinósdóttur, Þórunni Eddu Bjarnadóttur á 

kennslusviði LbhÍ þakka ég fyrir hjálpsemi og persónulega þjónustu. Þórunni Reykdal 

alþjóðafulltrúa LbhÍ þakka ég sérstaklega fyrir mikilvægan stuðning og eftirfylgni 

sem leiddi af sér frábæra námsdvöl á Ítalíu. Guðrúnu Þórðardóttur bókasafnsfræðingi 

hjá Landbúnaðarháskólanum þakka ég einnig fyrir dýrmæta aðstoð við leit og lán á 

gögnum innan sem utan landssteina. Ragnhildi Freysteinsdóttur hjá Skógræktarfélagi 

Íslands þakka ég fyrir aðstoð við umbrot og frágang ritgerðar.   

Síðast en ekki síst þakka ég Rakel og börnum okkar Diljá og Emil fyrir ást og 

umburðarlyndi.  



vii 

 

 

Efnisyfirlit  

1 INNGANGUR ...................................................................................................... 1 

1.1 Trjáviður ........................................................................................................................................ 1 

1.1.1 Viðarnytjar............................................................................................................................. 1 

1.1.2 Innflutt timbur ....................................................................................................................... 3 

1.1.3 Kolefnisspor .......................................................................................................................... 3 

1.1.4 Flokkun innflutts timburs ...................................................................................................... 4 

1.2 Viðarvöxtur og viðarþéttleiki ....................................................................................................... 7 

1.2.1 Myndun trjáviðar ................................................................................................................... 7 

1.2.2 Hvað stjórnar viðarþéttleika?............................................................................................... 10 

1.2.3 Mæling á þéttleika viðar ...................................................................................................... 14 

1.2.4 Vatn og viður ....................................................................................................................... 15 

1.2.5 Efnafræði trjáviðar............................................................................................................... 16 

1.3 Ending trjáviðar .......................................................................................................................... 16 

1.3.1 Almennt um endingu viðar .................................................................................................. 16 

1.4 Fúasveppir ................................................................................................................................... 17 

1.4.1 Niðurbrotsferlið ................................................................................................................... 19 

1.4.2 Fúavarnir ............................................................................................................................. 20 

1.5 Rannsóknir á eiginleikum trjáviðar .......................................................................................... 21 

1.6 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgátur ........................................................................... 23 

1.6.1 Skógmælingar. ..................................................................................................................... 23 

1.6.2 Árlegur þvermálsvöxtur í mælireitum. ................................................................................ 23 

1.6.3 Mælingar á viðarþéttleika. ................................................................................................... 24 

1.6.4 Mæling á endingu náttúrulegs trjáviðar fjögurra tegunda með snertingu við jörð............... 25 

1.6.5 Mæling á endingu lerkis ofanjarðar. .................................................................................... 25 

2 EFNI OG AÐFERÐIR ....................................................................................... 26 

2.1 Staðsetning mælireita ................................................................................................................. 26 

2.1.1 Veðurfar .............................................................................................................................. 26 

2.1.2 Sýnatökureitir í Haukadal .................................................................................................... 26 

2.2 Efniviður ...................................................................................................................................... 28 

2.2.1 Alaskaösp ............................................................................................................................ 28 



viii 

 

2.2.2 Stafafura .............................................................................................................................. 29 

2.2.3 Rauðgreni ............................................................................................................................ 30 

2.2.4 Sitkagreni ............................................................................................................................ 30 

2.2.5 Evrópulerki .......................................................................................................................... 31 

2.2.6 Síberíulerki (rússalerki) ....................................................................................................... 32 

2.2.7 Sifjalerki .............................................................................................................................. 32 

2.3 Skógmælingar .............................................................................................................................. 32 

2.4 Sýnataka og vinnsla .................................................................................................................... 33 

2.5 Mælingar á þéttleika ................................................................................................................... 34 

2.6 Ending viðar með snertingu við jörð ......................................................................................... 36 

2.7 Úttekt á langtímatilraun á veðrun og endingu lerkis utanhúss. .............................................. 39 

2.7.1 Framkvæmd veðrunartilraunar lerkis .................................................................................. 39 

2.8 Úrvinnsla gagna .......................................................................................................................... 41 

3 NIÐURSTÖÐUR ................................................................................................ 42 

3.1 Skógmælingar .............................................................................................................................. 42 

3.1.1 Árlegur þvermálsvöxtur (árhringjabreiddir) ........................................................................ 42 

3.1.2 Hlutfall vor- og sumarviðar ................................................................................................. 45 

3.1.3 Þvermálsvöxtur og veðurfar ................................................................................................ 45 

3.2 Mælingar á viðarþéttleika .......................................................................................................... 45 

3.3 Mæling á endingu viðar með snertingu við jörð ....................................................................... 49 

3.3.3 Mælingar á þyngdartapi pinna ............................................................................................. 50 

3.4 Mæling á endingu lerkis ofanjarðar .......................................................................................... 51 

3.4.1. Mælingar árið 2014 .................................................................................................................. 51 

4 UMRÆÐUR ....................................................................................................... 53 

4.1 Aðferðafræði ................................................................................................................................ 53 

4.2 Skógmælingar .............................................................................................................................. 53 

4.2.1 Árlegur þvermálsvöxtur í mælireitum ................................................................................. 56 

4.2.2 Þvermálsvöxtur og veðurfar ................................................................................................ 57 

4.3 Mælingar á viðarþéttleika .......................................................................................................... 57 



ix 

 

4.4 Mæling á endingu náttúrulegs trjáviðar með snertingu við jörð ............................................ 61 

4.4.1 Mæling á þyngdartapi pinna ................................................................................................ 61 

4.4.2 Styrkleikaflokkun timburs ................................................................................................... 62 

4.5 Mæling á endingu lerkis ofanjarðar .......................................................................................... 63 

4.5.1 Fyrri mælingar 2004 ............................................................................................................ 63 

4.5.2 Mæling höfundar 2014 ........................................................................................................ 63 

5 ÁLYKTANIR OG LOKAORÐ ........................................................................ 64 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Myndaskrá 

nr.  Titill Bls. 

1. Innflutt timbur á hafnarbakkanum í Kópavogi. Sótt 17 apríl 2017 af 

http://www.mbl.is/frettir/forsida/2011/05/26/murbudin_hefur_solu_a_timbri/........ 

 

3 

2. Stimpill fyrir timbur flokkun samkvæmt viðurkenndum stöðlum og CE vottun 

(mynd. Swedish wood.  http://www.swedishwood.com/about_wood/choosing-

wood/wood-grades/).................................................................................................. 

 

 

5 

3. IPPC stimpill með kóða fyrir meðferð : [HT] = Hitað,(Heat treatment) / [MB] = 

Þrýstivarið með metýl brómíð / [DB] = Afbarkað (Debarked) / [KD] = Ofn 

þurrkað (Kiln Dried, [SI] = Slóvenía (upprunaland). Sótt 19apríl 2017af  

http://rebeccasbirdgardensblog.blogspot.is/2015/05/diy-vertical-pallet-

garden.html................................................................................................................ 

 

 

 

 

6 

4. Vaxtarlög viðarfrumu: frumveggur (Primary wall) og síðveggir (secondary walls) 

1,2 og 3. Beðmi (Cellulose) Pektín og hálfbeðmi í frumvegg en beðmi, hálfbeðmi 

og tréni (Lignin) í síðveggjum. Mynd fengin úr Moore, T. (2017). Hickory facts 

http://hickorygolfers.com.au/?page_id=214............................................................. 

 

 

 

9 

5 Skýringarmynd sem sýnir almennt hvernig viðarþéttleiki þróast/breytist á 

mismunandi aldursskeiðum hjá barrtrjám(softwood; mynd fengin úr Shmulsky og 

Jones 2011)............................................................................................................... 

 

 

11 

6. Myndin sýnir breytileika í viðarþéttleika lobolly furu í suðurríkjum 

Bandaríkjanna. Þéttleiki er mældur í 3 þverleika flokkum (5 – 8,9 tommur , 9 – 

11,9“ og 15“+) (Shmulsky og Jones, 2011).............................................................. 

 

 

12 

7. Línurit sem sýnir mun á viðarþéttleika rauðgrenis í Suður og Norður Svíþjóð 

(Svenskt Trä 2016).................................................................................................... 

 

13 

8. Hlutfallsleg áhætta á fúaskemmdum í rafmagnsstaurum innan Bandaríkjanna 

(Scheffer, 1998) (samkvæmt upplýsingum frá US Rural Electrification 

administration).......................................................................................................... 

 

 

21 

9.  Kort með landfræðilega staðsetningu Haukadals í biskupstungum......................... 28 

10. Loftmynd með rannsóknarreitum í Haukadalsskógi (mynd Bjarki Þ. Kjartansson, 

2015).......................................................................................................................... 

 

28 

11. mynd.a. Mælireitur alaskaaspar í Haukadalsskógi (t.v.) 11b. Mælireitur stafafuru 

(t.v.) í Haukadalsskógi (Ljósmyndir Sævar Hreiðarsson)................................. 

 

29 

12. mynd a. Mælireitir rauðgrenis í Haukadalssógi (t.v.). 12.b. Mælireitur  

sitkagrenis í Haukadalsskógi (t.h.)  (Ljósmyndir Sævar Hreiðarsson)............. 

 

32 

13. mynd.a. Felld sitkagrenitré á vinnuplani í Haukadal (t.v.). 13.b. Ívar Örn við 

sýnatöku í Haukadal (t.h.; Ljósm. Sævar Hreiðarsson).................................... 

 

35 

14. Skipting á sýnum úr 4,2 m bol, 30 cm sýni fyrir styrkleikamælingar, 5 cm sýni 

fyrir þéttleika,og 150 cm sýni sem var flett í 50 mm fyrir pinna - sýni vegna 

tilraunar með náttúrulega endingu með snertingu við jörð...................................... 

 

 

35 

15. mynd.a. Vatnsruðningsaðferð (water displace method. 15b.Til hægri er sýnt 

hvernig sneið er skorin inn að miðju (merg) úr skífu (til mælinga á 

viðarþéttleika).................................................................................................. 

 

 

36 

16. Vinstra mynd.a. sýnir rúmmálsmælingu samkvæmt lögmáli Arkidemisar á 

Keldnaholti. Hægri mynd b. sýnir þurrkun sýna í þurrkofni við 85°C í ca. fjóra 

sólarhringa, unnið á Rannsóknarstöðinni á Mógilsá (Ljósmyndir Sævar 

Hreiðarsson)............................................................................................................ 

 

 

 

37 



xi 

 

17. Tilraunareitur með Kistufell í baksýn. Pinnarnir eru í framræstu deiglendi með 

skógarkerfil sem ríkjandi tegund. (Ljósmynd Sævar Hreiðarsson)........................ 

 

39 

18. Lerkiviður í rekkum með 45% halla á Mógilsá 2004. (Ljósmynd Ólafur 

Eggertsson).............................................................................................................. 

 

41 

19. Páll Sigurðsson tekur sýni til vigtunar úr veðrunartilraun lerkis á Mógilsá 2014... 42 

20. Meðalbreiddir árhringja í tegundunum fjórum í brjósthæð.................................... 45 

21. Kassarit með miðgildi og fjórðungsmörkum. Myndin sýnir mismunandi dreifingu 

viðarþéttleika hjá fjórum trjátegundum frá Haukadal. Sýni úr öllum 

hæðarflokkum, með og án barkar, Alaskaösp(AÖ);(n55); stafafura(SF);(n59); 

rauðgreni(RG);(n59) sitkagreni(SG);(59). Lína inní kassa sýnir miðgildi með 

25% gilda beggja vegna innan og utan kassans, kross sýnir meðaltalið................. 

 

 

 

 

47 

22. Samband viðarþéttleika og breidd árhringja í brjósthæð (1,3 m hæð) fyrir 10 

próftré af fjórum trjátegundum í Haukadal. Aðhvarfsstuðull (R2) er fyrir 

sitkagreni (p = 0,005)...............................................................................................  

 

 

50 

23. Súlurit sem sýnir meðaltal fyrir þyngdartap allra pinna úr kjarna og rysju sem 

hlutfall af hundraði eftir þrjú ár (dökklitað )og fjögur ár (ljóst) í jörð á Mógilsá. 

Alaskaösp(AÖ);(n14); stafafura (SF); (n20); sitkagreni (SG);(n20); 

rauðgreni(RG);(n20)................................................................................................ 

 

 

 

51 

24. Tveir pinnar alaskaaspar brotnir eftir úttekt á fjórða ári tilraunar. Efri pinninn er 

úr rysjuvið og neðri úr kjarnavið............................................................................. 

 

51 

25. Nærmynd af pinna úr rysjuvið alaskaspar eftir þrjú ár í jörðu. Pinninn var með 

greinileg ummerki um niðurbrot fúasveppa............................................................ 

 

52 

26. Súluritið sýnir niðurstöður mælinga á vatnsupptöku með staðlaðri aðferð. 

Mælingin fór fram sumarið 2014, tíu árum eftir uppsetningu. Sýni vigtuð fyrir og 

eftir 20 min vatnsbað og reiknaður munur á þyngd í prósentum. RG rauðgreni, 

SKF. skógarfura, HYB.L sifjalerki, SIB.L. síberíu Lerki, Evr.L.evrópulerki. H = 

hita-meðferð 190°C, ÓH = óhitað..........................................................................  

 

 

 

 

53 

 

Töfluskrá 

nr. Titill Bls. 

1. Dæmi um aðila sem vinna og selja viðarafurðir úr íslenskum skógum 2017 2 

2. Skrá yfir vöruflokka og framleiðslumagn innlendra viðarafurða árin 2014 

og 2015, samanlagt fyrir allar tegundir: birki, greni, furu, lerki, ösp o.fl. 

(Einar Gunnarsson, 2016)............................................................................. 2 

3. Innflutningur viðarafurða eftir vöruflokkum SITC Rev. 4, 2015 (2017 

Hagstofa Íslands)........................................................................................... 3 

4. Losun koltvísýrings (CO2) á Íslandi 2014 (Umhverfisstofnun, 2017)........... 4 

5. Yfirlit yfir samræmda staðla samkvæmt norrænum T reglum og 

styrktarflokkun samkvæmt reglum Evrópusambandsins. (Staðlaráð Íslands 

2011; CEN 2009)........................................................................................... 5 

6. Yfirlit yfir styrktarflokkun harðviðar (D). (Staðlaráð Íslands 2011; CEN 

2009).............................................................................................................. 6 

7. Notkunarflokkun EN 335, rakastig (moisture content), þjónustu aðstæður 7 



xii 

 

(service conditions) Taflan er einfölduð útgáfa af notkunarflokkun (þýdd 

af höfundi) og fengin frá CEN (2013)...........................................................  

8. Taflan sýnir notkunarflokkum viðar í Nýja sjálandi og Ástralíu (Nolan, 

2011).............................................................................................................  7 

9. Rannsóknir á eiginleikum trjáviðs á Íslandi, alaskaösp(AÖ) stafafura(SF), 

rauðgreni (RG), sitkagreni (SG);(samantekt höfundar er ekki tæmandi) 22 

10. Upplýsingar um rannsóknarreiti í Haukadalsskógi, staðsettning er sýnd á  

mynd 10......................................................................................................... 27 

11. Trépinnar 2.5 cm * 2.5 cm * 50 cm reknir í jörð með 75 cm millibili. 

AÖ=Alaskaösp,SF=stafafura, RG=rauðgreni, SG=sitkagreni. K =kjarni, 

R=rysja......................................................................................................... 37 

12. Flokkunarstig fúa samkvæmt flokkunarkerfi EN 252................................... 38 

13. Flokkunarstig vegna endingu náttúrulegs trjáviðar EN 350........................ 39 

14. Niðurstöður skógmælinga í fjórum skógarreitum í Haukadal....................... 42 

15. Þvermálsfall trjátegunda í Haukadal.............................................................. 42 

16. Niðurstöður árhringjamælinga í Haukadal................................................... 43 

17. Hlutfalli sumarviðar í árhringjum þriggja trjátegunda í Haukadal......................... 45 

18. Spönn og meðaltal (μ) fyrir viðarþéttleika (g/cm3 ) allra sýna hjá fjórum 

trjátegundum í Haukadal.......................................................................................... 46 

19. Niðurstöður Tukey prófa eftir marktæka fervikagreiningu á meðaltölum 

fyrir viðarþéttleika mismunandi trjátegunda frá Haukdal............................ 47 

20. Meðaltal viðarþéttleika með og án barkar hjá fjórum trjátegundum í Haukadal....  47 

21. Meðaltal viðarþéttleika fjögurra trjátegunda í Haukadal og samanburðapróf á 

milli hæðarflokka.(5% marktæknimörk). Sameinuð gildi fyrir sýni með og án 

barkar.............................................................................................................. 48 

22. Viðarþéttleiki sitkagrenis (SG) eftir hæðarflokkum (bolur 4b)..................... 48 

23. Þyngdartap pinna úr kjarna og rysjuvið 4 trjátegunda úr Haukadal eftir fjögur 

ár í jörð í Esjuhlíðum ofan viðMógilsá..................................................................... 51 

24. Niðurstöður vaxtarmælinga fyrir fjögurra trjátegundir í Haukadal settar í 

samhengi við mælingar á sömu tegundum í öðrum skógarreitum á Hallormstað, í 

Haukadal og Skorradal. (Þórarinn Benedikz og Gunnar Freysteinsson, 1997; 

Valdimar Reynisson 2011; Lárus Heiðarsson, 2017). Alaskaösp (AÖ); stafafura 

(SF); rauðgreni (RG); sitkagreni (SG)............................................................. 54 

25. Meðaltöl fyrir viðarþéttleika alaskaaspar á Íslandi og á vesturströnd N-Ameríku 58 

26. Meðaltöl fyrir viðarþéttleika stafafuru á Íslandi, Írlandi og vesturströnd N-

Ameríku..................................................................................................................... 58 

27. Meðaltöl fyrir viðarþéttleika rauðgrenis (RG) á Íslandi og Evrópu....................... 59 

28. Beygjutogþol fjögurra tegunda úr Haukadal og erlend viðmið sömu 

tegunda (Ívar Örn Þrastarson 2014)............................................................. 63 



1 

 

1 Inngangur 

1.1 Trjáviður 

1.1.1 Viðarnytjar  

Eftir landnám nytjuðu nýbúarnir skóga og kjarrlendi. Trjá- og runnategundirnar sem 

þá prýddu landið og gera enn voru ilmbjörk (Betula pubescens), reyniviður (Sorbus 

aucuparia), blæösp (Populus tremula), einir (Juniperus communis), og nokkrar 

víðitegundir. Landnemar ruddu skóg og brenndu kjarrlendi til ræktunar. Þeir nytjuðu 

trjávið og hrís (kjarr) til eldunar, kolagerðar, beitar og fóðrunar búpenings (Sigurður 

Blöndal og Skúli B. Gunnarsson, 1999). Í Landnámabók er sagt frá Ávangi, írskum 

manni sem bjó í Botni Hvalfjarðar og byggði sér hafskip úr skógi sem þar óx (Einar 

Arnórsson, 1948).  

Frá örófi hefur rekaviður einnig borist með hafstraumum að ströndum landsins og 

hefur viðurinn verið nytjaður frá landnámi (Lúðvík Kristjánsson, 1980). Samkvæmt 

rannsóknum Ólafs Eggertssonar (1993) berst rekaviður hingað frá barrskógum 

Rússlands. Algengt er að hingað berist bolviðir af greni og furu en einnig rekur lerki 

sem eru oftast heil ósöguð tré sem hafa fallið í árnar af náttúrulegum orsökum. 

Rekaviðurinn á uppruna sinn að rekja til skógarsvæða Rússlands og berast þaðan með 

stórfljótum út í Íshafið en þaðan ferðast viðurinn með hafstraumum og hafís til 

landsins (Ólafur Eggertsson, 1993).  

Endurheimt fyrri landkosta með friðun birkiskóga, prófun innfluttra trjátegunda í 

skógrækt og landgræðslu, hófst fyrst við lok 19. aldar en nýskógrækt komst þó ekki í 

gang fyrir alvöru fyrr en um miðja 20. öldina. Skógarþekja Íslands samkvæmt 

alþjóðlegum stöðlum (þar sem fullvaxin tré verða yfir 5 m) var skráð 49.200 hektarar 

árið 2015 og með standandi viðarrúmmál (aðeins tré yfir 10 cm d1,3m) 502.000 m3 yfir 

börk (FAO, 2016). 

Eftir að skógrækt hófst var fljótlega hægt að nýta efnivið úr fyrstu grisjunum í eldivið, 

girðingastaura, kurl o.fl. (Sigurður Blöndal og Skúli B. Gunnarsson, 1999). Þegar kom 

að annarri grisjun (oft við 30 - 40 ára aldur) jukust möguleikar á fjölbreyttari vinnslu. 

Undanfarin áratug hefur nýting trjáviðar á Íslandi aukist til muna, t.d. hefur innlend 

framleiðsla á eldivið verið meiri en innflutningur eldiviðar frá 2008 (Ellert A. 

