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Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er 

samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu.

________________________________

María Vest
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Ágrip

Skógarfuran  var  um tíð  ein  mikilvægasta  trjátegund  landsins  en  afföll  af  völdum

furulúsar  urðu  til  þess  að  ræktun  hennar  lagðist  að  mestu  niður.  Tilgangur

tilraunarinnar var að sjá hvort íslensk skógarfurukvæmi hafi meira þol gegn furulús en

erlend  kvæmi og gætu  því  orðið  grundvöllur  ræktunar  í  framtíðinni.  Gerðar  voru

mælingar á 13-15 ára gamalli skógarfurutilraun í Mjóanesi á Fljótsdalshéraði. Mældar

voru fjórar blokkir, hver þeirra með 25 erlendum og 3 íslenskum kvæmum. Tilraunin

var sett  út árið 2004 þá aðeins með erlendum kvæmum, en íslensku kvæmin voru

gróðursett tveimur árum seinna, árið 2006. Furulúsarsmit á trjám var ákvarðað með

sjónmati er skiptist í 5 smitflokka, allt frá engu smiti upp í mikið smit og nánast dauð

tré. Íslensku kvæmin voru með minna lúsasmit en þau erlendu. Kvæmin höfðu meira

en 20% hærri lifun en erlendu kvæmin og lúsasmit var lítið sem ekki neitt. Meðalhæð

íslensku  kvæmanna  voru  ekki  marktækt  frábrugðin  hæð  erlendu  kvæmanna.

Niðurstöður  þessarar  rannsóknar  benda  til  þess  að  mótstöðuþróttur  íslenskra

skógarfurukvæma gagnvart lúsinni aukist mikið á einni kynslóð.

Lykilorð: Skógarfura, furulús, lúsasmit, aðlögun, hæð, lifun, kvæmi.
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 1 Inngangur

 1.1 Furulús 

Furulús er agnarsmátt skordýr sem tilheyrir hópi blaðlúsa (Hjörtur Hauksson, 1971;

Guðmundur Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993; Jón Gunnar  Ottósson,

1988). Blaðlýs er ætt skordýra sem lifir á trjám, runnum og öðrum plöntum. Þær sjúga

safann  úr  sáldæðum  plantna,  til  dæmis  úr  blöðum  eða  árssprotunum  (Hjörtur

Hauksson, 1971). Furulús lifir á tveggja nála furum, líkt og skógarfuru og bergfuru, en

þó  er  til  að  hún  hafi  fundist  a  öðrum  tegundum  (Jón  Gunnar  Ottósson,  1988).

Fullþroskuð eru dýrin 1,0 - 1,2 millimetri á lengd og 0,8 – 1,0 millimetri á breidd og

annað hvort vængjuð eða vænglaus, vængjuðu dýrin eru rauðgrá en vænglausu dýrin

bera rauðbrúnann lit (Jón Gunnar Ottósson, 1988). Lúsin hefur langan sograna sem

hún notar til þess að stinga inn í sáldæðar trjanna (Jón Gunnar Ottósson, 1988). Með

honum geta lýsnar valdið verulegum skaða á skógarfuru og öðrum tveggja nála furu.

Lífsferill 

Lífsferill blaðlúsa er ýmist það sem kallast fullkominn eða ófullkominn lífsferill. Til

þess  að  lífsferill  sé  fullkominn  þarf  lúsin  að  notast  við  tvo  hýsla,  aðalhýsil  og

millihýsil.  Blaðlýs  geta  einnig  tímgast  kynlaust  á  millihýslinum og þá er  lífsferill

þeirra það sem kallast ófullkominn. Furulús virðist hvergi hafa fullkominn lífsferil og

því  er  tímgun  hennar  ætíð  kynlaus  (Guðmundur  Halldórsson  og  Aðalsteinn

Sigurgeirsson, 1993).

Lýsnar sitja  á berki  furunnar og mynda vaxþræði úr kirtlum á höfði og brjóstholi

(Cardoso og Lazzaria, 2016). Við það myndast vaxullarhnoðrar sem þær geyma sig í

yfir allt árið. Þar fer fram kynlaus æxlun og eggjum er verpt að vori til (Guðmundur

Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014). Þegar eggin klekjast út þroskast gyðlurnar

annað hvort í vængjaðar eða óvængjaðar lýs. Vængjuðu lýsnar fljúga yfir á greni en

tímgast  þar  ekki  (Guðmundur  Halldórsson  og  Aðalsteinn  Sigurgeirsson,  1993).

Óvængjuðu  lýsnar  geta  af  sér  aðra  kynslóð  kvendýra  sem ýmist  er  vængjuð  eða

óvængjuð. Þessi kynslóð lifir á furum. Á Íslandi á þetta sér einkum stað síðsumar svo

lýsnar hafi tíma til að verpa svo næsta kynslóð geti lifað af veturinn sem gyðlur, en
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þær leggjast í dvala yfir veturinn á berki og við nálar yngstu sprotanna (Guðmundur

Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993). 