Marísson, 2016). Frá árinu 2009 hefur Skógræktin selt viðarkurl í 



2 

 

járnblendiverksmiðju ELKEM á Grundartanga. Ásamt aukinni sölu á kurli til iðnaðar 

hefur orðið uppbygging á annarri vinnslu, m.a. flettingu bolviðar. Víða um landið hafa 

Skógræktin, skógræktarfélög og skógarbændur komið sér upp tækjakosti og aðstöðu 

til viðarvinnslu (Tafla 1). Fjölbreyttar afurðir eru í boði: arinviður, bolviður, 

borðviður, hefluð borð, fánastangir, girðingastaurar, kurl, sag, spænir o.fl. (Tafla 1). 

Skráðar viðarafurðir úr íslenskum skógum fyrir árið 2014 voru 5.304 m3 og 4. 680 m3 

fyrir 2015, sem var lækkun um 624 m3 milli ára og gefur meðaltalið 4.992 m3 fyrir 

bæði árin (Tafla 2) (Einar Gunnarsson, 2016).  

Tafla 1. Dæmi um aðila sem vinna og selja viðarafurðir úr íslenskum skógum 2017.  

Afurðastöðvar  staðsetn. bolir borð brenni kurl staurar sag/spænir 

Skógræktin  Skorradalur x x x x x x 

1. -  Vaglir x x x x x x 

-  Hallormstaður x x x x x x 

-  Þjórsárdalur x x x x x x 

Skógarbændur Silfrastaðir x x x  x  

- Droplaugarstaðir x  x  x  

- Ytri -Víðivellir II x x x  x x 

Skógræktarfélag Árnesinga x x x x x x 

- Eyfirðinga x x x x x x 

- Hafnfirðinga x  x  x  

- Reykjavíkur x x x x x x 

 

 

Tafla 2. Skrá yfir vöruflokka og framleiðslumagn innlendra viðarafurða árin 2014 og 

2015, samanlagt í rúmmetrum (m3) fyrir allar tegundir: birki, greni, furu, lerki, ösp 

o.fl. (Einar Gunnarsson, 2016) 

ár/ m3 Arinviður Bolviður Borðviður Kurl Kurl iðn. Sag/spænir Staurar 

2014 674,0 206,0 165,0 359,0 3.830,0 37,0 33,0 

2015 556,0 159,5 63,6 669,8 3.171,0 39,5 21,0 
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1.1.2 Innflutt timbur 

Innflutningur á viðarafurðum árið 

2015 var um 53.244 tonn og skráð 

tollverð (Cif-verð) var 3.292 

milljónir króna (Tafla 3) (Hagstofa 

Íslands, 2015). Ef rúmþyngd á 

innfluttum viðarafurðum er áætluð 

um 350 kg m-3 er árlegur innflutn-

ingur um 150 þúsund m3. Miðað 

við það þá var innlend framleiðsla 

4.680 m3 (Tafla 2) með um 3,1% 

markaðshlutdeild.  

Innlend framleiðsla á viðarafurðum hefur aukist undanfarin ár, eins og áður kom fram, 

en timburframleiðsla er samt enn á frumstigi og er með mjög lága markaðshlutdeild 

miðað við innflutt timbur (vöruflokkur 248). Innflutningur á söguðum trjávið 2015 

var um 65.000 m3 miðað við að áætlað að rúmþyngd hans sé að meðaltali um 500 kg 

m-3. Á sama tíma var skráð innlend framleiðsla á söguðum borðvið um 64 m3 

(Hagstofa Íslands, 2017; Einar Gunnarsson, 2016). Til mikils er því að vinna fyrir 

skógræktendur á Íslandi. 

  

Tafla 3. Innflutningur viðarafurða eftir vöruflokkum SITC Rev. 4, 2015 ( Hagstofa 

Íslands, 2015)  

Vöruflokkur Afurðir í vöruflokki Tonn Cif verð milljónir króna 

245 Eldiviður og viðarkol 399,0 43,4 

246 Viðarspænir, viðarúrgangur 19.966,5 426,1 

247 Trjábolir, óunnir eða kantaðir 320,0 15,3 

248 Trjáviður,sagaður o.þ.h. 32.518,0 2.791,4 

251 Viðardeig og úrgangspappír 40,4 15,6 

 

1.1.3 Kolefnisspor 

Innlend framleiðsla getur einnig verið umhverfislega sjálfbærari en innflutningur, því 

að sjóflutningur á timbri til landsins er um 68% af heildar kolefnisspori innflutts 

1. mynd. Innflutt timbur á hafnarbakkanum í 

Kópavogi, apríl 2011 (mynd. mbl. 2011). 
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timburs (1. mynd). Samkvæmt útreikningum Kenneth Breiðfjörðs (2011) er 

kolefnispor innflutts timburs sem er brennt við lok nýtingar um 1,9 kílógrömm (kg) 

koltvísýring (CO2) á hvert kg timburs (1,6 kg við urðun). Flutningur yfir hafið með 

skipum losar um 1,3 kg CO2 á hvert kg af timbri (vöruflokkur 248) sem gerir ca. 

32.500 tonn x 1,3 = 42.250 tonn af CO2. Árlegur CO2 útblástur án landnotkunar 

(reiknað ígildi) á Íslandi er 4.596.900 tonn, sjá Töflu 4 (Umhverfisstofnun, 2017). 

Með sömu forsendum er árleg heildarlosun vegna innfluttra viðarafurða um 70.000 

tonn CO2. Ef sama magn væri framleitt innanlands væri losun um 22.400 tonn 

CO2.Samkvæmt tölum frá Finnlandi er rauðgreni og skógarfura að binda um 1,85 tonn 

af CO2 á hvert tonn timburs (Kennth Breiðfjörð, 2011).   

 

Tafla 4. Losun koltvísýrings (CO2) á Íslandi 2014 (Umhverfisstofnun, 2017).  

Flokkun án landnotkunar Þúsundir tonna CO2 ígilda Hlutfall af heildarlosun % 

Rafmagn og hiti 188,7 4 

Samgöngur 800,5 17 

Iðnaður og efnanotkun 2.082,8 45 

Sjávarútvegur 442,6 10 

Landbúnaður 747,7 16 

Úrgangur 255,2 6 

Annað 79,4 2 

Heildarlosun þúsund tonn 4.596,9 100 

 

1.1.4 Flokkun innflutts timburs  

Timbur á íslandi flokkast sem burðarviður og smíðaviður. Burðarvirki úr barrtrjám 

skal vera vottað samkvæmt norrænum T-reglum: ÍST INSTA-142:2009 eða ÍST EN 

519. Staðallinn skilgreinir eiginleika og útskýrir kröfulýsingar á söguðu timbri sem 

nota skal sem burðarvirki. Flokkað er eftir T og C reglum og LT-timbur (límtré) 

(Tafla 5).  

Allt timbur á markaði Evrópusambandsins skal jafnframt hafa vottun um Evrópsk 

samræmi (Conformite Europeene [CE]) samkvæmt gæðastaðli EN 14081-1.   

CE staðlar eru reglur sem snúa að kröfum um heilbrigði, öryggi og umhverfisvernd. 

Staðlarnir ná yfir vörutegundir á markaði innan Evrópsambandsríkja. Reglurnar gilda 
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jafnt fyrir vörur framleiddar innan Evrópusambandsríkja og fyrir innfluttar vörur. Á 2. 

mynd er dæmi um stimpil á timbri með CE merkingu. 

ÍST EN 519 staðall Evrópusambandsins 

skilgreinir styrk og eiginleika timburs af 

barrtrjám í flokk C (2. mynd og Tafla 5), 

harðviður fer í flokk D (Tafla 6) (CEN, 

2009). Styrktarflokkur C14 til C50 er fyrir 

barrvið (softwood) en fyrir harðvið (e. hard-

wood) er flokkun frá D18 til D70. Flokkar frá 

C14 til C30 má flokka sjónrænt en C35 til 

C50 verður að vélflokka með viðurkenndum 

mælitækjum (5.mynd). Ívar Örn Þrastarson 

(2014) framkvæmdi styrktarmælingar á 

fjórum trjátegundum úr Haukadal samkvæmt 

Evrópustaðli EN 338:2009. Fram til þessa 

hefur íslenskt timbur ekki verið flokkað 

samkvæmt framangreindum stöðlum en 

vonandi er þess ekki langt að bíða. 

 

Tafla 5. Yfirlit yfir samræmda staðla samkvæmt norrænum T reglum og styrktar-

flokkun samkvæmt reglum Evrópusambandsins (Staðlaráð Íslands 2011; CEN 2009).  

T-flokkar T0 T1 T2 T3     

C-flokkar C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 

Beygjutogþol 

(MOR) N/mm2 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 

Stífni (MOE.p.) 

N/mm2 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15 16 

Þéttleiki (fm,k) 

kg/m3 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 

Þéttleiki 

(pmean) kg/m3 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 

Beygjutogþol (Modulus of rupture/bending strength) (MOR). Stífni (modulus of elasticity MOE 

parallel(p.)). Gildi fyrir viðarþéttleika (characteristic value of density) (f m,k). Meðaltal viðarþéttleika 

(ρmean) ÍST INSTA 142:2009. 

 

2.mynd. Stimpill fyrir timbur 

flokkun samkvæmt viðurkenndum 

stöðlum og CE vottun (mynd 

Swedish wood).  
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Tafla 6. Yfirlit yfir styrktarflokkun harðviðar (D) (Staðlaráð Íslands 2011; CEN 

2009).  

D-flokkar mælieining D18 D24 D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Beygjutogþol 

(MOR)  N/mm2 18 24 30 35 40 50 60 70 

Stífni 

(MOE.p.) N/mm2 9,5 10 11 12 13 14 17 20 

Þéttleiki (fm,k) kg/m3 475 485 530 540 550 620 700 900 

Þéttleiki 

(pmean) kg/m3 570 580 640 650 660 750 840 1080 

 

IPPC stimpill á timburafurðum er merki um að framleiðandi starfi samkvæmt 

alþjóðlegri samþykkt. International Plant Protection Convention (IPPC) er nefnd á 

vegum Sameinuðu þjóðanna sem leitast við að koma í veg fyrir útbreiðslu skaðvalda á 

plöntum og plöntuafurðum. Stimpillinn gefur upplýsingar um framleiðanda, land og 

meðferð vörunnar (3. mynd).  

 

  

 

Notkunarflokkur (Use Class EN 335:2013) er flokkun áhættu á niðurbroti við 

mismunandi not og aðstæður (Tafla 7). Þessi flokkun nýtist aðalega í suður Evrópu og 

í þeim heimshlutum þar sem timburnytjum stafar ógn af fúasveppum og skordýrum 

(borurum, lirfum og termítum). Hugtakið „Hazard Class“ (EN 335-3:1995) var notað 

fram til 2013 í Evrópu en var breytt í „Use Class“ (EN 335:2013). Eldra hugtakið en 

er enn notað í öðrum heimshlutum, m.a. Nýja Sjálandi og Ástralíu (Tafla 8) 

(Apawood-Europe, 2016). 

 

 

3.mynd. IPPC stimpill með kóða fyrir meðferð: 

[HT] = Hitað (Heat treatment) / [MB] = 

Þrýstivarið með metýl brómíð / [DB] = 

Afbarkað (Debarked) / [KD] = Ofnþurrkað 

(Kiln Dried, [SI] = Slóvenía (upprunaland). 

Mynd fengin hjá Rebecca‘s Birds Garden 

(2015). 
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Tafla 7. Notkunarflokkun EN 335 eftir rakastigi viðar (e. moisture content), 

notkunaraðstæðum (e. service conditions). Taflan er einfölduð útgáfa af 

notkunarflokkun (þýdd af höfundi) og fengin frá CEN (2013).  

Flokkur Notkunarskilyrði Dæmi um notkun 

1 Þurr viður, raki undir 20% Innanhúss: húsgögn, gólfefni, klæðning o.fl. 

2 Þurr viður, raki stundum yfir 20% Lokað rými: grind, sperrur o.fl. 

3 Viður rakastig oft yfir 20% Utandyra: ytra byrði, klæðning, gluggar o.fl. 

4 Viður með viðvarandi raka yfir 20% Utandyra: snerting við jörð, staurar o. fl. 

5 Viður, viðvarandi snerting v. saltvatn Stoðir, bryggjur, bátar o.fl. 

 

Tafla 8. Taflan sýnir notkunarflokkun viðar á Nýja Sjálandi og Ástralíu. Fengið 

frá Nolan (2011). 

.  

 

1.2 Viðarvöxtur og viðarþéttleiki  

1.2.1 Myndun trjáviðar 

Eftirfarandi umfjöllun um viðarvöxt er að mestu fengin frá Shmulsky og Jones, (2011) 

og Hoadley, (2000), nema þar sem vísað er í aðrar heimildir. Meðan tré eru ung og 

heilbrigð verður lengdarvöxtur á rótarendum, toppsprota og greinum á hverju ári. Auk 

lengdarvaxtarins, gildna trén á þverveginn með myndun á nýju lagi viðartrefja 

(árhring) utan um allt tréð í rótum, stofni og greinum. Undir berki trjáplantna liggur 

vaxtarlag sem nefnist ungvefur (e. cambium). Sú næring (sykrur) sem myndast við 

ljóstillífun í laufi eða nálum trjánna flyst innan vaxtarlagsins um allt tréð. Í 

vaxtarlaginu fer einnig öll nýmyndun fruma fram.  
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Viðarfrumur (e. xylem) myndast innanvert í vaxtarlaginu og mynda langsum liggjandi 

æðar (e. longitudinal cells), sem eru tvennskonar. Í barrtrjám eru trefjaæðar (e. 

traceids) en í lauftrjám eru viðaræðar (e. vessel elements). Lauftré geta í sumum 

tilfellum haft báðar gerðirnar. Fyrir utan að flytja vatn og næringu þá eru viðar- og 

trefjaæðar stoðvefur trjáplantna. Sáldvefsfrumur og barkarfrumur (e. 

phloem/rhytidome) myndast utanvert í vaxtarlaginu í tvískiptu lagi, með innri sáldvef 

(e. pholem) úr lifandi frumum sem deyja með tímanum og mynda loftfylltan kork eða 

ytri börk (e. rhytidome). Ytri börkurinn hefur lága hitaleiðni og ver tréð fyrir 

veðrabreytingum, eldi o.fl. 

Merggeislar (e. horizontal resin canals), eru sáldæðar sem liggja bæði lóðrétt og lárétt 

innan trjábolsins og mynda oft sýnilega geisla (e. rays) frá merg (innsta vaxtarhring) 

út að vaxtarlagi. Merggeislarnir eru úr sérhæfðum stuttfrumum (e. parenchyma) sem 

myndast í vaxtarlaginu og er hlutverk þeirra að flytja næringarforða innan stofnsins. 

Stuttfrumurnar sem mynda merggeislana nefnast geislafrumur (e. ray cells). Einnig 

innheldur trjáviður sérhæfðar forðafrumur sem kallst þekjufrumur (e. epithelial cells) 

(Haraldur Ágústsson, 1977; Björn H. Jónsson, 1988). 

Viðarfrumur í yngstu (ystu) árhringjum trjábolsins mynda rysjuvið (e. sapwood), en 

þar eru frumur virkar við flutning á vatni og næringarefnum upp frá rótum. Frumur 

rysjunnar haldast lifandi nokkur ár eftir myndun en deyja smám saman eftir sem nær 

dregur myndun kjarnaviðar. Í kjarnaviði eru allar viðarfrumur dauðar. Við myndun 

kjarnaviðar, áður en frumurnar deyja og veggir þeirra lokast, þá mynda þær varnarefni 

(e. extractives) úr aðgengilegum næringarefnum og sykrum (Kortelainen, 2011). 

Varnarefni finnast einnig í rysjuvið en í mun meira mæli í kjarnavið. Gerð og magn 

varnarefna hefur meðal annars áhrif á endingu, ilm, lit, vigt og þéttleika viðarins. 

Veggir viðarfruma hafa fjögur vaxtarlög (4. mynd): frumvegg (e. primary wall) og 

þrjá síðveggi (e. secondary walls) S1, 2 og 3. Síðveggur númer tvö er þykkasti hluti 

frumuveggsins eða allt að nítíu af hundraði og er að stærstum hluta úr beðmi. Halli ör-

þráða (e. micro fiber angle, skammstafað MFA) er vaxtarstefna örþráða í 

frumuveggjum viðarfruma. Halli örþráða hefur áhrif á eiginleika og styrk viðarins 

sérstaklega í þykkasta lagi í frumuvegg trjáfruma S2 (4. mynd). Tré með mikinn 

vaxtarhalla örþráða í frumuveggjum hafa lægri styrk og minni stífleika. Tré sömu 

tegundar með sama viðarþéttleika geta haft mismikinn halla örþráða í vaxtarlögum 

frumuveggja. Til að meta betur gæði viðar er hægt að mæla halla örþráða í S2 laginu 
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(4. mynd). Sem dæmi úr norskri rannsókn þá vex vorviður rauðgrenis með 10 til 45° 

halla en sumarviður með 5 til 30° (Säll, 2002). Trefjahalli (e. grain angle, 

skammstafað GA) á við halla heilla viðarfrumna upp eftir stofninum, og eru mældar 

gráður á vaxtarstefnu viðarfruma upp stofninn. Styrkur viðarins fer minnkandi eftir 

því sem trefjahallinn eykst. Í ungum trjám vaxa frumurnar oft rangsælis, en rétta sig af 

og vaxa beint eða réttsælis þegar tréð eldist (Säll, 2002). Barrtré, með mikinn 

þvermálsvöxt, hafa oftar háan MFA- og GA-halla, sem hvoru tveggja hefur neikvæð 

áhrif á viðargæðin. Sagað timbur með háan halla á trefjastefnu (GA) er með lakari 

formheldni og minni stífleika (Säll, 2002). Rannsókn á mismunandi kvæmum af 

sitkagreni á Írlandi sýndi sterka fylgni MFA bæði varðandi styrk og stífni viðarins 

(Treacy o.fl., 2000). Beinleiki bolsins og trefjahalli hefur mikil áhrif á hvort viðurinn 

hneigist til að vinda upp á sig við þurrkun. Við rannsóknir í Noregi hefur há 

grisjunarprósenta í lággrisjun, þar sem hraðvöxnustu trén eru látin standa, neikvæð 

áhrif á trefjahallann sem leiðir til lakari gæða á rauðgreni við lokahögg (Säll, 2002). Í 

Skotlandi hefur ræktun grenis með meira millibili (2,4 m) valdið breikkun árhringja, 

lægri viðarþéttleika, aukins þvermálsfalls upp eftir bol, sverari kvista og minni 

styrkleika (Petty o.fl., 1990). Það er tekið sérstaklega fram í þeirri rannsókn að of 

mikið millibil í lundum hraðvaxta tegunda, eins og sitkagrenis, getur leytt til þess að 

viðurinn uppfylli ekki kröfur um styrk og gæðastaðla til framleiðslu timburs. 

 

4. mynd. Vaxtarlög viðarfrumu: frumveggur (e. Primary wall) og síðveggir (e. 

secondary walls) 1,2 og 3. Beðmi (e. cellulose), pektín og hálfbeðmi í frumvegg, 

en beðmi, hálfbeðmi og tréni (e. lignin) í síðveggjum. Mynd fengin úr Moore 

(2017).  

Þéttleiki viðar (e. wood density) er einn mikilvægasti mælikvarði á styrk timburs. 

Þéttleiki viðar hefur 100% fylgni við orkuinnihald og gefur einnig mikilvægar 

upplýsingar fyrir vinnslu á trjákvoðu (til framleiðslu á pappír, o.fl.). Viðarþéttleiki 

hefur áhrif á þurrkun og gefur vísbendingar um hörku, formheldni og eiginleika til 

vinnslu (Hundhausen, 2010; Treacy o.fl., 2000). Eðlisþyngd (e. specific gravity) er 
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mælikvarði á þéttleika hlutar eða efnis og er fasti fyrir hrein efni. Eðlisþyngd efnis er 

þyngd eins rúmsentimetra af efninu. Hún er skilgreind sem  

ρ = m / V          

Þar sem ρ = eðlisþyngd, m = þyngd efnis, V = rúmmál efnis. Eðlisþyngd er háð 

staðsetningu (hæð yfir sjó) og hitastigi og hlutfallslegur þéttleiki allra efna tekur 

viðmið af þéttleika vatns við 4 °C, en þá er eðlisþyngd vatns 1 g cm3, en er lægri en 1 

g við annað hitastig. Eðlisþyngd viðarfruma allra trjátegunda er nálægt 1,50 g cm3. 

Sem dæmi myndi 1 rúmmeter (m3) af samþjöppuðum viðarfrumum vega 1,5 tonn. 

Eðliseiginleikar trjáviðar gera það hinsvegar að verkum að frumurnar leggjast ekki 

saman við þurrkun og eftir verður því loftrými (e. void) innan og á milli viðarfruma. 

Þéttleika viðar (Þ) má því skilgreina þannig: 

Þ = m / (V+v)          

Þar sem v = loftrýmið innan og á milli viðarfrumna.  

Hjá barrtrjám lækkar viðarþéttleikinn yfirleitt við aukinn þvermálsvöxt, en hjá 

lauftrjám er fylgnin oftar jákvæð (Jyske o.fl., 2008). Við vinnslu á trjám með mikinn 

mun á þéttleika innan bolsins myndast gjarnan spenna á milli gisnari og þéttari hlutans 

sem getur valdið vindingi og sprungumyndun. Til framleiðslu á gæðatimbri þarf því 

að meta viðarþéttleika, ásamt beinleika, þvermálsfalli og stærð og magni kvista í 

bolnum sem vinna á.  

Rússneskt timbur er þekkt fyrir mikinn viðarþéttleika og gæði. Veðurfarsskilyrði í 

stórum hluta Rússlands veldur hægum vexti sem leiðir til grannra árhringja. 

Samkvæmt Evrópustöðlum má breidd árhringja í hágæða barrvið ekki að fara yfir 

fjóra millimetra. Meðalbreidd árhringja í rússnesku timbri er á bilinu 1 til 1,3 mm 

(Finnlumber, 2015).  

 

1.2.2 Hvað stjórnar viðarþéttleika? 

Viðarþéttleiki er mismunandi milli trjátegunda. Samkvæmt rannsókn á Írlandi er 

breytileiki á viðarþéttleika mun hærri hjá skógarfuru en rauðgreni og furan hefur hærri 

þéttleika nær rót (Treacy o.fl. 2000). 

Vaxtarstaður, hæð yfir sjávarmáli, fjarlægð frá sjó, veðurfar og landslag eru lykilatriði 

fyrir vöxt trjágróðurs og viðarþéttleika (Kimmins, 1997; Yasue o.fl., 2000). 
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Staðbundin atriði hafa líka mikil áhrif á trjávöxt og þéttleika viðar, m.a. 

tegundasamsetning, vaxtarrými, ljósmagn, gerð og frjósemi jarðvegs, (C:N) hlutfall, 

halli lands, rakastig, vindstyrkur, o.fl. (Shmulsky og Jones, 2011).  

Í upphafi vaxtarlotu mynda flest barrtré svokallaðan ungvið (e. juvenile wood), með 

breiða árhringi og lágan þéttleika. Eftir ungviðsstigið koma tvö stig fullþroska (e. 

mature og older mature á 5. mynd) þar sem trén hafa góðan (eða jafnan) hæðarvöxt, 

mikla framleiðni (þvermálsvöxt) og hærri viðarþéttleika. Þegar trén ná svo eldra stigi 

(e. old period) þá hægist á hæðarvexti þeirra, árhringir grennast og hafa minni 

þéttleika. Vaxtarstigin eru mislöng eftir líflengd hverrar tegundar fyrir sig (5. mynd). 

 

5. mynd. Skýringarmynd sem sýnir almennt hvernig viðarþéttleiki breytist á 

mismunandi aldursskeiðum hjá barrtrjám. Mynd fengin úr Shmulsky og Jones (2011). 

 

Hjá trjátegundum sem fara í vetrardvala myndast fyrst á vorin opnar frumur með 

þunna veggi sem kallast vorviður (e. earlywood). Seinni hluta vaxtartímans á sumrin 

myndast frumur með þykkari veggi sem kallast sumarviður (e. latewood). Hjá 

barrtrjám getur sumarviður verið þrefalt þyngri en vorviður og til dæmis er þurrvigt 

sumarviðs grenis í Svíþjóð allt að 0,90 g cm-3 miðað við 0,30 g cm-3 að hámarki á 

vorvið (Svenskt Trä, 2016). Hátt hlutfall sumarviðar gefur því hærri rúmþyngd 

(viðarþéttleika) og meiri styrk. Samkvæmt rannsóknum hefur sumarviður barrtrjáa 

jákvæða fylgni við sumarhita (Sigurður Blöndal, 1953; Franceschini o.fl. 2013; Wang, 

Payette og Bégin, 2002). Margar rannsóknir sýna einnig fram á neikvæða fylgni 

sumarviðar barrtrjáa við sumarúrkomu (maí – ágúst) (Levanic o.fl., 2009; Wimmer og 

Grabner, 2000).  
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Á norðlægari slóðum við temprað loftslag er þéttleiki barrviðar að öllu jöfnu þéttari 

eftir sem norðar dregur, en í heittempraða beltinu getur þetta snúist við. Við mælingar 

á viðarþéttleika flæðafuru (Pinus taeda; einnig nefnd pollafura) í 8 fylkjum suðaustur 

Bandaríkjanna frá 37° suður til 30° þá hækkar þéttleikinn eftir sem sunnar dregur frá 

0,47 í Norður Karólínu til 0,57 í Flórída, sjá 6. mynd. Í sömu rannsókn kom fram 

greinileg hækkun á þéttleika við aukið bolþvermál frá 5 til 15 tomma (Shmulsky og 

Jones, 2011). 

 

6. mynd . Myndin sýnir breytileika í viðarþéttleika flæðafuru (Pinus taeda) í 

suðurríkjum Bandaríkjanna. Þéttleiki er mældur í 3 þvermálsflokkum (5 – 8,9 

tommur , 9 – 11,9“ og 15“+) (Shmulsky og Jones, 2011). 

 

 

Vaxtarskilyrði eru mjög oft breytileg eftir breiddargráðum, en það getur líka verið 

mikill munur innan sömu breiddargráðu, til dæmis vegna landslags, fjarlægðar frá sjó, 

hæð yfir sjávarmáli, o.fl.. Sitkagreni á Bretlandseyjum hefur t.d. marktækt hærri 

viðarþéttleika austar í landinu (Moore, 2011). Breytileiki viðarþéttleika innan sömu 

tegundar má að miklu leyti rekja til munar á milli vaxtarskilyrða og kvæma (Brazier, 

1980). Margar rannsóknir hafa þannig sýnt fram á að viðarþéttleiki sé arfgengur 

eiginleiki sem gefur möguleika á framræktun einstaklinga með háan viðarþéttleika 

(Evertsen, 1988; Zobel og Jett, 1995). 
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Í Svíþjóð er þéttleiki rauðgrenis marktækt lægri á frjósamara landi (Johansson, 1999). 

Í mótsögn við nokkrar fyrri tilvitnanir er að viðarþéttleiki rauðgrenis er marktækt 

hærri eftir því sem sunnar dregur á vaxtarsvæði tegundarinnar innan Svíþjóðar (7. 

mynd). Ástæðan fyrir hærri viðarþéttleika sunnar í landinu er breyting á hlutfalli 

sumar- og vorviðar, en lengri vaxtartími eykur myndun sumarviðar (Svenskt Trä, 

2016). Samkeppnisstaða í laufþaki skiptir líka máli. Tré sem eru yfirskyggð (e. 

suppressed) í 

laufþaki trjálunda og 

þau sem eru 

milliríkjandi (e. co-

dominant) hafa 

marktækt hærri 

þéttleika en tré sem 

eru í ríkjandi stöðu 

(e. dominant) 

(Bramming og 

Øvrum, 2005; Flæte 

o.fl., 2009). Í 

rannsókn Wodzicki 

(1971) kemur fram að hitastig og úrkoma í september eru einnig mikilvægar breytur 

fyrir viðarþéttleika skógarfuru. Það eru einnig vísbendingar um að þau kvæmi 

barrtegunda sem springa snemma út byrji myndun sumarviðar fyrr og hafi því meiri 

þéttleika en þau kvæmi sem fara seinna af stað að vori (Dietrichson, 1964). Í finnskri 

grisjunar- og áburðartilraun á rauðgreni kom í ljós að við áburðargjöf jókst 

þvermálsvöxtur en þéttleiki viðarins lækkaði. Þar sem grisjað var ásamt áburðargjöf 

var ekki marktækur munur á þéttleika viðarins. Ekki var nema 3 til 6 % munur á 

þéttleika í mismunandi hæð í trjánum en 49 til 80% munur innan árhringja (Jyske 

o.fl., 2008). Í annarri rannsókn í Finnlandi kom fram marktækt hærri viðarþéttleiki í 

sjálfsáðum skógarreitum umfram gróðursettar plantekrur (6,2% við 25 ára aldur og 

4,2% við 70 ára aldur);( Hakkila og Uusvaara, 1968). 

Á norðlægum slóðum hefur þéttleiki viðar farið lækkandi eftir miðja síðustu öld, og 

fyrirbærið hefur verið nefnt á ensku: „the  divergent problem“ (Arrigo o.fl., 2008). Í 

viðleitni til að greina ástæður þessa fyrirbæris hafa farið fram margar rannsóknir á 

7. mynd. Línurit sem sýnir mun á viðarþéttleika 

rauðgrenis í Suður og Norður Svíþjóð (Svenskt Trä, 

2016). 
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sveiflum í vexti og þéttleika viðar á milli ára yfir styttri og lengri tímabil. Komið 

hefur fram að eftirtaldir þættir geta lækkað þéttleika barrtrjáa og spilað þarna inn í: 

a. Aukning á styrk koltvísýrings í andrúmslofti (Kostiainen o.fl., 2009) 

b. Hátt hlutfall köfnunarefnis í jarðvegi (Kostiainen o.fl., 2004) 

c. Aukið magn brennisteins (S) vegna loftmengunar (Dünisch o.fl. 1996) 

d. Aukning ósons (O3) í veðrahvolfi jarðar (troposphere) (Briffa o.fl., 2004) 

e. Staðbundnar breytingar á inngeislun sólar (e. solar irradiance) (Arrigo o.fl., 

2008) 

1.2.3 Mæling á þéttleika viðar 

Þéttleiki efna er mældur sem þyngd hlutar á rúmmálseiningu (eins og áður kom fram). 

Til að mæla þéttleika trjáviðar þarf að mæla þyngd og rúmmál viðarsýna, t.d. grömm 

á rúmsentimetra (g/cm3) eða kíló á rúmmetra (kg/m3). Sem dæmi þá hefur balsatréð 

(Ochroma pyramidale) mjög léttan við, sem vegur aðeins um 170 kg/m3 en járntréð 

(Lignum vitae) vegur yfir 1200 kg/m3 (sekkur í vatni). Þéttleiki barrviðar er á bilinu 

0,30 til 0,70 g cm3 eða 300 -700 kg m3 (Desch og Dinwoodie, 1996).  

Til að finna rúmmál sýna, er hægt að saga þau í staðlaðar stærðareiningar sem er 

vandasamt og tímafrekt. Hægt er að mæla sýni af ólíkri stærð og lögun með einfaldri 

en nákvæmri aðferð sem nefna mætti vatnsruðningsaðferð (e. water displace method) 

(Olesen, 1971). Aðferðin byggir á lögmáli Arkimedesar um eiginleika efnis og 

aðdráttarafls jarðar (e. physical law of buoyancy). Arkimedes var grískur 

stærðfræðingur fæddur í Syracuse á Sikiley 287 fyrir Krist. Hann uppgötvaði að þegar 

hlutir voru settir á kaf í vatn, án þess að þeir snertu ílátið, var þyngdaraukning vegna 

hækkunar vatnsyfirborðs í ílátinu jöfn rúmmáli hlutarins (g = cm3 eða tonn = m3). Á 

sama hátt er hægt er að mæla rúmmálsaukningu vatnsins, en vatnsruðningsaðferðin er 

nákvæmari. 

Algengt er að gefa upp þéttleika viðar með mismunandi rakastig, sem dæmi:  

✓ Þéttleiki fyrir ferskan við (e. green density), ferskviðar-vigt (e. mass green) af 

ferskviðar-rúmmáli (e. volume green). Rúmmál sýnis skal mælt upp á 

míkrómetra og þyngdin í grömmum skal vera mæld með fjórum aukastöfum. 

Aðferðin er háð tímamörkum frá því að tré er fellt og eru mæliniðurstöður 

breytilegar í hlutfalli við rakainnihald (Kollmann og Cote, 1968). 
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✓ Þéttleiki fyrir þurran við (e. oven-dry density), þurrvigt af þurr-rúmmáli. 

Rúmmálsmæling og vigtun framkvæmd eftir þurrkun (Panshin og Zeeuw, 

1980). Til að fá öruggar niðurstöður þarf nákvæmar mælingar og tryggja að 

sýni hafi náð fullnaðar þurrkun. 

✓ Grunn-þéttleiki (e. basic density), þurrvigt af fersku rúmmáli. Einnig nefnd 

ofnþurrkunaraðferð, eins og hér á undan, en hér eru sýnin sniðin af ferskum 

viði og rúmmál mælt strax en fullþurrkuð í ofni fyrir vigtun (Panshin og  

Zeeuw, 1980). 

✓ Þéttleiki við ákveðið rakastig (e. density with current moisture content). 

Rúmmál og rakastig mælt við vigtun, góð aðferð til að finna þyngd af rúmmáli 

hráviðar eða timburs með breytilegt rakastig, m.a. með tilliti til flutnings.  

Á nítjándu öld var byggingaviður að mestu sóttur í náttúrulega skóga með hægvaxta 

trjám og lágt hlutfall rysjuviðar. Með nútíma ræktun hefur verið lögð áhersla á styttri 

vaxtarlotur og aukna framleiðni sem leiða af sér gisnari við með hátt hlutfall rysju. 

Þetta hefur leitt af sér minni stöðugleika, lakari gæði og skemmri endingu afurða. Nú 

á dögum er t.d. skógarfura í Svíþjóð ræktuð í styttri lotu (50-100 ár) en áður tíðkaðist 

(90 -150 ár) og við fellingu er viðurinn enn með hátt hlutfall rysjuviðar eða um 50% 

(Richardson, 1993). Samkvæmt reglum frá skogstyrelsen í Svíþjóð, má fyrst 

framkvæma lokahögg á greni og furu í Norður lénum við 65 ára aldur ef trén hafa náð 

yfirhæð að 28 metrum (Skogstyrelsen, 2010). Í ritgerð Gibsons (1995) um ræktun og 

nytjar á sitkagreni í Bretlandi kemur fram að efni sem nýtt er til framleiðslu á timbri 

er með hlutfall rysju um 25 til 30%. Við 35 ára aldur var kjarnaviður myndaður í 

innstu 16 árhringjunum í brjósthæð.  

 

1.2.4 Vatn og viður 

Við útreikning á vatnsinnihaldi trjáviðar (e. moisture content) er reiknað út hlutfall 

vatnsvigtar af ofnþurru efni (e. oven dry). Hlutfall vatnsinnihalds (MC) er reiknað 

með: 

MC = [(ferskvigt – þurrvigt)/þurrvigt] x100      

Í ferskum trjáviði er algengt hlutfall vatns miðað við þurrvigt á bilinu 50 til 150%. Í 

ferskum barrviði er rakamagn mun hærra í rysjuviðnum en í kjarnaviðnum, en rakinn 

er nokkuð jafn í viði lauftrjáa (Vintila 1939). Sem dæmi mælist sitkagreni í 
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Bandaríkjunum með 41% MC í kjarnaviði og 142% í rysjuviði, stafafura er með 33% 

MC í kjarna og 110% í rysju, ösp er með 95% MC í kjarna og 113% í rysju 

(Shmulsky og Jones, 2011; United States Forest Products Laboratory, 1999).  

Við þurrkun trjáviðar gufar fyrst upp laust vatn úr holrými og á milli fruma. Þegar 

lausa vatnið er gufað upp er náð trefjamettunarmörkum, eða um 25 – 30 % rakastigi. 

Með áframhaldandi þurrkun losnar fast vatn úr frumuveggjum. Til notkunar utanhúss 

þarf raki viðarins að vera um 15 – 20%. Til notkunar innanhúss er 6 - 8 % MC 

hæfilegt rakastig. Við þurrkun rýrna viðarfrumur um 10 – 13%, mismikið eftir 

tegundum (Moore 2011). 

 

1.2.5 Efnafræði trjáviðar 

Þurrefni trjáviðar samanstendur að stærstum hluta af beðmi (e. cellulose) 50 – 60%, 

hálf beðmi (e. hemicellulose) 20 – 28% og tréni (lignin) 10% (Sigurður Pétursson, 

1957). Hlutfall frumefna í trjáviði er breytilegt á milli tegunda, u.þ.b. 50% kolefni (C), 

42% súrefni (O), 6% vetni (H), 1% köfnunarefni (N) og 1% af brennistein (S), fosfór 

(P), járn (F), kalsíum (Ca), kalíum (K), klór (Cl), magnesíum (Mg), mangan (Mn), 

natríum (Na) og kísil (Si) (Rowell, 2013). Síliköt og karbónöt eru ólífræn 

efnasambönd sem finnast í trjáviði og margar trjátegundir innihalda mörg lífræn 

efnasambönd, sem dæmi: fjölfenól (e. polyphenols), olíur, prótín, sykrur, sölt, 

sútunarsýru (e. tannín) vax og harðkvoðu (e. harpix/resins) sem er eingöngu í 

barrtrjám. (Haraldur Ágústsson, 1977; Björn H. Jónsson, 1988).  

 

 

1.3 Ending trjáviðar 

1.3.1 Almennt um endingu viðar 

Ending trjáviðar er mikilvægur þáttur þegar kemur að nýtingu hans sem 

byggingarefnis, sérstaklega utanhúss. Ending viðar er mjög breytileg eftir tegundum 

og umhverfisaðstæðum (Eaton og Hale, 1993). Veðurfar, úrkoma og hitastig hefur 

mikil áhrif á aðstæður og hraða niðurbrots trjáviðar. Landfræðileg staða og hæð yfir 

sjávarmáli er stór þáttur, t.d. er niðurbrot trjáviðar í regnskógum nálægt miðbaug ólíkt 

á við niðurbrot rekaviðar á Svalbarða. Ending viðar sem snertir jörð er líka mjög háð 
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gerð jarðvegs, þéttleika og tegund gróðurs í nærumhverfi. Trjáviður fúnar hraðar þar 

sem hann hefur snertingu við lífrænan jarðveg frekar en ólífrænan. Einnig er munur á 

magni og tegundum niðurbrotsvera í jarðvegi. Niðurbrot viðar verður aðallega af 

völdum fúasveppa, skordýra og baktería.  

Fúasveppirnir eru atkvæðamestir í niðurbrotinu og verður fjallað um þá í næsta kafla. 

Sveppir þurfa nægan raka og heppilegt hitastig til að geta þrifist. Efnasambönd í 

kjarnaviði draga úr eiginleikum viðarins til upptöku vatns og auka mótstöðu gegn 

fúasveppum (Olsson o.fl., 2001). Karbolsýra, metýleter og kvoða eru dæmi um efni 

sem finnast í kjarnaviði skógarfuru og verja viðinn gegn fúa og niðurbroti (Harju o.fl., 

2003; Venäläinen o.fl., 2003). Styttri ending rysjuviðar má m.a. rekja til meiri 

náttúrlegrar vatnsdrægni hans (Kollmann og Côté, 1968). Gró sveppa spíra illa á 

trjáviði ef allt laust vatn er gufað upp eða þegar rakinn er kominn niður í 27-28% 

(Sigurður Pétursson, 1957). Hlutfallsraki á yfirborði viðar má ekki fara yfir 80% til að 

forðast að myglusveppir geti þrifist (Agnar Snædal, 2009).  

 

1.4 Fúasveppir 

Flestir fúa- eða rotsveppir eru basíðusveppir (Basidiomycetes) og eru eingöngu fáar 

tegundir sem teljast skæðir fúasveppir (Sigurður Pétursson, 1957). Í sveppabók Helga 

Hallgrímssonar (2010) eru basíðusveppir nefndir kólfsveppir. Það má skipta fúa upp í 

þrjá meginflokka eftir einkennum þeirra: 

a. Brúnfúi (e. brown rot). Sumar tegundir basíðusveppa framkalla einkenni þar 

sem fúinn fær brúna áferð. Þeir sveppir geta með efnaskiptum, með eða án 

ensíma, brotið niður sellulósa og hálfsellulósa í hluta frumuveggja trjáviðar.  

b. Hvítfúi (e. white rot). Oftast eru það sérhæfðir basíðusveppir og í fáum 

tilfellum asksveppir sem geta brotið niður öll byggingarefni trjáviðar: 

sellulósa, hálfsellulósa og tréni. Ummerki eftir þessa gerð fúasveppa er 

hvítlitað og duftkennt og nefnist hvítfúi (Madigan o.fl., 2006).  

 

c. Mjúkfúi (e. soft rot) Nokkrar tegundir asksveppa (Ascomycetes) og 

vankynjasveppa (Deuteromycetes) valda mjúkfúa í innri hluta frumuveggja (e. 

secondary walls) sumarviðar bæði rysju og kjarnaviðar. Þessir sveppir geta 

þrifist á vatnsmettuðu timbri sem annað hvort liggur grafið í jörð eða á kafi í 
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vatni. Skemmdir vegna þessara sveppa á mannvirkjum hafa t.d. fundist á 

burðarstólpum og á viði í vatnstönkum (Schmidt, 2006). 

Litur sveppaþráðanna er venjulega hvítur eða gulur, en litabreytingar á viðnum við 

fúnun er aðallega tilkominn vegna efnabreytinga í viðnum (Sigurður Pétursson, 1957). 

Sumar tegundir baktería, þörunga og sveppa lifa á trjávið og valda mjög vægum eða 

engum skaða á frumuveggjum viðarfruma en valda útlitsskaða sem lýsir sér með 

mislitun viðarins (e. wood discoloration) (Cooke og Whipps, 1993). Þekkt er að 

sveppir af ættkvíslinni Ceratostomella myndi bláleita myglubletti (e. blue stain) á 

rysjuviði og sveppir af ættkvíslinni Diplodia valdi samskonar einkennum á kjarnaviði 

(Sigurður Pétursson, 1957). Einnig nefnir Scmidt (2006) að eftirtaldar ættkvíslir 

sveppa valdi svipuðum einkennum: Ceratocystis, Ophiostoma, Ceratocystiopsis og að 

þeir tilheyri annað hvort ask- eða vankynjasveppum.  