Ekki er vitað hversu ör tímgun furulúsar er hér á landi. Skyld tegund, Pineus boerneri,

verpir  að  meaðltali  1,5  eggjum á  dag  og eftir  virku  skríður  ungviðvð  úr  eggjum

lúsanna.  Síðan  tekur  það  lúsina  um 26  daga  að  fullþroskast  í  vængjað  form sitt

(Cardoso og Lazzaria,  2016). Lífsferill furulúsa tekur að meðaltali  67 daga en það

getur  verið  breytilegt  eftir  tegund  millihýsils  og  umhverfisaðstæðum (Cardoso  og

Lazzaria, 2016).

Lífsskilyrði

Furulús virðist þrífast best á þurrum og hlýjum sumrum (Guðmundur Halldórsson og

Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993),  en regn er talið geta dregið veruleg úr lífslíkum

lúsanna (Cardoso og Lazzaria, 2016). Lýsnar þola ekki að verða fyrir sterku ljósi og

eiga  því  til  með  að  vera  neðan  á  greinunum þar  sem minna  er  um ljós  (Mailu,

Khamala, og Rose, 1982). Eftir því sem trén verða eldri er minna um lús á þeim þar

sem erfitt er fyrir lýsnar að þrífast á þykkum berki. Ef svo vill til að lýsnar eru á eldri

trjám, liggja þær gjarnan í sprungunum á berkinum þar sem auðveldara er að ná inn í

sáldæðarnar (Guðmundur og Aðalsteinn,  1993). Lýsnar velja sér skjólgóðan stað á

þeirri  hlið  trésins  sem er  í  skjóli  frá  ríkjandi  vindátt  (Guðmundur Halldórsson og

Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993).

 1.2 Uppruni

Furulúsin á uppruna sinn að rekja til Evrópu þar sem skógarfura hefur vaxið í aldir

(Guðmundur Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993). Þaðan tók hún að dreifa

sér og finnst nú víða um heim allt frá Evrópu til Afríku, Ástralíu, Nýja Sjálands, og

Norður  Ameríku  (Schabel,  2006).  Árið  1964  voru  skógarfuruplöntur  fluttar  frá

Ástralíu  til  austur  Afríku  og  er  talið  að  furulúsin  hafi  borist  með  þeim  plöntum

(Schabel,  2006;  Blackman  o.fl.,  1995;  Guðmundur  Halldórsson  og  Aðalsteinn

Sigurgeirsson, 1993). Fyrstu ummerkin um furulúsina í Afríku var á flæðarfuru (pinus

taeda) í Zimbabwe (Blackman, 1995) og stuttu seinna sama ár fannst hún í Keníu á

karabíufuru (Pinus caribaea) (Schabel, 2006). Þrátt fyrir þetta fór furulúsin ekki að
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vekja athyggli  fyrr en sex árum seinna (1968) þegar skaðinn var orðinn verulegur

(Blackman, 1995). Upp úr því dreifðist furulúsin 0,03-0,19 km á dag (Schabel, 2006)

þar  til  hún  hafði  dreifst  um alla  Tansaníu,  til  Malavíu,  Eþíópíu  og  Suður  Afríku

(Schabel,  2006;  Petro og Madoffe,  2011).  Síðan þá hefur  hún náð að setjast  að í

Líbanon, Jórdaníu og Tyrklandi (Mendel o.fl, 1994). Furulús er ekki mikill skaðvaldur

í  upprunalegum heimkynnum sínum, heldur er skaðsemi hennar mest á innfluttum

svæðum  líkt  og  á  Íslandi  (Guðmundur  Halldórsson  og  Aðalsteinn  Sigurgeirsson,

1993).

Koma furulúsar til Íslands

Frá  árunum  1908-1935,  þegar  Agnar  Koefoed-Hansen  var  skógræktarstjóri,  var

áhersla lögð á verndun birkiskóga en innflutningi  á erlendum tegundum hætt (Jón

Loftsson, 1993). Eftir að Hákon Bjarnason varð skógræktarskjóri árið 1935 var aftur

farið að flytja inn trjátegundir erlendis frá. Mest af plöntunum var fegið frá Noregi og

öðrum löndum með svipað gróður- og veðurfar (Jón Loftsson, 1993). Líklegt er að

furulúsin hafi borist hingað árið 1937 með innfluttum furum frá Norður-Noregi (Jón

Gunnar, 1988; Þröstur Eysteinsson, 2008). Lúsin fór ekki að valda verulegu tjóni fyrr

en kring um 1960, þegar aðeins nokkur þúsund tré stóðu eftir af þeim 2-3 milljónum

sem plantað var á árunum 1940-1960 (Guðmundur Halldórsson o.fl., 2013). 

 1.3 Áhrif furulúsar á Skógrækt

Við sýkingu furulúsa dregst verulega úr nálavexti trjánna (Mailu, Khamala, og Rose,

1978) og brumin eyðileggjast  (Mailu o.fl.,  1978; Mailu,  Rose og Khamala,  1978).