Algengustu tegundir fúasveppa á Íslandi samkvæmt grein Sigurðar Péturssonar (1957) 

um viðarfúa í Náttúrufræðingnum eru:  

a. Hússveppur (Merulius lacrymans). Í dag ber hann heitið Serpul laryimans (e. 

the True rot fungus) (Björn H. Jónsson, 1988; Schmidt, 2006) . Hann getur 

þrifist við lágmarks raka (þurrafúi) og er algengur í húsum en er síður að finna 

í skipum. Hann er viðkvæmur fyrir breytingum á hita og raka. Vex best við 18 

-22°C þar sem loft er rakt og kyrrt. Sveppurinn vex á yfirborði viðarins og 

myndar oft hvíta mygluskán sem á hvíla vatnsdropar sem líkja mætti við dögg 

og er nafngiftin dregin af þessum einkennum (lacrymans = grátandi). 

Hússveppurinn þrífst vel á furu og greni en síður á harðviðartegundum t.d. eik, 

beyki (Sigurður Pétursson, 1957).  

b. Kjallarasveppur (Coniophora cerebellum). Betur þekktur í dag sem C. puteana 

(Schmidt, 2006). Þessi sveppur þarf meiri raka en hússveppurinn og eru 

einkenni hans nefnd blautur fúi til aðgreiningar frá þurrfúa. Hann er algengur á 

óvörðu timbri utanhúss og finnst oft í skipum. Kjallarasveppurinn er ekki eins 

viðkvæmur og hússveppurinn fyrir sveiflum umhverfisþátta þar sem hann 

þrífst á timbri sem eru óvarin fyrir veðri og vindum. Kjallarasveppur þrífst 

best við 22°C og vex mun hraðar en hússveppurinn (Sigurður Pétursson, 

1957). Ólíkt hússveppnum vex kjallarasveppurinn dýpra undir yfirborði 

viðarins þar sem rakinn helst betur og lengur við breytilegar aðstæður í 

umhverfinu.  
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c. Borusveppir (Poria spp.) Þekktari í dag sem ættkvíslin Antrodia, einn sá 

algengasti heitir A. vaillanti (mine fungus). Bjálkabora (Antrodia sinuosa) 

kemur fyrir í sveppabók Helga Hallgrímsson (2010). Þessir sveppir eru frekar 

sjaldgæfir og þrífast helst á vatnsmettuðum viði eða þar sem hár loftraki er til 

staðar og valda mjúkfúa t.d. í námum, gróðurhúsum, sundlaugabyggingum.  

Bæði fúa- og myglusveppir geta gefið frá sér eiturefni (e. mycotoxin) sem eru 

heilsuspillandi (Helgi Hallgrímsson, 2010). 

 

1.4.1 Niðurbrotsferlið 

Það sem fúasveppir ná að vinna og nýta sér sem næringu úr byggingarefnum 

viðarfruma eru margskonar sykrur, mjölvi og sölt, einnig geta þeir brotið niður og nýtt 

sér rotvarnarefni trjánna eins og tannín og fenólsambönd (Sigurður Pétursson, 1957). 

Þegar viður fúnar, þá rýrnar hann og léttist, það koma í hann sprungur og hann missir 

styrk sinn og burðargetu. Lykilþátturinn í því að sveppir nái að brjóta niður trjávið eru 

sérhæfð ensím sem fúasveppir framleiða og seyta út í viðinn (Schmidt, 2006). 

Ensímin minnka stórlega þá orkuþörf sem annars þyrfti til þess að brjóta niður tormelt 

efnasambönd trjáviðarins (e. biocatalysis). Þessi sérhæfðu ensím geta verið eingöngu 

samsett úr próteinum eða innihaldið fleiri stoðefni (Schmidt, 2006). Ensím sem 

sveppir framleiða við niðurbrot trjáviðar er skipt niður í sex flokka: 

1. Oxidoreductases. Ensím sem brjóta niður tréni (lignin) 

2. Transferases. Ensím sem ferja mismunandi hópa (transmission of different 

groups) 

3. Hydrolases. Ensím sem meðal annars brjóta niður hálfbeðmi (e. hemicellulose) 

4. Lyases. Ensím sem brjóta niður vatnsfráhrindandi sambönd í frumuveggjunum (e. 

catalyze non-hydrolytic cleavage) 

5. Isomerases. Valda meðal annars viðsnúanlegum umbreytingum á ísómerum. (e. 

reversible transformations of isomeric compounds)  

6. Ligases. Leysa upp tengingu tveggja sameinda með samhliða ATP klofning (e. 

catalyze the covalent linkage of two molecules with simultaneous ATP cleavage) 

Þessi ensím flokkast svo nánar niður í undirflokka, þar sem hvert ensím fær 

upphafsstafina EC og númer sem gefur til kynna hlutverk þess. Í dag er oft notast við 
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eldri og einfaldari nöfn á þessum ensímum: (e. ligninase, cellulase og xylanase); 

(Schmidt, 2006).  

Það má ekki alveg gleyma öðrum niðurbrotslífverum á viði. Termítar, trjámaðkar og 

lirfur geta valdið töluverðum skaða á timbri en slíkar skemmdir eru meira bundnar við 

landssvæði með mildara loftslagi en hér er. Lirfur veggjatítla (Anobium punctatum) 

hafa þó valdið skaða í timburhúsum á Íslandi (Erling Ólafsson, 2017). Í mildara 

loftslagi lifir bjallan utanhúss og veldur m.a. skaða á girðingarstaurum. 

 

1.4.2 Fúavarnir 

Fúi getur borist frá einni spýtu yfir á aðra og smitast frá jarðvegi, með snertingu við 

járn, steina eða annað efni sem áður hefur komist í snertingu við smitað efni (Hawker, 

1966). Til þess að hindra smit er mikilvægt að koma í veg fyrir að gamalt timbur 

blandist saman við nýtt óvarið efni. Best er að fúaverja nýtt efni sem fyrst og sjá til 

þess að verkfæri og annað smíðaefni geti ekki borið með sér smit. Múrsteinar, grjót, 

járn o.fl. sem notað er í byggingar getur hugsanlega borið með sér smit í timbur. 

Mikilvægt er að meðhöndla annað byggingarefni með fúavarnarefnum eða gasloga 

sem brennir upp þræði og gró sveppanna (Hawker, 1966). Góð loftræsting og 

vandaður frágangur á þaki og pípulögnum er lykilatriði til að forðast raka og þannig 

sveppasmit í timburhúsum.  

Utanhúss er mikilvægt að fúaverja timbrið og að forðast snertingu við jarðveg. 

Umhverfisvænar náttúrlegar olíur henta mjög vel til að hindra vatnsupptöku viðar sem 

er notaður utanhúss án snertingar við jarðveg, sem flokkast sem hættuflokkur 3 (sjá 

Töflu 7). Þegar viður hefur snertingu við jarðveg eða vatn er hann að jafnaði með 

rakastig yfir 20% og er í hættuflokki 4 og er þá meira útsettur fyrir fúa. Í hættuflokki 4 

er oftast þrýstivarið með koparblönduðum efnum (Hyvönen et al., 2005).  

Árið 1981 var sett út pinnatilraun í Uppsala í Svíþjóð með notkun á umhverfisvænni 

olíu. Til prufu voru tvennskonar olíur notaðar; Fraktion 6011 (e. tall oil) og Neutroil. 

Fraktion 6011 olían er eimuð úr hrárri furuolíu sem er hliðarafurð við vinnslu á 

trjákvoðu. Pinnarnir sem voru prófaðir í þessari tilraun voru sagaðir úr rysju 

skógarfurunnar og þrýstivarðir með áðurnefndum olíum. Til samanburðar voru pinnar 

þrýstivarðir með krómat-kopar-arsensýru (e. Chromated copper arsenate (CCA)) og 

Kreósót (e. Creosote). Pinnarnir sem fengu meðferð með umhverfisvænum olíum 
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sýndu viðnám gegn fúa í 9 til 10 ár sem var nánast sama ending og hjá pinnunum sem 

voru meðhöndlaðir með CCA og Kreósóti (Jermer, Bergman og Nilsson 1993).  

Ef viður er settur í jörð er best að fylla að honum með ólífrænu efni sem drenar vel, 

t.d. grófri möl eða vikri. Ef fúasveppur hefur náð fótfestu í timburbyggingum er mjög 

erfitt að uppræta hann og verður oftast að fjarlæga allt smitað efni og endurnýja allt 

frá grunni (Hawker, 1966).  

Hjá rafmagnsveitum í Bandaríkjunum hefur verið gerð svæðisbundin greining á 

hlutfallslegri áhættu á fúnun rafmagnsstaura af völdum fúasveppa (8. Mynd). Munur á 

milli svæða er trúlega að stærstum hluta bundin loftslagi. 

 

 

8. mynd. Hlutfallsleg áhætta á fúaskemmdum í rafmagnsstaurum innan 

Bandaríkjanna (Scheffer o.fl., 1998). 

 

 

1.5 Rannsóknir á eiginleikum trjáviðar  

Rannsóknir á viðargæðum eru mikið stundaðar í tengslum við timbur og 

pappírsframleiðslu (Svenskt Trä, 2016; Skogforsk, 2007; Skogstyrelsen, 2010; 

Bramming, 2006). Heimildirnar sem stuðst var við í ritgerðinni voru að stærstum 

hluta sóttar til í norðlægra ríkja Evrópu og Ameríku. Við skoðun þá virðast mælingar 

á viðarþéttleika oftast að finna sem hluta af stærri rannsóknum.  
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Rannsóknir á endingu viðar snúa oft að notkun á mismunandi fúavarnarefnum 

(Rowell, 2013). Viðmið til samanburðar á viðarþéttleika voru að stærstum hluta sótt 

til Norður Ameríku, Skandianavíu og Bretlandseyja. Helstu heimildir um endingu 

viðar voru fengnar úr sænskum og norskum rannsóknum (Svenskt Trä, 2016; 

Skogforsk, 2007; Skogstyrelsen, 2010; Bramming og Øvrum, 2005; Hundhausen, 

2010). Á síðustu árum hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á gæðum og endingu 

trjáviðar á Íslandi, en þekking okkar er þó enn mjög brotakennd. Helstu 

viðareiginleikar sem hafa verið rannsakaðir eru: árhringir, beinleiki, ending með 

snertingu við jörð og ofanjarðar, ending á girðingarstaura, nýtanleika grisjunarviðs, 

styrkleiki og viðar-þéttleiki (sjá nánar í Töflu 9). 

 

 

Tafla 9. Rannsóknir á eiginleikum trjáviðar á Íslandi, alaskaösp (AÖ), stafafura (SF), 

rauðgreni (RG) og sitkagreni (SG). Samantekt höfundar hér er ekki tæmandi. 

 

 

 

 

Eiginleiki Trjátegund tilvísun 

Árhringir AÖ,SF,RG,SG Þessi rannsókn SH. 

Árhringir Lerki Ólafur Eggertsson og Jonas Saladis (2007) 

Árhringir Lerki Páll Sigurðsson (2013) 

Beinleiki 

Beinleiki 

Lerki 

Lerki 

Agnes Brá Birgisdóttir (2005) 

Páll Sigurðsson (2013) 

Ending AÖ,SF,RG,SG Þessi rannsókn SH. 

Ending Lerki Ólafur Eggertsson o.fl. (2007) 

Ending  Lerki, stafafura  Lárus Heiðarsson (2015) 

Nýtanleiki Lerki Bergsveinn Þórsson (2011) 

Styrkleiki AÖ,SF,RG,SG Ívar Örn Þrastarsson (2014) 

Viðarþéttleiki Rauðgreni Stefán F. Einarsson o.fl. (2004) 

Viðarþéttleiki  AÖ,SF,RG,SG Þessi rannsókn SH. 

Viðarþéttleiki Alaskaösp Bjarni D. Sigurðsson o.fl. (2001) 

Viðarþéttleiki Lerki Þórveig Jóhannsdóttir, (2012) 
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1.6 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgátur 

1.6.1 Skógmælingar.        

Markmiðið með skógmælingum var að fá nauðsynlegar bakgrunnsupplýsingar um 

þéttleika (tré ha-1) og vaxtarhraða lundanna þaðan sem efniviður til mælinga á 

rannsóknastofu var fenginn.  

Rannsóknarspurningar:  

a. Er vöxtur trjánna í Haukadal í meðallagi miðað við íslenskar aðstæður?  

b. Jafnast vöxtur trjánna í Haukadal á við vaxtartölur sömu tegunda við 

sambærilegar aðstæður í Evrópu og Ameríku?  

Tilgátur höfundar voru að: 

a. Vöxtur tegunda í Haukadal væri í góðu meðallagi fyrir íslenskar aðstæður. 

b. Vöxtur væri minni en hjá sömu tegundum í ræktun og innan náttúrulega. 

útbreiðslusvæða í  Evrópu og Ameríku.  

c. Búist var við að vaxtarhraði trjátegundanna raðaðist AÖ > SG > SF > RG. 

 

1.6.2 Árlegur þvermálsvöxtur í mælireitum. 

Markmiðið var að fá nákvæma mynd af vaxtarferli trjánna og þannig geta betur metið 

tengsl vaxtar við eiginleika og gæði trjáviðar. Ennfremur að mæla breiddir árhringja 

og greina hlutfall sumarviðar í þeim og bera saman við veðurfar og mælingar á 

viðarþéttleika tegundanna. 

Rannsóknarspurningar: 

a. Er fylgni milli árhringjabreiddar og viðarþéttleika?  

b. Er fylgni á milli árhringjabreiddar og veðurfarsþátta (úrkomu og hitastigs)? 

 

Tilgátur höfundar voru að:  

a. Grannir árhringir (hægur vöxtur) gæfu hærri viðarþéttleika.  

b. Sumarhiti hefði megin áhrif á árhringjabreiddir tegundanna. Að hlý sumur 

skiluðu meiri þvermálsvexti (breiðari árhringjum). 
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1.6.3 Mælingar á viðarþéttleika. 

Markmiðið var að meta gæði viðarins (styrk og endingu) með notagildi í huga. Að 

bera saman viðarþéttleika helstu trjátegunda í ræktun á Íslandi. Að kanna breytileika í 

viðarþéttleika innan sömu tegundar. Að bera niðurstöðurnar saman við þekkt erlend 

og innlend gildi fyrir sömu tegundir. 

Rannsóknarspurningar: 

a. Er munur á þéttleika sýna með eða án barkar? 

b. Er munur á þéttleika rysju- og kjarnaviðar? 

c. Er munur á þéttleika eftir hæð í trjábolnum? 

d. Er munur á þéttleiki trjáviðar sömu tegunda milli svæða á  Íslandi  

e. Er munur á þéttleika  trjáviðar á Íslandi og hjá sömu tegundum  erlendis? 

 

Tilgátur höfundar voru að: 

a. Þéttleiki viðarins yrði mestur í SF, minni eða svipaður hjá RG og SG, en minnstur hjá 

AÖ. 

b. Þéttleiki trjáviðar án barkar væri hærri en með berki. 

c. Þéttleiki trjáviðar væri hærri í kjarnavið en  rysjuvið. 

d. Þéttleiki trjáviðar yrði ekki breytilegur eftir hæðarflokkum. 

e. Þéttleiki trjáviðar sömu tegunda væri breytilegur milli landshluta. 

f. Þéttleiki íslenska viðarins yrði undir erlendum viðmiðum fyrir sömu tegundir.  

g.  Þéttleiki trjáviðar væri breytilegur eftir breidd árhringja. 
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1.6.4 Mæling á endingu náttúrulegs trjáviðar fjögurra tegunda með 

snertingu við jörð. 

Markmið rannsóknarinnar var að mæla endingu óvarins trjáviðar í jörð við íslenskar 

aðstæður og bera niðurstöður saman við viðurkennda staðla. 

 

Rannsóknarspurningar: 

a. Er munur á endingu milli viðartegunda?  

b. Er munur á endingu pinna úr rysju eða kjarnavið hjá hverri tegund? 

 

Tilgáta höfundar var að: 

a. Ending trjáviðar raðaðist RG > SG > SF >AÖ. 

b. Enginn munur er á endingu pinna úr rysju eða kjarnavið. 

 

1.6.5 Mæling á endingu lerkis ofanjarðar. 

Markmið með úttekt var að sjá áhrif hitameðferðar á lerki og bera saman við fyrri 

niðurstöður. 

Rannsóknarspurningar: 

a. Er munur á vatnsupptöku lerkitegunda? 

b. Er munur á vatnsupptöku lerkisins miðað við tegundir til viðmiðunar? 

c. Er munur á vatnsupptöku lerkis sem fengið hafa hitameðferð og án meðferðar? 

 

Tilgáta höfundar var að: 

a. Síberíulerkið væri  með lægstu vatnsdrægni og sifjalerkið mestu. 

b. Lerkið hefur minni vatnsupptöku en tegundir til viðmiðunar. 

c. Lerki dragi í sig minni vökva eftir hitameðferð.  
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Staðsetning mælireita 

Mælingar og sýnatökur fóru fram í Haukadalsskógi í Biskupstungum (9. mynd) frá 

febrúar til apríl 2012. Allir reitirnir liggja lágt í dalnum, 120 til 130 m.y.s., 

staðsetningu einstakra ræktunarlunda má sjá á 10. mynd. Haukadalur er í eigu 

Skógræktarinnar sem eignaðist jörðina og hóf þar ræktun upp úr 1940. Í dag þekur 

ræktaður skógur nálægt 700 ha lands. Dalurinn var upprunanlega vaxinn birkiskógi en 

eftir 1000 ára byggð var gróður farinn að eyðast og mikill uppblástur á heiðinni ofan 

dalsins (Guttormur Sigurbjarnarson, 1994).  

 

 

2.1.1 Veðurfar 

Veðurfarsgögn sem notuð voru í þessari rannsókn voru fengin úr veðurlíkani 

Veðurstofunnar fyrir staðsetningu tilraunarinnar í Haukadal fyrir árin 1958 til 2004 og 

samkvæmt mælingum frá veðurstöð á Hjarðarlandi fyrir árin 1990 til 2011 (Halldór 

Björnsson o.fl. 2007; Veðurstofa Íslands, 2016). Veðurathugunarstöðin á Hjarðarlandi 

er átta kílómetra sunnan við Haukadal og stendur í 89 m.y.s. Samkvæmt mælingum á 

Hjarðarlandi frá 1990 til 2013 var meðalhiti yfir sumarmánuðina um 10,3 ˚C. Á 

Hjarðarlandi er hætta á næturfrosti á sumrin, t.d. mældist -3,4˚C á Hjarðarlandi 11. 

ágúst 1993 og -1,3˚C 15 júní vorið 1994. Haukadalur liggur aðeins hærra en 

mælistöðin við Hjarðarland, en áhrif frosts geta verið ólík vegna mismunandi legu 

landsins. Árleg meðalúrkoma 1991 - 2013 mældist 1347 mm á Hjarðarlandi. Minnsta 

ársúrkoma á þessu tímabili mældist 796 mm árið 2010 og mest 1767 mm árið 2007.  

 

2.1.2 Sýnatökureitir í Haukadal  

Tegundir til rannsóknar í þessari ritgerðar eru alaskaösp (Populus trichocarpa), 

stafafura (Pinus contorta), rauðgreni (Picea abies) og sitkagreni (Picea sitchensis) 

(Tafla 10).  
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Tafla 10. Upplýsingar um rannsóknarreiti í Haukadalsskógi. Staðsetning á 8. mynd.  

Reitur  Flatarmál ha. Tegund Kvæmi Gróðursetningarár 

4550b 0,65 Alaskaösp Iðunn/Salka/Haukur 1991 

2033c 0,27 Stafafura Skagway 1973 

3031 0,32 Rauðgreni Leirfjord 1961 

4045 0,25 Sitkagreni Cordova 1961 

 

 

9. mynd. Kort með landfræðilega staðsetningu Haukadals í Biskupstungum(mynd, 

Bjarki Þ. Kjartansson, 2015) 

 

 

10. mynd. Loftmynd með rannsóknarreitum í Haukadalsskógi (mynd, Bjarki Þ. 

Kjartansson, 2015) 
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2.2 Efniviður  

2.2.1 Alaskaösp 

Asparklónana Iðunni, Sölku og Hauk er að finna í reit nr. 4550b (10. mynd). Reiturinn 

er 0,65 ha að stærð og er á framræstu landi með lítinn sem engan halla (11. mynd). 

Jarðvegur er mýrarjarðvegur blandaður fokefnum. Gróðursetning fór fram árið 1991 

og voru settar niður 8.685 bakkaplöntur (1/0 fp 35). Strax eftir gróðursetningu voru 

yfir 10.000 plöntur á hektara, en við mælingar nú töldust standa um 1600 tré á ha. 

Reiturinn hafði ekki verið grisjaður og miðað við skráðar upplýsingar hafa orðið um 

80% afföll á 20 árum.  

Alaskaöspin er hraðvaxta harðviðartegund sem á uppruna sinn til vesturhluta Norður 

Ameríku. Árlegur meðalvöxtur alaskaaspar á náttúrulegu vaxtarsvæði í Fraser River 

Valley í Bresku Kólumbíu er á bilinu 1,7 til 5,5 m3 ha-1 ári-1 í þrem mismunandi 

vaxtargetusvæðum (e. site classes), þar sem aldur reita var frá 87 til 112 ár (DeBell, 

1965). Í ræktun á 30 ára gömlum aspareit hérlendis með 1600 tré á hektara getur 

árlegur meðalvöxtur náð all að 15 m3 ha-1 samkvæmt Sigurði Blöndal (2001).  

 

 

a. 

 

b. 

11. mynd.a. Mælireitir alaskaaspar í Haukadalsskógi (t.v.). 11.b. Mælireitir stafafuru 

í Haukadalsskógi (t.h.) (Ljósm. Sævar Hreiðarsson).  
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Ryðsveppurinn (Melampsora larici-populina) er basíðusveppur sem veldur einkennum 

á alaskaösp sem eru betur þekkt sem asparryð. Ryðsveppurinn þarf lerki sem 

millihýsil og var fyrsta greindur á Íslandi 1999 (Helga Ösp Jónsdóttir, 2009). Hjá 

alaskaösp veldur sýking sveppsins m.a. snemmbúnu lauffalli með skertum vexti og  

minna frostþoli (Jaspar o.fl. 2006). Í kjölfarið aukast kalskemmdir sem geta leitt til 

lakari viðargæða (Steenackers o.fl., 1996).  

Viður alaskaaspar er einsleitur og léttur. Rysjan er ljós og rennur saman við 

ljósgráan til grábrúnan kjarnaviðinn. Viðurinn er með fíngerðar stuttar trefjar, lítinn 

trefjahalla og með lága hitaleiðni. Ferskur viður asparinnar hefur sérkennilegan ilm en 

verður lyktar- og bragðlaus eftir þurrkun. Við alaskaasparinnar má nýta til húsasmíða, 

húsgagnagerðar, framleiðslu á spónaplötum, krossvið, vörubrettum, umbúðum, í 

trefjaafurðir, pappírsframleiðslu, til tunnugerðar, o.fl. (Niemiec o.fl., 1995). 

 

2.2.2 Stafafura 

Stafafuran var af kvæminu Skagway og var gróðursett í reit nr. 2033c árið 1973 (10. 

mynd). Reiturinn er 0,27 ha og er staðsettur neðst í hlíðum Sandfells austan Svartagils 

(11. mynd). Landið hallar mót suðri og jarðvegur er mómold blönduð fokefnum. Við 

gróðursetningu var enn eitthvað eftirstandandi af skógarfuru úr gróðursetningu sem 

hafði misfarist. Í reitinn voru gróðursettar um 500 beðplöntur (2/3) sem gerir um 2000 

plöntur á ha. Reiturinn hefur verið grisjaður og töldust að jafnaði um 15 tré í tveimur 

100 fermetra mælireitum eða um 1500 tré á hektara.  

Stafafuran á uppruna að rekja til Klettafjalla og er ein algengasta trjátegundin í Bresku 

Kólumbíu. Stafafuran vex með Kyrrahafsströnd Norður Ameríku með útbreiðslu 

norður til Yukon og Alaska að 64˚ breiddargráðu suður til Mexíkó að 31˚ 

breiddargráðu (Lotan og Critchfield, e.d.). Flest kvæmi af stafafuru sem notuð hafa 

verið á Íslandi hafa verið sótt til Alaska og hófst fræsöfnun 1950 (Einar G. E. 

Sæmundssen, 1951).  

Í náttúrulegum heimkynnum sínum vex stafafuran oftast sem ríkjandi tegund (e. pure 

stand), en vex annars í bland með balsamösp (Populus balsamifera), blæösp (Populus 

tremula), döglingsvið (Pseudotsuga menziesii), hvítgreni (Picea glauca) og svartgreni 

(Picea mariana). Stafafuran getur víxlast við aðrar skyldar tegundir (Contortae) af 
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sömu ættkvísl: P. banksiana (gráfuru), P. virginiana (virginíufuru), P. clausa 

(alabamafuru) (Morgenstern, 1996; Haraldur Ágústsson, 1970). Eitt afbrigði stafafuru 

(Pinus contorta subsp. murrayana) er beinvaxnara og hentar betur sem 

byggingatimbur (Hough, 2014). 

Eitt algengasta kvæmi stafafuru á Íslandi kemur frá Skagway og hefur meðal annars 

hentað vel til framleiðslu eldiviðar og hefur náð hér vinsældum sem jólatré á 

undanförnum áratugum.  

Erlendis hefur viður stafafuru aðallega verið notaður í símastaura, vegrið, 

girðingarefni, námuvið, panel, í framleiðslu á MDF plötum, húsgögn og í gæðapappír. 

Stafafura hefur ljósgulan við og hentar mjög vel til allra samsetninga vegna hæfilegs 

þéttleika (Hoadley, 2000). Viðinn er hægt að móta við hita, auðvelt að líma og hefur 

yfirleitt nokkuð jafna vaxtarhringi (Hough, 2014).  

 

2.2.3 Rauðgreni 

Rauðgreni af kvæminu Leirfjord var gróðursett í reit nr 3031 árið 1961 (10. mynd). 

Reiturinn er 0,32 ha og liggur austan megin við Laugá undir hlíðum Sandfells í 

hallandi landi mót suðri (12. mynd.) Samkvæmt skráningu voru gróðursettar 1300 

beðplöntur (2/2) í reitinn sem er um 4000 pl. á ha. Reiturinn var grisjaður 2004 og þá 

tekin út 512 af 1280 trjám í reit, eftir standa um 2400 tré á ha.  

Rauðgrenið á uppruna að rekja til Norður Evrópu og er ein útbreiddasta, hraðvaxnasta 

og sjúkdómsþolnasta grenitegundin á norðurhveli jarðar. Viður rauðgrenis er 

kremhvítur, með lágan trefjahalla, langar trefjar, fíngerða og jafna uppbyggingu. 

Viðurinn er nýttur sem alhliða byggingatimbur, húsgögn, hljóðfæri, pappír o.fl. 

(Hough, 2014). 

 

2.2.4 Sitkagreni 

Sitkagreni af kvæminu Cordova var gróðursett í reit númer 4050 árið 1961 (10. 

mynd). Reiturinn er 0,26 ha og stendur nánast á sléttu landi sem hefur verið framræst 

fyrir gróðursetningu (12. mynd). Gróðursettar voru 1000 beðplöntur (2/3). Við 

gróðursetningu hafa staðið um 4000 plöntur á hektara en eftir grisjun (árið 2004)  

standa eftir um 1800 tré á ha. Sitkagrenið á uppruna að rekja til vesturstrandar Norður 
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Ameríku. Tegundin þrífst vel á Skotlandi og Írlandi og hefur verið gróðursett þar í 

miklu magni. Viður sitkagrenis er með langar frumur, hefur lítinn trefjahalla og er 

mjög sterkur miðað við þyngd. Viðurinn er notaður sem alhliða byggingatimbur, 

húsgögn, hljóðfæri og pappír (Hough, 2014). Vegna styrks og léttleika var viðurinn 

nýttur til flugvélasmíða. Það er ekki hægt að gagnverja við sitkagrenis, en við notkun 

utanhúss er hægt að verja viðinn með yfirborðsþekjandi efnum (Maclean, 1952). 

Ástæða þess er að flestar grenitegundir taka illa við fúavarnarefnum er að við þurrkun 

lokast fyrir augu (e. pits) á milli viðarfruma sem minnkar vatnsdrægni viðarins 

(Moore, 2011). 

 

 

 a.       

 

          b. 

12. mynd.a. Mælireitur rauðgrenis í Haukadalsskógi (t.v.). 12 b. Mælireitur 

sitkagrenis í Haukadalsskógi (t.h.) (Ljósm. Sævar Hreiðarsson). 

 

 

2.2.5 Evrópulerki 

Evrópulerkið er ljóselskur frumherji sem á uppruna til fjallendis Mið-Evrópu þar sem 

það vex oftast í fjallendi upp að 2500 m y.s. Tegundina er að finna m.a. í Alpa-, 

Karpata-, Sudates-, og Tatrafjöllum. Í Ölpunum vex lerkið sem ríkjandi tegund að 

trjámörkum í 2000 metra hæð en þrífst best í 1400 metrum, en er þar víkjandi tegund í 
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samkeppni við rauðgreni sem er ríkjandi tegund og silfurþin (Abies alba). Í 

Tatrafjöllum myndar tegundin ekki samfellda hreina lundi heldur vex þar í litlum 

lundum á rýrara landi sem hentar illa rauðgreninu. Eini staðurinn í Evrópu þar sem 

evrópulerkið vex náttúrulega á láglendi er á 500.000 ha svæði í suðurhluta Póllands 

(Świętokrzyskie „Mountains“) (Matras og Pâques, 2008). Rysja evrópulerkis er hvít 

en kjarnaviður rauðbrúnn og hefur góða endingu. Ferskur viður vegur um 810 kg/m3 

en útiþurrt (20% raki) um 600 kg/m3. Viður evrópulerkis er nýttur í: bátasmíði, 

byggingatimbur, t.d. í brýr, gólf, hurðir, klæðningu, tröppur, burðarvirki í námur, 

girðingarstaura, garðhúsgögn o.fl. Úr berkinum er unnin terpentína og tannín til 

leðurvinnslu.  

 

2.2.6 Síberíulerki (rússalerki) 

Síberíulerki á uppruna til austur Rússlands, Síberíu og Norður Kína. Síberíulerki hefur 

verið ræktað til timburframleiðslu, m.a. í Finnlandi, Svíþjóð og á Íslandi. Tegundin 

vex oftast í litlum lundum með öðrum trjátegundum (Lakehead University, 2016) í 

náttúrulegum heimkynnum sínum. Notkun og eiginleikar síberíulerkis er sambærilegt 

við það sem áður var nefnt hjá evrópulerki. 

 

2.2.7 Sifjalerki 

Sifjalerki er blendingur japans- og evrópulerkis, fyrstu gróðursetningar voru í 

Dunkeld í Skotlandi árið 1904 (Forest Commission, 2015). Blendingurinn er 

hraðvaxta og er ónæmur fyrir lerkiátu sem hefur valdið áföllum hjá evrópulerki 

(Wayne og Lyon, 2005; Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014). 

Notkun og eiginleikar er sambærilegt á við Evrópulerki. 

 

2.3 Skógmælingar 

Mælingar voru gerðar á trjám í öllum þeim reitum sem sýni voru tekin úr í Haukadal 

(10. mynd). Settir voru út tveir 100 m2 mælifletir í hverjum reit og mælt í þeim 

brjósthæðarþvermál, yfirhæð, grunnflötur og fjöldi trjáa á hektara. Viðarmagn sem var 

tekið út við grisjanir í tilfelli stafafuru, rauðgrenis og sitkagrenis var reiknað út frá 
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fjölda og þvermáli stubba í mælireitum. Mæliniðurstöður voru notaðar til að reikna 

standandi viðarforða og árlegan meðalvöxt.  

Borkjarnar til vaxtar- og árhringjamælinga voru teknir úr þeim reitum sem 

rannsakaðir voru, tíu kjarnar úr jafnmörgum trjám frá hverjum reit. Borkjarnarnir voru 

teknir í brjósthæð (bh; í 1,3 m hæð í trjánum). Við rannsókn á árhringjum var m.a. 

mæld breidd árhringja og reiknuð út meðaltöl árlegs vaxtar og byggt upp tímatal. 

Árhringjatímatalið var borið saman við upplýsingar um veðurfar. Vaxtarsaga trjánna í 

samanburði við veðurfar gaf upplýsingar um áhrif hitafars og úrkomu á vöxt trjánna á 

milli ára. Út frá samanburði við veðurfarslega þætti voru greind frávik í vaxtarsögu 

trjánna sem til dæmis geta verið áhrif skordýra, sjúkdóma eða skógarnytja mannsins. 

Prósenta sumarviðar var mæld í nokkrum sýnum allra tegunda fyrir utan alaskaösp.  

 

2.4 Sýnataka og vinnsla  

Sýnatakan var unnin í apríl 2012 með aðstoð írskra skógræktanema og í samstarfi við 

Ívar Örn Þrastarson skógfræðinema. Ívar tók sýni til styrkleikamælinga úr sömu trjám 

til BS ritgerðar sinnar (Ívar Örn Þrastarson, 2014), sjá 13. mynd. Til sýnatöku voru 

valin ógölluð tré til fellingar innan mæliflata, sem náðu að minnsta kosti 

meðalþvermáli trjánna á hverjum reit. Ýmsar frekari mælingar voru gerðar á 

rannsóknartrjánum og má þar nefna; heildarhæð, hæð fyrir 5 árum, hæð upp í neðstu 

lifandi grein, hæð upp í lifandi krónu, brjósthæðarþvermál, hlaupandi þvermál (0,5 m) 

upp allan stofninn.  

Trén voru felld og framkvæmdar mælingar á hæð trjánna, hæð frá rót að lifandi krónu, 

hæð stubba og síðan voru bolirnir þvermálsmældir með 50 cm millibili upp allan 

bolinn til að fá fram fall fyrir þverleika eða þvermálsfall (e. diameter fall eða taper). 

Trén voru söguð í 4,2 m langa boli og tók Ívar 30 cm langa búta af báðum endum og 

úr miðju bolsins til styrkleikamælinga. Til mælinga á þéttleika voru teknar 6 x 5 cm 

sneiðar úr hverjum bol (sjá 14. mynd). Eftir sögun voru skífurnar geymdar í kæli fram 

að mælingum. Aðrir hlutar trjábolsins voru nýttir til annarskonar mælingar sem lýst 

verður síðar. 



34 

 

 

a.  

 

b. 

13. mynd.a. Felld sitkagrenitré á vinnuplani í Haukadal (t.v.). 13mynd b. Ívar Örn við 

sýnatöku í Haukadal (t.h.); (Ljósm. Sævar Hreiðarsson). 
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14. mynd. Skipting á sýnum úr 4,2 m bol, 30 cm sýni fyrir styrkleikamælingar, 5 

cm sýni fyrir þéttleika,og 150 cm sýni sem var flett í 50 mm fyrir pinna - sýni 

vegna tilraunar með náttúrulega endingu með snertingu við jörð. 

 

2.5 Mælingar á þéttleika 

Til mælinga á viðarþéttleika voru tekin sýni af 10 trjám af hverri trjátegund (10. 

mynd). Úr hverjum bol (4,2 m) voru útbúin þrjú sýni með berki og þrjú án barkar, allt 

í allt 60 sýni fyrir hverja tegund. Sitkagrenitré númer fjögur og tíu voru stærstu trén 

og var hægt að taka til mælinga tvisvar sinnum 4,2 m af tré númer fjögur og þrisvar 

sinnum 4,2 m af tré númer tíu til mælinga og voru sýni sitkagrenis í heild 78. Til 

mælinga á þéttleika voru teknar 5 cm þykkar skífur sem voru teknar í 30 cm, 200 cm 

og 400 cm frá rót á hverjum bol. Fyrir mælingu var tekin sneið úr hverri skífu inn að 

merg óháð stefnu en sneitt hjá kvistum og þrýstivið (15. mynd).  
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  a. b. 

15. mynd.a. Vatnsruðningsaðferð (water displace method). 15.b. Til hægri er sýnt 

hvernig sneið var skorin inn að miðju (merg) úr skífu til mælinga á viðarþéttleika. 

 

Til stóð að mæla viðarþéttleika kjarna og rysju í sitt hvoru lagi en illa gekk að greina 

þar á milli strax eftir fellingu sem fór fram í apríl þegar trén voru enn í dvala. Hjá 

þeim tegundum sem hafa ekki greinilegan litamun á kjarna og rysju er auðveldara að 

greina mörkin yfir vaxtartímann þegar rysjan er mettuð af vökva. Eftir að sýni höfðu 

verið geymd í tvö  ár í kaldri geymslu var hægt að greina skil á rysju og kjarna í hluta 

sýnanna. Þau sýni sem hægt var að greina voru sniðin til og gerðar mælingar á 

þéttleika kjarna og rysju. Þetta var ekki mælt fyrir ösp þar sem ekki fundust hentug 

sýni.  

Viðarþéttleiki var mældur með vatnsruðningsaðferð (e. water displacement method) 

(15. mynd). Til að tryggja að sýni haldi fersk-rúmmáli er notuð rakagefandi meðferð 

(e. Maximum moisture content (MMC) method) þar sem sýnin eru lögð í vatnsbað í 

48 stundir fyrir mælingu. Í vatnið er settir 1-2 dropar af sápulegi til að hindra 

yfirborðsspennu. Eftir vatnsbaðið er hvert sýni fest á nál og dýft í vatnsílát sem situr á 

nákvæmri vigt. Vigtin er núllstillt áður en sýni eru sett í vatnið og þyngdaraukning 

skráð (15. mynd). Standurinn með nálina ber uppi sýnið en við hækkun yfirborðsins 

eykst þrýstingur á vigtina vegna aðdráttarafls jarðar. Vigtaraukningin vegna 

yfirborðshækkunar vatnsins samræmist rúmmáli hlutarins frá grömmum í 

rúmsentimetra (gr. → cm3).  

Eftir blautvigtun voru sýnin sett í þurrkofn við 85°C (16. mynd). Þurrkun tók fjóra 

sólarhringa og voru nokkur sýni vigtuð daglega til að fylgjast með ferlinu. Til að 

sýnin drægju ekki í sig loftraka var hvert sýni tekið beint úr ofni til vigtunar. Þéttleiki 

var reiknaður með deilingu á rúmmáli í þurrvigt, (g cm-3). Þessi aðferð er mikið notuð 

og talin gefa áreiðanlegar niðurstöður (Walker, 1993; Olesen 1971). Rúmmálsmæling 

skífa 

sneið
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og blautvigtun sýna fór fram í aðstöðu Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti. 

Þurrkun og seinni vigtun var framkvæmd á Rannsóknarstöð Skógræktarinnar á 

Mógilsá (16. mynd). 

  

 

 

2.6 Ending viðar með snertingu við jörð 

Til mælinga á endingu viðar með snertingu við jörð var sett út pinnatilraun (e. stake 

test). Tilraunin var sett upp samkvæmt Evrópustaðli EN 252, CEN (2014). Samkvæmt 

staðlinum þarf að setja að lágmarki 10 pinna af hverri tegund. Ending er metin eftir 

tímalengd í árum sem líða þar til allir pinnarnir hafa verið dæmdir ónýtir (e. failed). 

Við úttekt á endingu er farið eftir staðli EN 350 – 2 sem var samþykktur af staðlaráði 

Evrópusambandsins árið 1994. Samkvæmt staðlinum flokkast ending viðar með 

snertingu við jörð í fimm flokka, sjá töflur 5 og 6 í inngangi.  

Til rannsóknar var viður rauðgrenis, sitkagrenis, stafafuru og alskaaspar úr Haukadal 

(10. mynd). Tekin voru sýni úr 5 trjám af hverri tegund. Woodmizer bandsög var 

notuð til að fletta 1,5 m löngum stokkum. Stokkar voru flettir í 26 mm þykktir og 

efniviðurinn lagður í stæður og fluttur til þurrkunar innanhúss. Þegar fletta efnið var 

orðið þurrt (rakastig 8 -12 %) var efnið sagað í kvistfría pinna (500x25x25mm). Sýni 

úr kjarnavið voru tekin næst merg og sýni rysju voru tekin næst berki. Fyrir 

16. mynd.a.b. Vinstri myndin sýnir rúmmálsmælingu samkvæmt lögmáli 

Arkidemisar á Keldnaholti. Hægri myndin sýnir þurrkun sýna í þurrkofni við 85°C 

í ca. fjóra sólarhringa, unnið á Rannsóknarstöðinni á Mógilsá (Ljósm. SH) 

Hreiðarsson). 
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uppsetningu voru pinnarnir merktir, rakastig þeirra mælt og þeir vigtaðir. Tilraunin 

var sett út um vor 2012 í hlíðar Esju ofan við Rannsóknastöðina að Mógilsá (17. 

mynd). Tilraunasvæðið er í 60 m h.y.s. með 10 % halla og hefur verið framræst. 

Skógarkerfill (Anthriscus sylvestris) er ríkjandi tegund á svæðinu. Landið er frjósamt 

og með virku jarðvegslífi en ekki er vitað um magn eða tegundir fúasveppa.  

Settir voru niður 20 pinnar af hverri tegund, 10 úr kjarnaviði og 10 úr rysjuviði (Tafla 

11). Pinnarnir voru grafnir niður til hálfs (17 mynd). Niðurbrot var metið samkvæmt 

þyngdartapi á milli ára og flokkunarstaðli EN 350 – 2 (CEN, 1994). Til að greina 

þróun niðurbrots voru öll sýni vigtuð eftir tvö ár og aftur á þriðja og fjórða ári. 

Niðurstöðurnar gefa upplýsingar um hraða niðurbrotsins og vísbendingar um endingu 

þessara tegunda við sambærilegar aðstæður. Síðasta vigtun fór fram vorið 2016 eftir 4 

ár í jörðu. Eftir að tilraunin hefur staðið í 5 ár (2017) verður hægt að framkvæma 

úttekt á ástandi pinnana og meta þá í endingarflokk samkvæmt flokkunarkerfi EN 250 

og EN 350 (Tafla 12. og 13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mynd. Tilraunareitur með Kistufell í 

baksýn. Pinnarnir eru í framræstu deiglendi 

með skógarkerfill sem ríkjandi tegund. 

(Ljósmynd Sævar Hreiðarsson) 
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Tafla 11. Trépinnar 2.5 cm * 2.5 cm * 50 cm reknir í jörð með 75 cm millibili. 

AÖ=Alaskaösp, SF=stafafura, RG=rauðgreni, SG=sitkagreni. K=kjarni, R=rysja. 

 

Trjá nr. Uppröðun pinna úr kjarnavið(K) og rysjuvið(R)  

AÖ1 K1   R1 R2 

AÖ2 K1   R  

AÖ3 K1   R1 R2 

AÖ4 K1   R1  

AÖ8 K1   R1 R2 

SF2 K1 K2  R1 R2 

SF5 K1 K2  R1 R2 

SF6 K1 K2  R1 R2 

SF9 K1 K2  R1 R2 

SF10 K1 K2  R1 R2 

RG2 K1 K2  R1 R2 

RG4 K1 K2  R1 R2 

RG5 K1 K2  R1 R2 

RG6 K1 K2  R1 R2 

RG9 K1 K2  R1 R2 

SG2 K1 K2  R1 R2 

SG5 K1 K2  R1 R2 

SG6 K1 K2  R1 R2 

SG9 K1 K2  R1 R2 

SG10 K1 K2  R1 R2 

 

Tafla 12. Flokkunarstig fúa samkvæmt flokkunarkerfi EN 252. 

Stig fúa. (rating of decay) EN 252 Flokkun (classification) 

0 Enginn fúi (no attack) 

1 Lítill fúi (slight attack) 

2 Meðal fúi (moderate attack) 

3 Slæmur fúi (severe attack) 

4 Gagnfúið (failure) 
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Tafla 13. Flokkunarstig vegna endingu náttúrulegs trjáviðar EN 350-2. 

 

 

2.7 Úttekt á langtímatilraun á veðrun og endingu lerkis utanhúss.  

Árið 2003 var sett upp veðrunartilraun lerkis á Íslandi og í Litháen sem nefnist „The 

potential of larch wood for exterior use“, sem var partur af samnorrænni rannsókn 

með þátttöku Danmerkur, Íslands, Svíþjóðar, Litháens og Finnlands. Dr. Ólafur 

Eggertson sérfræðingur á Mógilsá, er fulltrúi Íslands í þessari tilraun (Bergstedt o.fl., 

2006). Til rannsóknar er lerki af þrem tegundum frá 6 löndum. Síberíulerki (Larix 

sibirica (L. sukaczewii)) var fengið frá Rússlandi, Finnlandi, Noregi og Íslandi. 

Evrópulerki (Larix decidua) var sótt til Litháens og Noregs. Sifjalerki (L. × eurolepis) 

var sótt til Danmerkur. Mikill munur er á vaxtarskilyrðum á milli svæða og trén á 

misjöfnum aldri. 

Markmiðið var að fylgjast með útlitsbreytingum, endingu og vatnsupptöku lerkisins. 

Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að mæla áhrif hitameðferðar á endingu 

lerkisins. Til samanburðar (e. control) voru höfð með sýni af skógarfuru og rauðgreni 

sem fengið höfðu sömu meðferð. Við úttekt á veðrun var fylgt Evrópustaðlinum EN 

927-3 (Bergstedt o.fl., 2006). 

 

 

2.7.1 Framkvæmd veðrunartilraunar lerkis  

Í hverjum reit voru valin tíu ógölluð tré en eingöngu fimm af samanburðartrjánum 

greni og furu. Stærð sýna þurfa að vera samkvæmt staðli (950 x 50 x 125cm). Til að 

hægt væri að ná tveimur 50 * 125mm borðum úr kjarnaviði úr hverjum bol urðu trén 

að vera um 24 cm þvermál í 3,5 m hæð.  

Stig fyrir endingu náttúrulegs tráviðar. EN 350 ár Flokkun (Classification) 

1 25+ Mjög endingargóður (very durable) 

2 15-25 Endingargóður (durable) 

3 10-15 Meðalgóð ending (moderately durable) 

4 5-10 Lítil ending (slightly durable) 

5 < 5 Engin ending (not durable) 
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Helmingur sýna voru hituð í 52 klukkustundir við súrefnisþurrð í lokuðum 

ofni við 190 gráður á celsíus (°C). Meðferðin (Danish Celloc process) kemur af stað 

sundrun lífrænna sambanda (pyrolysis) sem veldur breytingum á efnasamsetningu 

viðarins (Lunde, 2016). Aðferðin eykur endingu og formfestu viðarins og var fyrst 

þróuð til að bæta timburgæði (curing) rauðgrenis. Meðferðin getur minnkað styrk 

viðarins en skaðinn er ekki teljandi ef hitunin nær að hámarki 190°C.  

 

18.mynd. Lerkiviður í rekkum með 45% halla á Mógilsá 2004. (Ljósmynd Ólafur 

Eggertsson) 

Sýnin voru fest á rekka sem sneri mót suðri og með 45° halla samkvæmt staðli 

ISO/DIS 2810:1997 (18. mynd). Til að meta veðrun viðarins voru gerðar mælingar á 

rakadrægni, útlitsbreytingum og sprungumyndun (checks). Tilraunin var sett út í apríl 

2004. Fyrsta ár tilraunarinnar voru sýnin vigtuð mánaðarlega til að greina breytingar á 

rakastigi viðarins á mismunandi árstíma (Bergstedt o.fl., 2006). 

Til að meta ástand og gæði viðarins var mæld vatnsupptaka og þyngdartap. Við 

mælingu á vatnsupptöku voru sýnin vigtuð í þurru veðri og og vigtuð aftur eftir 

vatnsbað í 20 mínútur (19. mynd). Eftir blautvigtun voru sýni þurrkuð og vigtuð við 

12 % rakastig.  
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19. mynd. Páll Sigurðsson tekur sýni til vigtunar úr veðrunartilraun lerkis á Mógilsá 

2014. 

 

2.8 Úrvinnsla gagna 

Til samanburðar á þvermálsvexti og viðarþéttleika við veðurfar var notast við gögn 

frá mælistöðinni á Hjarðarlandi árin 2005 til 2011 og mánaðarmeðaltöl samkvæmt 

landfræðilegu veðurlíkani frá Veðurstofu Íslands 1958 til 2004 (Halldór Björnsson 

o.fl., 2007; Veðurstofa Íslands, 2016). Tölulegar niðurstöður voru greindar í SAS 

Enterprice Guide 7,1. og Microsoft Office Excel 2010. Töflur og gröf í ritgerðinni 

voru unnar í Excel og Word. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Skógmælingar 

Miðað við árlegan vöxt var sitkagrenið með mestan vaxtarhraða, þar á eftir kom 

rauðgrenið, stafafuran og alasköspin (Tafla 14). Sitkagrenið reiknaðist með 30% meiri 

vöxt að grunnflatarmáli og með um 36% meira viðarmagn á hektara en rauðgrenið 

sem er jafnaldra (Tafla 14). Rauðgrenireiturinn í Haukadal var með um 20% lægri 

yfirhæð og meðal brjósthæðarþvermál (d1,3) en sitkagrenið. Þrátt fyrir 18 ára 

aldursmun var alaskaöspin með sömu yfirhæð og stafafuran (Tafla 14). Sitkagrenið 

var með 0,5 cm lægra þvermálsfall en stafafuran, sem var með mestu mjókkunina 

(Tafla 15).  

 

Tafla 14. Niðurstöður skógmælinga í fjórum skógarreitum í Haukadal.  

Tegund aldur tré á 

ha. 

yfirhæð 

metrar 

Þvermál 

d.1,3m 

grisjun 

m3 

grunnfl. 

m2 /ha 

viðarforði 

m3 /ha 

árl. vöxtur 

m3 /ha 

Alaskaösp 20 1600 10,2 11,1 0 15,8 59,0 2,95 

Stafafura 38 1500 10,2 16,6 54,2 34,2 162,2 5,70 

Rauðgreni 50 2450 13,7 13,9 72,4 39,2 216,2 6,22 

Sitkagreni 50 2050 17,1 17,2 96,5 49,7 339,4 8,70 

 

Tafla 15. Þvermálsfall trjátegunda í Haukadal. 

Trjátegund endurtekningar hæðarbil m. mjókkun cm/m. meðaltal cm/m 

Alaskaösp 10 1 - 7 1,48 - 1,98 1,77 

Stafafura 10 1 - 8 1,21 - 2,39 1,91 

Rauðgreni 10 1 - 10 1,32 - 2,20 1,69 

Sitkagreni 10 1 - 10 0,82 - 1,69 1,40 

 

3.1.1 Árlegur þvermálsvöxtur (árhringjabreiddir) 

Út frá meðaltali árhringjabreiddar hefur alasaskaöspin í Haukadal mestan 

þvermálvöxt, þar á eftir: stafafuran, sitkagrenið og rauðgrenið (sjá Töflu 16 og 20a. 

mynd). Elsti árhringur alaskaaspar í 1,3m hæð var frá árinu 1997 eða 6 árum eftir 

gróðursetningu. Alaskaaspirnar (n=10) voru með mestan þvermálsvöxt af öllum  
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fjórum tegundunum, með þvermál próftrjáa frá 9 til 15 cm (Tafla 16). Miklar sveiflur 

voru hinsvegar í þvermálsvexti og var mest áberandi vaxtartoppur árið 2002 þar sem 

meðaltal árhringjabreiddar var yfir sex millimetrar  en var aðeins um tveir millimetrar 

árið 2005. (sjá 20a. mynd). 

Tafla 16. Niðurstöður árhringjamælinga í Haukadal  

Tegund aldur fj. mæl. aldur b.h.  spönn árhringjabreiddar mm. meðaltal mm. 

Alaskaösp 20 138 6 0,72 – 8,22 3,58 

Stafafura 37 244 11 0,46 – 5,69 3,49 

Rauðgreni 50 393 9 0,67 – 3,80 2,09 

Sitkagreni 50 298 15 0,77 – 5,50 3,03 

 

Stafafuran í Haukadal var með elsta árhring í brjósthæð frá 1984, eða 11 árum eftir 

gróðursetningu (20b. mynd, Tafla 16). Stafafururnar (n=10) í Haukadal voru með 

næst mestan þvermálsvöxt af tegundum fjórum, með þvermál próftrjáa frá 16 til 22 

cm. U.þ.b. 18 árum eftir gróðursetningu (1991) náði þvermálsvöxtur stafafuru 

hámarki, með breidd árhringja að meðaltali um fjóra millimetra (20b. mynd). Mestur 

þvermálsvöxtur (ungviður) var á tímabilinu 1990 til 2000. Stafafuran var grisjuð í 

tveimur lotum, (2003, 2007) en þvermálsvöxtur hélst nokkuð jafn eftir aldamótin, að 

meðaltali um þrjá millimetra á ári (20b. mynd). 

Rauðgrenið var með elsta árhring í brjósthæð frá árinu 1970 eða 9 árum eftir 

gróðursetningu (20c. mynd, Tafla 16). Rauðgrenið var með minnstan þvermálsvöxt af 

tegundum fjórum, með þvermál próftrjáa frá 15 til 20 cm. Rauðgrenið var með jafnan 

þvermálsvöxt, að meðaltali um tvo millimetra, en náði mest að þrem millimetrum árin 

1975 til 1977 (20c. mynd). Eftir grisjun árið 2004 mátti greina litla aukningu á breidd 

árhringja (þvermálsvexti) úr 2,0 mm að meðaltali fyrir árin 1999 -2005 í 2,15 mm að 

meðaltali fyrir árin 2006 – 2011 (20c. mynd).  

Sitkagrenið í Haukadal var með þvermál próftrjáa frá 17 til 26 cm. Elsti árhringurinn í 

brjósthæð var frá 1976 eða 15 árum eftir gróðursetningu (Tafla 16; 20d. mynd). 

Breidd árhringja var að jafnaði um þrír millimetrar frá 1987, en náði mest fjórum 

millimetrum fyrir árin 2006 til 2008 (20d. mynd). Reiturinn var grisjaður haustið 2004 

og fyrstu 4 árin þar á eftir jókst meðalbreidd árhringja jafnt og þétt um einn millimeter 

og hélst þannig í tvö ár en féll þá aftur til fyrra horfs (20d. mynd). 
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20. mynd. Meðalbreiddir árhringja í brjósthæð (mm, Y-ás) í Haukadal hjá 

tegundunum alaskaösp, stafafuru, rauðgreni og sitkagreni. 

 

asparryð 

grisjun 

grisjun 
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3.1.2 Hlutfall vor- og sumarviðar 

Stafafuran var með hæst hlutfall sumarviðar af breidd árhringja (37 %) sem var 10 % 

hærra en hjá grenitegundum (Tafla 17). Mörk á milli vor og sumarviðar voru ekki 

greinanleg í sýnum alaskaaspar. Tafla 17 sýnir niðurstöður úr mælingum á hlutfalli 

sumarviðar.  

 

Tafla 17. Hlutfalli sumarviðar í árhringjum þriggja trjátegunda í Haukadal. 

Trjátegund fj.m. (n) Tímabil spönn %  hlutfall.s.v. % staðalfrávik 

Stafafura 42 1991  2011 18 – 53 37 8,2 

Rauðgreni 84 1991  2011 13 - 48 27 7,1 

Sitkagreni 105 1991  2011 10 - 71 28 11,2 

 

 

 

3.1.3 Þvermálsvöxtur og veðurfar 

Helstu niðurstöður prófa fyrir fylgni á milli árhringjabreiddar, hitafars og úrkomu 

voru eftirfarandi. Árhringjabreidd alaskaaspar var með jákvæða fylgni við hitastig í 

júní (r = 0,53; P < 0,05). Hjá stafafuru var árhringjabreidd með jákvæða fylgni við 

sumarúrkomu (r = 0,47; P < 0,05) en litla fylgni við sumarhita. Árhringjabreidd 

rauðgrenis var hvorki með fylgni við hita né úrkomu. Árhringir sitkagrenis reyndust 

vera með jákvæða fylgni við sumarhita (r = 0,53; P < 0,01) en enga fylgni við úrkomu 

(gögn ekki sýnd). 

 

 

3.2 Mælingar á viðarþéttleika 

Niðurstöður mælinga á viðarþéttleika féllu innan viðmiða um normaldreifingu. 

Alaskaösp, stafafura og sitkagreni voru með 70 til 77% tölugilda innan eins 

staðalfráviks (68 %). Rauðgreni var með 60 % gilda innan eins staðalfráviks en 100 % 

gilda innan tveggja staðalfrávika (95 %); (21. mynd).  
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21.mynd. Kassarit með miðgildi og fjórðungsmörkum. Myndin sýnir mismunandi 

dreifingu viðarþéttleika hjá fjórum trjátegundum frá Haukadal. Sýni úr öllum 

hæðarflokkum, með og án barkar, Alaskaösp (AÖ; n=55); stafafura (SF; 

n=59); rauðgreni (RG; n=59) sitkagreni (SG; n=59). Lína inni í kassa sýnir 

miðgildi með 25% gilda beggja vegna innan og utan kassans, kross sýnir 

meðaltalið. 

 

Tafla 18. Spönn og meðaltal (μ) fyrir viðarþéttleika (g/cm3) allra sýna hjá fjórum 

trjátegundum í Haukadal  

Tegund n spönn þéttleika g/cm3 meðaltal Staðalfrávik Staðalskekkja 

Alaskaösp 55 0,397 - 0,453 0,425 0,0130 0,0025 

Stafafura 60 0,338 - 0,447 0,380 0,0214 0,0039 

Rauðgreni 60 0,277 - 0,412 0,328 0,0250 0,0046 

Sitkagreni 59 0,256 - 0,415 0,328 0,0442 0,0080 

 

Alaskaöspin var með martækt hæstan viðarþéttleika (21. mynd, Töflur 18 og 19). 

Öspin var með 12% hærri viðarþéttleika en stafafuran (P < 0,01) og 29 % hærri en 

grenitegundirnar (P < 0,01;  21. mynd og Tafla 18). Stafafuran var með næst hæstan 

viðarþéttleika. Það var um 15% munur á milli stafafuru og grenitegundanna (P < 0,01) 

(21. mynd og Töflur 18 og 19). Rauðgreni og sitkagreni voru með sama nánast 
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meðaltal í viðarþéttleika og munurinn var ekki marktækur (21. mynd og Töflur 18 og 

19).  

 

Tafla 19. Niðurstöður Tukey prófa eftir marktæka fervikagreiningu á meðaltölum 

fyrir viðarþéttleika mismunandi trjátegunda frá Haukdal. 

Samanburður tegunda Munur á meðaltölum 95% öryggismörk  

Alaskaösp - stafafura 0,46122 0,028997 0,063247 *** 

Alaskaösp - rauðgreni 0,098777 0,081652 0,115902 *** 

Alaskaösp - sitkagreni 0,106613 0,089341 0,123885 *** 

Stafafura - rauðgreni 0,052655 0,035530 0,069780 *** 

Stafafura - sitkagreni 0,060490 0,043218 0,077762 *** 

Rauðgreni - sitkagreni 0,007835 -0,009437 0,025107 óm 

Marktækni P<0,05 er auðkennd með ***; óm = P>0,05. 

 
  

Það var engin tegund með marktækan mun (P > 0,05) á sýnum sem voru 

viðarþéttleikamæld með eða án barkar (Tafla 20).  

Tafla 20. Meðaltal viðarþéttleika á sýnum með og án berki hjá fjórum trjátegundum í 

Haukadal.  

 

Stafafuran mældist með hámarktækan mun á viðarþéttleika eftir hæð í trjábolnum 

(n=20). Þéttleiki var marktækt hærri í neðstu sýnum sem voru tekin í 30 cm frá rót en 

í sýnum sem tekin voru í tveggja og fjögra metra hæð (P < 0,001) (Tafla 21). Ekki var 

sambærilegur marktækur munur á viðarþéttleika eftir hæð í trjábolnum hjá alaskaösp, 

rauðgreni eða sitkagreni (Tafla 21). Eitt próftré sitkagrenis sýndi greinilega 

stighækkun á þéttleika upp eftir bolnum frá 4,2 að 8,6 metrum (Tafla 22). 

 

 

Tegund n með berki g/cm3 Staðalfrávik án barkar g/cm3 Staðalfrávik 

Alaskaösp 29 0,427 0,013 0,422 0,019 

Stafafura 29 0,382 0,048 0,378 0,050 

Rauðgreni 29 0,327 0,029 0,328 0,024 

Sitkagreni 33 0,329 0,048 0,327 0,050 
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Tafla 21. Meðaltal viðarþéttleika fjögurra trjátegunda í Haukadal og niðurstöður 

Tukey samanburðaprófs á milli hæðarflokka. Marktækur munur er feitletraður 

(P<0,05). Greiningin var gerð á sameinuð gildi fyrir sýni með og án barkar.  

Tegund n 30cm 200cm 400cm  P gildi  

     30/200cm 30/400cm 200/400cm 

Alaskaösp 20 0,419 0,426 0,430 0,21 0,06 0,38 

Stafafura 20 0,401 0,371 0,369 <0,001 <0,001 0,73 

Rauðgreni 20 0,329 0,332 0,323 0,76 0,52 0,34 

Sitkagreni 20 0,338 0,319 0,315 0,23 0,10 0,69 

 

 

Tafla 22. Viðarþéttleiki sitkagrenis (SG) eftir hæðarflokkum, (bolur 4b). 

Staðsetn. Teg. Sýni hæðarflokkur m. með berki g/cm3 án barkar g/cm3 

Haukadalur SG 4B1 4,2 0,374 0,374 

Haukadalur SG 4B2 6,4 0,398 0,403 

Haukadalur SG 4B3 8,6 0,407 0,415 

 

Helstu niðurstöður mælinga á viðarþéttleika kjarnaviðar og rysjuviðar var að kjarni 

sitkagrenis var 11,9% hærri en rysjuviðar (P=0,003) (n=17). Ekki var marktækur 

munur á þéttleika kjarnaviðar og rysjuviðar hjá stafafuru (n=8) né rauðgrenis (n=12; P 

> 0,05), en þetta var ekki mælt hjá alaskaösp (gögn ekki sýnd).  

Sitkagreni var eina tegundin með marktæka fylgni á milli árhringjabreiddar og 

viðarþéttleika (sterk neikvæða fylgni) r = - 0,799; P < 0,01, aðhvarfsgreining R2 = 

0,639; P = 0,005 (22. mynd).  
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. 

 

 

 

 

 

3.3 Mæling á endingu viðar með snertingu við jörð 

 

22. mynd. Samband viðarþéttleika og breidd árhringja í brjósthæð (1,3 m hæð) fyrir 10 

próftré af fjórum trjátegundum í Haukadal. Aðhvarfsstuðull (R2) er fyrir sitkagreni (P 

= 0,005).  
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3.3.3 Mælingar á þyngdartapi pinna  

Eftir að pinnatilraunin hafði staðið í fjögur ár var greinlegur munur á endingu 

alaskaaspar og barrviðanna og hinna þriggja barrtegundanna samkvæmt þyngdartapi 

(P < 0,01); (mynd 23). Það var ekki marktækur munur á þyngdartapi pinna milli 

barrtegunda (P > 0,05). 

 

23. mynd. Súlurit sem sýnir meðaltal fyrir þyngdartap  allra pinna úr kjarna og rysju 

sem hlutfall af hundraði eftir þrjú ár (dökklitað )og fjögur ár (ljóst) í jörð á Mógilsá. 

Alaskaösp (AÖ; n=14); stafafura (SF; n=20); sitkagreni (SG; n=20); rauðgreni (RG; 

n=20).  

 

Hjá öllum tegundum var efsti hluti pinna upplitaður (ljósgrár) vegna veðrunar en 

miðja og neðri hluti með snertingu við jörð brúnleitur með greinileg ummerki fúa á 

byrjunarstigi. Hjá alaskaöspinni voru þrír pinnar brotnir (e. failed) og var mestur fúi í 

þeim hluta sem nam við jarðvegsyfirborð (24. mynd).  

 

 
24.mynd. Tveir pinnar Alaskaaspar brotnir eftir úttekt á fjórða ári tilraunar. Efri pinninn er úr 

rysjuvið og neðri úr kjarnavið.  
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25. mynd. Nærmynd af pinna úr rysjuvið Alaskaspar eftir þrjú  ár í jörðu. Pinninn er með 

greinileg ummerki um niðurbrot fúasveppa. 

 

Það var marktækt minna þyngdartap pinna úr kjarnavið asparinnar og pinnum úr 

rysjuvið (25. mynd; P = 0,03, Tafla 22). Meðaltal fyrir þyngdartap allra pinna 

alaskaaspar var tvöfalt meira en tap pinna barrtegunda (23. mynd).  

Stafafuran var með svipað þyngdartap og sitkagrenið (23. mynd). Þyngdartap pinna úr 

kjarnaviði stafafuru og sitkagrenis var marktækt lægra en þyngdartap pinna úr 

rysjuvið þeirra (P = 0,004 (SF) og P =0,011 (SG); Tafla 23).  

Pinnar rauðgrenis voru með minnsta þyngdartap þeirra tegunda sem voru til prófunar 

(23 mynd). Ekki var marktækur munur á þyngdartapi pinna úr kjarnavið rauðgrenis 

miðað við tap pinna úr rysjuvið (Tafla 23). 

 

Tafla. 23. Þyngdartap pinna úr kjarna og rysjuvið fjögurra trjátegunda úr Haukadal 

eftir fjögur ár í jörð í Esjuhlíðum ofan við Mógilsá. 

Tegund n Kjarni % Staðalfrávik n Rysja % Staðalfrávik Meðalt. rΔk % 

Alaskaösp 7 24,7 3,89 8 27,3 1,36 26,0 2,6 

Rauðgreni 10 9,8 1,39 10 11,8 2,76 10,8 2,0 

Stafafura 10 10,7 2,68 10 14,1 1,61 12,4 3,4 

Sitkagreni 10 10,8 1,86 10 14,1 3,64 12,5 3,3 

 

 

3.4 Mæling á endingu lerkis ofanjarðar 

3.4.1. Mælingar árið 2014  

Mælingar á vatnsupptöku 2014 sýndu greinilegan mun á milli tegunda. Allar 

lerkitegundir voru með helmingi minni vatnsupptöku en skógarfuran og rauðgrenið 
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sem voru til viðmiðunar (26. mynd). Af lerkitegundum var sifjalerkið með mesta 

vatnsupptöku (26. mynd).  

Sýni síberíulerkis (n=40) sem fengið höfðu hitameðferð voru með marktækt 

lægri vatnsupptöku en óhituð sýni (P = 0,02). Evrópulerkið (n=20) var einnig með 

marktækt lægri vatnsupptöku eftir hitameðferð (P = 0,003). Sifjalerkið (n=10) var 

hinsvegar ekki með marktækan mun eftir hitameðferð (P = 0,212).  

Rauðgrenið (n=15) og skógarfuran (n=5)  voru með marktækan mun á 

vatnsupptöku eftir hitameðferð (P <0,05).  

Einnig var munur á milli vatnsupptöku óhitaðra sýna lerkitegunda (P < 0,001).  

Marktækur munur var á vatnsupptöku hitaðra sýna sifjalerkis og hinna tveggja 

lerkitegundana (P < 0,001). Ekki var munur milli vatnsupptöku hitaðra sýna 

síberíulerkis og evrópulerkis (P = 0,215). 

 

 

 

 

26. mynd. Súluritið sýnir niðurstöður mælinga á vatnsupptöku með staðlaðri 

aðferð. Mælingin fór fram sumarið 2014, tíu árum eftir uppsetningu. Sýni vigtuð 

fyrir og eftir 20 min vatnsbað og reiknaður munur á þyngd í prósentum. RG 

rauðgreni, SKF. skógarfura, HYB.L sifjalerki, SIB.L. síberíulerki, EUR.L. 

evrópulerki. H = hita-meðferð 190°C, ÓH = óhitað.  
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4 Umræður 

4.1 Aðferðafræði 

Upphaflega stóð til að finna reiti í Haukadal með allar tegundir á sama eða líkum 

aldri, en þegar til átti að taka þá voru slíkir reitir ekki til staðar á svæðinu. Tveir 50 ára 

grenireitir voru því valdir, en stafafurureitur sem best þótti henta var 12 árum yngri og 

elsti reiturinn með alaskaösp var ekki nema 20 ára. Þar sem bera átti saman trjávöxt 

var það líka mjög mikilvægt að skilyrði væru sem sambærilegust með tilliti til 

staðsetningar í dalnum.  

Próftrén voru felld í apríl, en eftir á að hyggja hefði verið æskilegt að fella barrtrén við 

upphaf vaxtartímans til að geta betur greint skil á milli kjarna og rysju. Þegar tré eru 

felld fyrsta á vorin þá blæðir oftast rysjan (er vatnsmettuð) sem gerir mögulegt að 

greina og merkja skil á milli kjarna og rysju. En þær barrtegundirnar sem voru hér til 

rannsóknar hafa allar samlitan kjarna og rysju, og þá er þetta vandamál. Það væri það 

hinsvegar ekki t.d. á lerki. 

Í sambandi við endingartilraunina (pinnatilraunina) kom í ljós að vegna ungs aldur 

asparinnar reyndist ekki mögulegt að útbúa nema fimm pinna af kjarnavið. Merkingar 

pinna urðu ógreinilegar með tímanum sem sýnir mikilvægi þess að nota 

endingargóðar merkingar í tilraun sem þessari. 

Í lerkitilrauninni voru sýnin mun stærri en pinnarnir í endingartilrauninni og 

vandasamara að ná jafnri þurrkun. Til að geta metið þyngdartap lerkisins nákvæmlega 

hefði verið best ef aðstæður hefðu gert mögulegt að þurrka sýnin í þar til gerðum 

þurrkofni eins og var gert við upphaf tilraunar.  

 

4.2 Skógmælingar 

Við samanburð á vexti trjáreita af sömu tegund eða á milli tegunda þarf að taka tillit 

til aldurs og þéttleika í reit. Stafafuran er t.d. 12 árum yngri en grenilundirnir og 

alaskaöspin 18 árum yngri en stafafuran og 30 árum yngri en grenið. Best væri að 

bera saman vöxt í reitum sem hafa verið mældir á sama aldri og hafa haft jafnmörg tré 

í reitunum frá upphafi. 
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Miðað við mælingar í Haukadal vorið 2012, var sitkagrenið með mestan árlegan 

meðalvöxt (rúmmál) af tegundum fjórum, en alaskaöspin var með mestan hæðar og 

þvermálsvöxt (árhringjabreidd). Það ber þó að hafa í huga að stafafuran og 

alaskaöspin munu trúlega mælast með hærri gildi fyrir árlegan meðalvöxt þegar þau 

hafa náð sama aldri og grenilundirnir. Tafla 24 sýnir árlegan meðalvöxt 

trjátegundanna fjögurra í öðrum rannsóknum á Íslandi. Árlegur meðalvöxtur trjánna í 

Haukadal var í góðu meðallagi miðað við vöxt sömu tegunda annars staðar á Íslandi, 

sem er í samræmi við tilgátu höfundar. 

 

Tafla 24. Niðurstöður vaxtarmælinga fyrir trjátegundirnar fjórar í Haukadal settar í 

samhengi við mælingar á sömu tegundum í öðrum skógarreitum á Hallormstað, í 

Haukadal og Skorradal. (Þórarinn Benedikz og Gunnar Freysteinsson, 1997; 

Valdimar Reynisson 2011; Lárus Heiðarsson 2017). Alaskaösp (AÖ); stafafura (SF); 

rauðgreni (RG); sitkagreni (SG). 

Teg. Staðsetning aldur fjöldi 

/ha. 

kvæmi / 

klónar 

yfirhæð 

m. 

viðarforði 

m3/ha. 

árlegur vöxtur 

m3/ha. 

AÖ Haukadalur 20 1600 Iðunn o.fl. 10,7 59  2,95 

AÖ Sandlækjarmýri 20 1100 Iðunn 7,9* 62 3,10 

SF Haukadalur 38 2250 Skagway 10,7 162 5,70 

SF Skorradalur 52 1667 Skagway 15,4 434  9,27 

SF Hallormstaður 44 1500 Skagway 11,4 163  5,33 

RG Haukadalur 50 2450 Leirfjord 13,7 216 6,22 

RG Haukadalur 45 3240 Rana 7,8 123  3,90  

RG Skorradalur 50 2280 Helgeland 11,7 261  5,50  

RG Hallormstaður 48 3807 Andebu 10,7 126  2,70 

SG Haukadalur 50 2050 Cordova 17,1 339  8,70 

SG Haukadalur 47 2200 Copper R. V. 12,7 257  6,80 

SG Skorradalur 52 1900 Fellingfors 14,5 447  8,80 

SG Hallormstaður 48 1850 Cordova 10,9 125 2,60** 

* meðalhæð; **árlegur vöxtur reiknaður miðað við standandi viðarforða eftir grisjun.  
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Í Bresku Kólumbíu var árlegur meðalvöxtur alaskaaspar í náttúrulegum reitum frá 1,7 

– 5,5 m3/ha., (aldur reita var frá 87 til 112 ár, með að jafnaði 415 tré á hektara); 

(DeBell, 1965). Í Alberta var 60 ára stafafurureitur með 1167 tré á hektara með 

árlegan meðalvöxt upp á 4,2 m3/ha. (Mallett og Volney, 1999). Rauðgreni í Svíðþjóð 

(64°35 N) sem var 44 ára með 3500 tré á hektara var með um 6,1 m3/ha. sem árlegan 

meðalvöxt. Í Buchan héraði á Norður Skotlandi er árlegur meðalvöxtur sitkagrenis frá 

8 til 10 m3/ha., en á Bretlandseyjum er allt að 78% munur á vexti sitkagrenis milli 

svæða (Macmillan, 1991). Þessar tilteknu heimildir sýna fram á að trén í Haukadal 

vaxi jafn vel og sömu tegundir geri við sambærilegar aðstæður erlendis, sem vel að 

merkja var andstætt tilgátu höfundar.  

Frá gróðursetningu (1991), urðu mikil afföll í asparreitnum. Fækkaði plöntum úr 

10.000 niður í 1600 pl. ha-1 árið 2012. Ástæður fyrir afföllum eru ókunnar, en margar 

aspartilraunir misfórust á Norðurlandi og í uppsveitum Suðurlands vegna næturfrosts 

11 ágúst 1993 (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi  Ásgeirsson, 1998). Að auki 

voru í reitnum þrír strandklónar af suðlægum uppruna, sem henta síður inn til 

landsins. Í könnun á lifun á 46 asparklónum í fjórum samanburðartilraunum frá 1995 

voru þessir þrír klónar með lifun á bilinu 10 til 70%. Tilraunirnar voru staðsettar á 

Böðmóðsstöðum, Þrándarholti, Sauðárkróki og Vöglum. (Aðalsteinn Sigurgeirsson, 

2001).  

Þær aspir sem lifðu fóru samt vel af stað miðað við lágan brjósthæðaraldur (20 a. 

mynd). Árlegur meðalvöxtur alaskaasparinnar var samt frekar lágur sem skýrist að 

hluta til vegna lítils þéttleika í reitnum (Tafla 14). Þó má geta að í tilraunaskóginum í 

Sandlækjarmýri var jafn gamall asparreitur með nánast sama vaxtarhraða, eða með 

0,15 m3 meiri árlegan meðalvöxt en var í asparreitnum í Haukadal (Mikaelsson, 

2011). Hinsvegar var hann bara með 1.100 tré á hektara, en ekki 1.600 eins og 

reiturinn í Haukadal. Að því gefnu að asparreiturinn í Haukadal haldi góðri heilsu má 

gera ráð fyrir að framleiðni í reitnum aukist verulega á næstu árum.  

Stafafuran er tólf árum yngri en grenitrén og var með þriðjungi færri tré á hektara 

síðustu tíu ár vaxtartímans, en var með árlegan meðalvöxt á við rauðgrenið (Tafla 14). 

Miðað við að stafafuran er þekkt fyrir að vera hraðvaxta í æsku þá kom á óvart að hún 

var þremur árum seinni en rauðgrenið að ná 1,3 m. hæð (20. mynd). Stafafuran var 

með um 25% hærri viðarþéttleika en grenitegundirnar (Tafla 19).  



56 

 

Stafafuran mældist einnig með nokkuð hátt þvermálsfall (Tafla 15), sem var ekki í 

samræmi við niðurstöður Koch (1987) og Clyde (1986) um að stafafuran hafi lágt 

þvermálsfall (e. simple taper) miðað við döglungsvið, sedrusvið og greni sem hafa 

tilhneigingu til kónískara vaxtarforms (e. large taper). Þetta kom því á óvart, en gera 

má ráð fyrir nokkrum breytileika á vaxtarformi milli kvæma og vegna mismunandi 

þéttleika í reitum (Smith og Strub, 1991). 

Rauðgrenið í Haukadal stóð nokkuð þétt en hafði samt verið grisjað átta árum fyrr. 

Þrátt fyrir að nokkur munur væri á breidd árhringja rauðgrenis þá var vöxtur nokkuð 

jafn að meðaltali (sjá 20c. mynd). Rauðgrenið virðist hafa vaxið mjög vel frá upphafi 

miðað við að hafa náð í brjósthæð níu árum eftir gróðursetningu. Mælingar á þremur 

rauðgrenikvæmum (Rana, Solör og Trysil) við Lýsishól á Hallormstað sýndu til 

dæmis 22 til 27 ára aldur í brjósthæð (Arnór Snorrason og Þór Þorfinnsson, 1995).  

Þvermálsfall hjá rauðgreni var 20% hærra en hjá sitkagreninu,  en svipað og hjá 

öspinni (Tafla 16). Það er vel þekkt að rauðgreni hafi hærra þvermálsfall en sitkagreni 

og þar með minna bolrúmmál við sömu hæð og þvermál (sjá t.d. Arnór Snorrason og 

Stefán F. Einarsson, 2006). 

Sitkagrenið í Haukadal hefur vaxið hratt eftir að brjósthæð var náð og mun trúlega 

halda góðri framleiðni næstu áratugi (20d. mynd). Munur á vexti fyrstu ár eftir 

gróðursetningu fer að einhverju leyti eftir eiginleikum tegundar, en getur líka verið 

bundin kvæmum eða vaxtarskilyrðum (Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Í samræmi 

við tilgátur voru reitir sitkagrenis í Haukadal og Skorradal með svipaðan vöxt (Tafla 

23).  

 

4.2.1 Árlegur þvermálsvöxtur í mælireitum  

Allar fjórar trjátegundirnar í Haukadal höfðu frekar mikinn breytileika í 

árhringjabreiddum heilt yfir og á milli einstaklinga, sjá 20. og 22. mynd. Alaskaöspin 

hafði mjög ójafnan þvermálsvöxt, með minnsta árhring 0,72 mm en sverasta 8,22 mm. 

Þremur árum eftir mestan vöxt féll breidd árhringja niður í 2,34 mm líklega vegna 

komu asparryðs á svæðið. En asparryð var fyrst greint á Íslandi 1999 og náði fljótlega 

dreifingu um Vestanvert Suðurland (Helga Ösp Jónsdóttir, 2009). 
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4.2.2 Þvermálsvöxtur og veðurfar 

Fyrir utan áhrif ryðsveppa geta sveiflur í tíðarfari haft áhrif á trjávöxt. Meðalhiti fyrir 

sumarmánuðina (maí – september) árið 2002 var 9,1 °C, meðan meðalhiti fyrir sama 

tímabil árið 2005 var 7,9 °C. Úrkoma er trúlega sjaldan takmarkandi þáttur fyrir vöxt 

alaskaaspar í Haukadal, en úrkoma í júní 2002 var ekki nema 32,2 mm miðað við 

107,7 mm árið 2005. 

Það var skýr munur á þvermáls- og hæðarvexti grenitegundanna og má greina 

vaxtaraukningu í árhringjagögnum eftir grisjun hjá báðum tegundum (20. mynd). 

Yfirhæð sitkagrenis er 3,6 m hærri en rauðgrenis og þvermálið í brjósthæð 3,3 cm 

meira hjá sitkagreninu. Þrátt fyrir 400 færri tré á hektara er grunnflötur sitkagrenis 10 

m2 ha-1 meiri en rauðgrenis. Meiri vaxtarhraði sitkagrenis en rauðgrenis er vel þekktur 

og hefur komið fram í samanburðarrannsóknum bæði hérlendis og erlendis (Valdimar 

Reynisson, 2011; Tengberg, 2005). 

Þó það sé eðlismunur á viðarþéttleika milli tegunda er athyglisvert að sjá að hærra 

hlutfall sumarviðar hjá stafafuru var í samræmi við meiri viðarþéttleika (15%) hennar 

í samanburði við grenitegundirnar (Tafla 17). Hlutfall sumarviðar hefur almennt 

sterka jákvæða fylgni við viðarþéttleika (Larson, 1973; Shmulsky og Jones, 2011). 

4.3 Mælingar á viðarþéttleika 

Niðurstöður fyrir viðarþéttleika eru í samræmi við tilgátur höfundar um röð tegunda, 

fyrir utan alaskaöspina, sem mældist með mestan viðarþéttleika af þeim fjórum 

viðartegundum sem voru til rannsóknar úr Haukadal (Tafla 20).  

Hjá öllum tegundum sýndu gögnin að sýni með börk voru með 1 til 2% hærri þéttleika 

en sýni án barkar, en niðurstöður reyndust ekki vera innan marktæknimarka, sem er 

andstætt tilgátu höfundar. En trúlega má gera ráð fyrir  þyngdarmun á berki og trjávið 

mælt í sömu hlutföllum.   

Viðarþéttleiki alaskaaspar í tilraunaskóginum á Gunnarsholti var 11% hærri en í 

Haukadal (Bjarni D. Sigurðsson, Halldór Þorgeirsson og Sune Linder, 2001). Í 

gögnum Baldurs Þorsteinsonar (1988) var þéttleiki alaskaaspar lægri en í Haukadal og 

Gunnarsholti, en var nálægt viðmiðinu frá Oregon. Alaskaöspin í Haukadal var með 

12 til 40% hærri viðarþéttleika en viðmið fengin frá vaxtarsvæði tegundarinnar á 

vesturströnd N-Ameríku (Tafla 25). 
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Tafla 25. Meðaltöl fyrir viðarþéttleika Alaskaaspar á Íslandi og á vesturströnd N-

Ameríku 

Staðsetn. teg. Tilvísun meðaltal g/cm3 

Haukadalur AÖ Þessi rannsókn (SH 2017) 0,425 

Gunnarsholt AÖ Bjarni D. Sigurðsson o.fl. (2001) 0,470 

óþekkt/Ísland  AÖ Baldur Þorsteinsson (1988) 0,363 

Oregon USA. AÖ Niemiec (1995) 0,370 

Alberta Canada AÖ Kellogg og Swan (1986) 0,250 

 

Stafafuran í Haukadal kom næst á eftir alaskaöspinni með viðarþéttleika og var meðal 

viðarþéttleiki hennar í ágætu samræmi við gildi frá Kanada, Bandaríkjum og Írlandi 

(Tafla 26). Þéttleiki trjáviðar stafafuru virðist vera frekar stöðugur eiginleiki miðað 

við að ekki er nema 12% munur á milli hæstu og lægstu gilda frá fjórum löndum í 

tveimur heimsálfum. Stafafuran í Haukadal var með sama þéttleika og stafafura frá 

Montana en var 9% lægri en stafafura í Alberta. Stafafuran var eina tegundin sem 

hafði marktækt hærri þéttleika í neðsta hæðarflokknum, í 30 cm, miðað við 200 cm og 

400 cm, en það var ekki marktækur munur á milli efri flokka. Það er almennt 

viðurkennt að þéttleiki aukist frá miðju út að berki en umdeildara hvort það sé 

eðlislægur munur eftir hæð í bolnum (Shmulsky og Jones, 2011; Ward, 1975). Hærra 

hlutfall þrýstiviðar neðst í trjábolnum er hugsanleg ástæða fyrir þessum mun í 

Haukadal.  

Tafla 26. Meðaltöl fyrir viðarþéttleika stafafuru á Íslandi, Írlandi og vesturströnd N-

Ameríku 

Staðsetning Teg. Tilvísun meðaltal g/cm3 

Haukadalur SF Þessi rannsókn (SH 2017) 0,380 

Alberta  SF Forintek Canada (2006) 0,412 

Montana US. Sf Lutes og Hardy (2013) 0,390 

Írland SF Anon (1955) 0,372 

Írland SF Anon (1960) 0,415 

 

Þrátt fyrir tiltölulega jafnan vöxt rauðgrenis í Haukadal (22. mynd) þá var 

viðarþéttleikinn nokkuð breytilegur, með 49% mun á milli lægsta og hæsta gildis. 

Slíkur breytileiki er í samræmi við niðurstöður frá Svíþjóð og Írlandi sem gáfu 48 og 
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52% mun (Johansson, 1999; Treacy, 2000); (sjá samanburð í Töflu 27).  Þéttleiki 

viðar rauðgrenis í Haukadal var um 15% lægri en flest viðmið frá Skandinavíu. Það er 

almennt fylgni á milli lægri viðarþéttleika barrviðar og hærri frjósemi jarðvegs (Bergh 

o.fl. 1999; Anttonen ofl., 2002; Kostianinen o.fl., 2004), og það er hugsanleg skýring 

á lægri þéttleika í Haukadal en í Skandinavíu. Þéttleiki rauðgrenis í Haukadal var nær 

þéttleika rauðgrenis sem óx á yfirgefnu akurlendi í Svíþjóð (Johansson, 1999) og frá 

Alpafjöllum Ítalíu (Romagnoli o.fl., 2003).  

Þrátt fyrir hægari vöxt og grennri árhringi rauðgrenis í norður Svíþjóð þá er 

viðarþéttleikinn hærri í suður hluta landsins sem skýrist af hærra hlutfalli sumarviðar 

þar. Í rannsókn Oksbjerg (1971) frá mið Jótlandi sést greinilegur munur á 

viðarþéttleika í ungum rauðgrenireit (33 ára) á milli trjáa með mismikinn 

þvermálsvöxt: (d1,3m): 10cm = 0,450g/cm3 ,15cm = 0,420g/cm3, 20cm = 0,390 

g/cm3. Niðurstöður Hakkila (1979) sýna einnig breytilegan viðarþéttleika rauðgrenis á 

mismunandi aldursskeiðum: 0,371g/cm3 (yngri en 25 ára), 0,368g/cm3 (26–50 ár), 

0,383g/cm3 (51–100 ár) og 0,401 g/cm3 (101 ára og eldri).  

 

Tafla 27. Meðaltöl fyrir viðarþéttleika rauðgrenis (RG) á Íslandi og Evrópu 

Staðsetning teg. Tilvísun meðaltal g/cm3 

Haukadalur RG Þessi rannsókn (SH 2017) 0,330 

Ísland RG Stefán F. Einarsson o.fl. (2004) 0,360 

Noregur RG Bramming (2006) 0,380 

Svíþjóð RG Svensk Trä (2013) 0,380 

Svíþjóð RG Johansson (1999) 0,310 

Finnland RG Tomppo (2000) 0,380 

Írland RG Treacy (2000) 0,363 

Ítalía RG Romagnoli o.fl. (2003) 0,320 

 

Sitkagrenið var eina tegundin með marktækt hærri viðarþéttleika í trjám með grennri 

árhringi og sem er í samræmi við tilgátu höfundar (22. mynd). Einnig var sitkagrenið 

eina barrtegundin sem var með marktækt hærri þéttleika í kjarna en rysju, sem er líka í 

samræmi við tilgátu höfundar.  
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Það var ekki marktækur munur á þéttleika upp að fjórum metrum í þeim tíu trjám sem 

voru til rannsóknar. En mælingar á viðarþéttleika í tveim af stærri próftrjám 

sitkagrenisins upp að 8,6 m gaf vísbendingar um hærri viðarþéttleika ofar í trjánum 

(tafla 22). Þessi vísbending um vaxandi þéttleika upp eftir bolnum hjá sitkagreni er 

ekki í samræmi við minnkandi þéttleika ofar í stafafurunni. Samkvæmt Shmulsky 

(2011) er almennt talið að hjá barrtrjám sé þéttleiki viðar hærri neðst í stokknum. En 

Ward (1975) hafði uppgötvaði að grenitegundir sýndu ekki marktækt lægri þéttleika 

ofar í trénu heldur að þéttleikinn hefði tilhneigingu til að vera hærri ofar í trjánum. 

Viðmið fyrir viðarþéttleika sitkagrenis í Ameríku er 0,40 til 0,42 g/cm3 (Kretschmann, 

2010). Í rannsóknum á viðarþéttleika sitkagrenis í Bretlandi var meðaltal 

viðarþéttleika úr heilum bolum 0,350 g/cm3 en timbur úr sögunarmyllu 0,390 g/cm3 

(Moore, 2011). Það myndast oftast gisinn viður (ungviður) í upphafi lífsferils 

barrtrjáa. Þéttasti viðurinn myndast oftast á vaxtarskeiðinu þegar trén komast á eldra 

þroskaskeið (e. older mature) sjá skýringar á 5. mynd í inngangi.  

Algengustu mistök við mælingar á viðarþéttleika eru að sýnin innihaldi kvisti, ungvið, 

togvið eða þrýstivið (Zobel o.fl., 1995). Þrátt fyrir að þessir þættir séu náttúrulegur 

hluti af trjávið er í flestum rannsóknum tekið fram að sýni skuli vera laus við 

áðurnefnd atriði, „galla“. Ástæðan er sú að meðaltal mælinga á viðarþéttleika myndi 

hækka töluvert ef t.d. nokkur sýni með kvistum eða þrýstivið fljóta með.  

Nokkur breytileiki var á þéttleika innan tegunda sem skýrist m.a. af vaxtarrými og 

vaxtarhraða hvers einstaklings (Tafla 3). Í þeim gögnum sem höfundur styðst við eru 

viðmið um viðarþéttleika oft frá mælingum á timbri frá sögunarmyllum. Til timbur-

vinnslu eru valin tré af betri gæðum. Í vinnsluferlinu eru vankantar og börkur skornir 

af. Í breskri úttekt á viðarþéttleika sitkagrenis var þéttleiki sýna úr bolvið marktækt 

lægri en úr söguðu efni. Fram á miðja 20 öld tíðkaðist að fjarlægja ungvið (e. boxing 

the heart) til að tryggja gæði afurða. Eftir miðja öldina og þegar stærri viðarvinnslur 

tóku yfirhöndina var hætt að skilja ungviðinn frá við sögun til að auka arðsemi (Desch 

og Dinwoodie, 1996).  

Við mælingar á sýnum úr Haukadal var miserfitt að greina skil á milli kjarna og rysju 

hjá þeim tegundum sem eru til mælinga. Kjarni og rysja voru mæld úr 12 pörum af 

rauðgreni (sýnum) og 17 af sitkagreni og stafafuru (rysja og kjarni af sömu skífu). Til 
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að hafa samræmi í stærð sýna voru eingöngu tekin sýni úr skífum með nægan 

sverleika í 30 og 200 cm hæð frá rót.  

 

4.4 Mæling á endingu náttúrulegs trjáviðar með snertingu við jörð  

Pinnatilraun samkvæmt Evrópustaðli EN 350-1 gaf ágætar vísbendingar um endingu 

eftir þau fjögur ár sem tilraunin hefur staðið. En til að geta metið endingu eftir 

stöðluðu flokkunarkerfi þurfa að líða minnst fimm ár frá upphafi tilraunar.  

Endanlegar niðurstöður fást ekki fyrr en öll sýnin (n=10) hafa fúnað í gegn. Til að fá 

nákæmar niðurstöður þarf síðan að meta sýnin árlega eftir fyrstu fimm árin (CEN 

1994).  

 

4.4.1 Mæling á þyngdartapi pinna 

Til að geta sniðið pinna af kjarna og rysju voru mál sýna höfð 25*25*500 mm, en 

algengara er að nota pinna sem eru breiðari á annan veginn: 25*50*500 mm (Edlund 

o.fl., 2006). Þetta þarf að hafa í huga þegar niðurstöðurnar verða bornar saman við 

aðrar rannsóknir. 

Vigtun á pinnum á Mógilsá sem voru gerðar eftir þrjú og fjögur ár gefa þó góðar 

vísbendingar um mun á milli tegunda, hugsanlega endingu og framgang niðurbrotsins. 

Þegar fyrstu mælingar höfundar fóru fram tveimur árum eftir að tilraunin fór út voru 

pinnarnir teknir upp í rigningartíð og þurrkaðir í sjö daga. Við nánari skoðun kom í 

ljós að þurrkun sýna var ójöfn og niðurstöður ekki áreiðanlegar. Í júní 2015 voru 

pinnarnir teknir upp aftur í þurru veðri og var fylgst vel með þurrkunarferlinu og 

gerðar reglulegar mælingar á rakastigi og þyngd til að tryggja réttar niðurstöður. 

Þrátt fyrir að alaskaöspin væri með hæstan þéttleika verður ending hennar með 

snertingu við jörð trúlega helmingi styttri en ending barrtrjánna. Við nánari skoðun á 

þremur brotnum pinnum alaskaaspar kom í ljós að það var ekki eingöngu fúi sem olli 

veikleikanum heldur voru þeir allir með smákvist þar sem þeir hrukku í sundur. 

Pinnarnir brotnuðu við að fjarlægja þá fyrir vigtun, en þeir sitja nokkuð fastir í 

jörðinni eftir árið og þarf að banka í þá eða hnika þeim til að losa þá. Við úttekt á 

styrk pinna samkvæmt leiðbeiningum í EN 252 staðlinum, er bankað þéttingsfast efst í 
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pinnann ef hann situr fastur í jarðveginum, þannig að þetta ætti að gefa óbjagað mat 

hvað það varðar.  

Útfrá þyngdartapi pinna eftir fjögur ár voru vísbendingar um að öspin lendi í flokk 

fjögur með litla endingu (5-10 ár), eða fimmta flokki með enga endingu (<5 ár). 

Miðað við þyngdartap barrtrjánna eru líkur á að þau lendi í þriðja eða fjórða flokki 

með meðal endingu sem er á bilinu tíu til fimmtán ár. Þrátt fyrir að kjarni barrtrjánna 

sé nánast samlitur rysjuviðnum þá kom í ljós augljós munur á endingu hans. Allar 

tegundir nema rauðgreni voru með marktækt lægra þyngdartap pinna úr kjarnavið en 

pinna úr rysjuvið. Í sambærilegri rannsókn frá Lettlandi á endingu barrviðs voru 

stafafura ásamt skógarfuru metnar í þriðja og fjórða endingarflokk og var viður 

rauðgrenis metinn í fjórða flokk (Adamoviča o.fl., 2010). Þær niðurstöður passa 

líklega við það sem mun koma út við lokaúttekt í íslensku tilrauninni. 

 

4.4.2 Styrkleikaflokkun timburs  

Ívar Örn Þrastarson (2014) framkvæmdi mælingar á: þverstæðu (e. perpendicular) 

beygjutogþoli (e. modulus of rupture, MOR); stífni (e. modulus of elasticity eða 

MOE), hliðstæðu (e. parallel) þrýstiþoli (e. compression strength) fjögurra trjátegunda 

úr Haukadal. Fyrir hvert próf voru mæld fimm sýni af alaskaösp en tíu hjá hinum 

þrem tegundunum.  

Beygjutogþol er aðferð til að mæla styrk trjáviðar. Við prófun  reynir á eðlisþætti eins 

og þrýstiþol, togþol og skerkraft. Stífni er hlutfall milli álags á viðinn og 

formbreytinga sem álagið veldur. Mælingar á stífni misfórust vegna tæknilegra 

örðugleika. Þrýstiþol er styrkur viðarins við álag sem verður þvert á viðinn. 

Samkvæmt Gjerdum og Eikenes (2013) hefur þrýstiþol sterka fylgni við 

viðarþéttleika.  

Við mælingar Ívars Arnars (2014) kom m.a. í ljós að enginn munur var á 

beygjutogþoli og þrýstiþoli á milli tegunda. Hjá sitkagreni var marktækt samband 

milli viðarþéttleika og beygjutogþols P = 0,002 (R2 = 0,71). Einnig var sitkagrenið 

með marktækt samband milli viðarþéttleika og þrýstiþols P = 0,0463 (R2 = 0,41). Ekki 

greindist marktækt samband þessarra sömu þátta hjá öðrum tegundum. Niðurstöður 

fyrir beygjutogþol og þrýstiþol fjögurra tegunda í Haukadal voru lægri en erlend 

viðmið, sjá samanburð á beygjutogþoli í töflu 28. Mælingar Ívars voru útfærðar 
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samkvæmt evrópustaðli EN 338 um styrktarmælingar (Ívar Þrastarson, 2014; CEN, 

2009).  

Tafla 28. Beygjutogþol fjögurra tegunda úr Haukadal og erlend viðmið sömu tegunda 

(Ívar Örn Þrastarson 2014) 

Beygjutogþol (N/mm2) rauðgreni sitkagreni stafafura Alaskaösp 

Mælingar Ívars 47 - 60 43 – 59 41 - 65 53 – 60 

Erlend viðmið 66 - 87 67 79 - 91 51 

 

 

4.5 Mæling á endingu lerkis ofanjarðar 

4.5.1 Fyrri mælingar 2004  

Niðurstöður eftir mánaðarlegar mælingar á vatnsupptöku lerkis eftir fyrsta árið voru 

sambærilegar á Íslandi og í Litháen. Eftir fyrsta árið hafði vatnsupptaka allra tegunda 

aukist en lerkið sýndi meiri stöðugleika gagnvart rakasveiflum en rauðgrenið og 

skógarfuran. Þetta er mikilvægur þáttur í endingu viðar til lengri tíma, þar sem að 

minni rakasveiflur gefa betri endingu og lágmarka smithættu af völdum fúasveppa 

(Schmidt 2006). Ekki var marktækur munur á milli mismunandi tegunda lerkis. 

Niðurstöður bentu til þess að háhitameðferðin hefði lítil áhrif á vatnsupptöku og þar 

með á endingu viðarins (Bergsted o.fl. 2006; Ólafur Eggertsson og Saladis, 2007).  

 

4.5.2 Mæling höfundar 2014  

Eftir 10 ár mældust allar lerkitegundir með mun lægri vatnsupptöku en rauðgreni og 

skógarfura. Einnig komu fram jákvæð áhrif hitameðferðar á rauðgreni, skógarfuru og 

síberíulerki sem mældust öll með marktækt minni vatnsupptöku en ómeðhöndluð sýni 

sömu tegunda (sjá 26. mynd). Hafa ber í huga að nokkur munur var á fjölda 

endurtekninga: sifjalerki (n=10); evrópulerki (n=20) og síberíulerki (n=40). Eftir að 

lerkið hafði verið óvarið ofanjarðar í 10 ár virðist þyngdartap lerkisins óverulegt 

miðað við upphafsþyngd. En hafa ber í huga að fyrir fyrstu vigtun fyrir uppsetningu 

tilraunar árið 2003 voru sýni þurrkuð í þurrkunarklefa. Þurrkun sýna fyrir seinni 

vigtanir, 2014, 2015 og 2016, fór fram í upphitaðri skemmu á Mógilsá og hafa sýnin 



64 

 

mögulega ekki náð sama þurrkstigi og í upphafi mælinga. Æskilegt væri að þurrka 

sýnin í þurrkklefa við næstu úttekt, en stór þurrkskápur er til dæmis til á Keldnaholti.  

 

5 Ályktanir og lokaorð 

• Til að skilja samhengi á milli vaxtar og gæða trjáviðar er nauðsynlegt að skoða vel 

úr hvaða jarðvegi hann er sprottinn. Að þekkja til uppruna og eiginleika tegundar 

ásamt vaxtarmælingum próftrjáa eru mikilvægur grunnur fyrir rannsóknir á 

trjávið. Í inngangi leitast höfundur við að skýra nokkra þætti sem hafa áhrif á 

endingu og gæði trjáviðar.  

• Alaskaöspin er beinvaxin með góðan hæðarvöxt og hefur alla burði til að gefa af 

sér góðan við í framtíðinni. Til að fá betri nýtingu í reitnum hefði verið æskilegt 

að bæta inn plöntum eftir mikil afföll í upphafi. Alaskaösp hefur mestan 

viðarþéttleika af mældum tegundum og ætti að fletta alla beinvaxna stokka sem 

falla til. Það hefur sýnt sig að viðurinn getur hentað sem byggingatimbur og til 

húsgagnasmíða. Þyngdartap pinna alaskaaspar eftir fjögur ár með snertingu við 

jörð í þessari rannsókn gefur vísbendingar um stuttan líftíma við slík skilyrði, og 

hana ætti því frekar að nota til smíða innanhúss.  

• Stafafuran hefur staðið nokkuð dreift og vaxið betur á þverveginn en síður á 

hæðina, og hefur þess vegna nokkuð hátt þvermálsfall. Viður stafafurunnar í 

Haukadal er þéttvaxinn og hentar sem smíðaviður og sem eldiviður. Skagway 

kvæmið hefur tilhneigingu til að mynda sverar greinar og hentar sem slíkt mjög 

vel sem jólatré, en síður til timburnytja. Ef stafafurrreitir fá ekki góða umhirðu í 

æsku er mikilvægt að fara sem fyrst inn og taka út varga og margstofna tré, sem 

verða lítils virði og illa vinnsluhæf ef þau ná að verða fullvaxta.  

• Rauðgrenið í Haukadal vex vel miðað við tegund og mun gefa af sér gæðavið í 

framtíðinni. Æskilegt væri að grisja reitinn fljótlega til að tryggja áfram jafnan og 

góðan vöxt. Til að halda góðum vexti þá þarf rauðgrenið meira rými en sitkagreni 

og í yngri reitum er hagstætt að framkvæma bilun þegar trén geta nýst sem jólatré. 

Athyglisvert er viðarþéttleikinn hjá rauðgreninu var á pari við hraðvaxta tré á 

frjósömu landi í Evrópu. Mælingar Stefáns F. Einarssonar o.fl. (2004) sýndu 

einnig hærri þéttleika og nauðsynlegt er að gera fleiri mælingar á fleiri stöðum 

hérlendis til að fá traustari niðurstöður. 
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• Sitkagrenið vex af krafti í Haukadal og munu bestu trén gefa góðan sögunarvið. 

Miðað við mikla framleiðni þá kom á óvart að þvermálsfallið var lægst hjá 

sitkagreninu. Þó að viðarþéttleiki sitkagrenisins í Haukadal sé á við lægstu viðmið 

frá Evrópu og Ameríku er mikilvægt að muna að þetta eru allt frekar ungir reitir 

og viður með hærri þéttleika (e. mature wood) myndast á seinni vaxtarskeiðum 

barrtegunda.  

• Mikilvægt er að hafa í huga að vaxtarhraði og gæði trjáviðar fer ekki alltaf saman. 

Samanber neikvæða fylgni viðarþéttleika barrtrjáa við frjósemi jarðvegs. Miðað 

við að viðarþéttleiki barrtrjáa hefur að auki neikvæða fylgni við vaxtarrými er 

mikilvægt að hafa nægan þéttleika í upphafi, og að umhirða og grisjun hæfi sem 

best eiginleikum hverrar tegundar fyrir sig. Að auki eru margar rannsóknir sem 

sýna fram á meiri vaxtarhalla trefja (e. grain angle) í gisnari reitum. Til að auka 

gæði og verðmæti barrtrjáa er skynsamlegt að kvista upp fyrstu þrjá til fjóra 

metrana á vænlegustu trjánum, u.þ.b. þegar þvermál hefur náð 10 til 12 cm í 

brjósthæð. Góð umhirða á ungskógum skilar sér í betri gæðum og eykur skilvirkni 

á grisjun og fellingu á seinni stigum.  

• Öspin er með greinilegan litamun á kjarna og rysju en hjá furu og greni er kjarninn 

samlitur rysju. Til að geta nýtt sér þennan mun væri mikilvægt að finna einfalda 

leið til að greina skilin fyrir vinnslu. Mögulega dekkist kjarnaviðurinn hjá þessum 

tegundum þegar trén ná hærri aldri? 

• Niðurstöður mælinga á vatnsupptöku lerkitilraunar á Mógilsá staðfesta yfirburði 

lerkiviðar umfram viðar rauðgrenis og skógarfuru þegar kemur að endingu 

utanhúss. Þó það hafi komið fram munur á vatnsdrægni sýna sem fengu 

háhitameðferð þá var munurinn ekki mikill hjá lerkinu, og ekki víst að meðferðin 

borgi sig þar sem hún hefur neikvæð áhrif á styrk viðarins. Samkvæmt umfjöllun 

um fúavarnir í inngangi má jafnvel ná fram betri árangri með umhverfisvænum 

varnarefnum. 

• Æskilegt er að gera fleiri mælingar á viðarþéttleika allra helstu trjátegunda og 

kvæma sem henta til nytja á Íslandi. Áhugavert væri að skoða mun á tegundum á 

milli landshluta og við mismunandi vaxtarskilyrði. Einnig væri forvitnilegt að 

mæla viðarþéttleika í eldri trjám sem eru nær lokahöggi. Með tilliti til nánari 

rannsókna, þá er fáanlegur búnaður sem gerir mögulegt að mæla viðarþétteika í 

borkjörnum og innan árhringja. Vert væri að skoða tilhneigingu til vindings (spiral 
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grain) í trjávið og leita leiða til að takmarka ef hægt er. Einnig væri áhugavert að 

skoða mælingar á vaxtarhalla ör-þráða í S 2 lagi í frumuvegg trjáfruma, sem er 

aðferð til að meta gæði og styrk trjáviðar. Aðferðin er m.a. notuð við á mat á styrk 

trjáviðar sitkagrenis á Írlandi.  
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