Afleiðingarnar  eru  að  það  dregur  úr  vexti  trjánna  (Mailu  o.fl.,  1978;  Mailu  o.fl.,

1978), því nálarnar geta ekki séð trénu fyrir þeirri orku sem það þarf til vaxtar og

viðhalds.  Í  slæmum tilvikum veldur þetta  dauða trjánna og jafnvel  heilu  skóganna

(Mailu o.fl., 1978; Mailu o.fl., 1978). 

Áhrif furulúsa á skógrækt erlendis

Áhrif furulúsar á skógrækt erlendis hefur í flestum tilfellum ekki verið eins skæð og

hér á landi. Eitt mesta tjón af völdum hennar erlendis hefur orðið í Keníu í Austur-

Afríku  þar  sem hún herjar  á  geislafuru  (Jón Gunnar  Ottósson,  1988;  Guðmundur
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Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993). Í Austur-Afríku fannst furulúsin fyrst

í Zimbabwe á  Pinus caribaea var.  hondurensis,  síðan fór hún að dreifa sé á aðrar

furutegundir  líkt  og  geislafuru  (Pinus  radiata).  Árið  1982 hafði  furulúsin  náð  að

dreifa sér og sýkja allar furutegundir sem vaxa í Keníu (Mailu o.fl., 1982). Af þeim

sökum hafa margar rannsóknir um furulús verið gerðar í Keníu til að draga úr áhrifum

hennar á skógrækt (Mailu o.fl., 1982). Þegar 20 lýs eru til staðar á hverjum sentímetri

af ársvexti trjánna, dregur úr vexti þeirra. Samband milli þéttleika lúsa og lengd nála

er neikvætt og með því er hægt að ákvarða þéttleika lúsanna út frá lengd nálanna. Því

minni  sem nálarnar  eru,  því  meiri  er  þéttleiki  lúsanna (Mailu,  Khamala  og  Rose,

1982). Til þess að draga úr áhrifum furulúsarinnar á skógrækt í Afríku hafa rannsóknir

beinst að því að finna náttúrulegann óvin hennar og flytja þá inn (Mailu o.fl., 1982).

Áhrif furulúsa á íslenska skógrækt

Skógarfura

Á  árunum  1947-1961  var  skógarfura  ein  mest  gróðursetta  trjátegundin  á  Íslandi,

plantað var tveimur milljónum plantna á fjórtán ára tímabili (Jón Gunnar Ottósson,

1988). Skógarfuran var mikið notuð á þessum árum af sökum þess hve auðveld hún

var í uppeldi og þoldi vel að vera plantað á berangri  (Guðmundur Halldórsson og

Aðalsteinn  Sigurgeirsson,  1993).  Skógarfura  er  frumherjategund  sem  lifir  vel  í

sendnum og þurrum jarðvegi þar sem næringarefni eru takmörkuð. Hún er fljót að

taka við sér eftir  gróðursetningu og vex hratt  fyrstu árin  auk þess er hún ber fræ

tiltölulega snemma á ævinni (Guðmundur og Aðalsteinn, 1993). Af þeim sökum var

skógarfuran mikilvæg tegund í  skógrækt á  Íslandi  og dafnaði  vel  á  Íslandi  þar  til

furulúsin fór að dreifast um skógarfurulundi landsins (Jón Gunnar Ottósson, 1988).

Furulúsafaraldur

Fyrir 1960 tók furulúsin að dreifa sér um landið og sýkja skógarfurureiti. Varð það til

þess  að  árið  1962  var  gróðursetning  skógarfurplantna  lögð  niður  í  landinu  vegna

furulúsar. Sýking trjánna varð svo mikil að skógarfuru fór ört fækkandi (Jón Gunnar,

1988). Af þeim tveimur milljónum plantna,  sem gróðursettar  voru á liðnum árum,

voru  aðeins  nokkur  þúsund  plöntur  eftir  lifand  (Guðmundur  Halldórsson  og

Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993). Allar hinar plönturnar dóu af völdum furulúsar og

var  skaðinn  numinn  á  við  100  milljónir  króna  árið  1988,  að  frátöldum  kostnaði
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jarðvinnslu  og  gróðursetningar  (Jón  Gunnar  Ottósson,  1988).  Hugsanlegt  er  að

furulúsin ein og sér hafi  valdið þessum afföllum, heldur  verið samspil  hennar við

veðurfar (Lárus Heiðarsson o.fl., 2013). Árið 1964 lauk hlýskeiði sem hér hafði verið

frá því um 1920 (Trausti Jónsson, 2013). Líklegt er kólnunin hafi átt sinn þátt í að

afföll skógarfuru urðu svo mikil sem raun bar vitni (Lárus Heiðarsson o.fl., 2013).

 1.4 Markmið verkefnisins

Skógarfura var ein mikilvægasta og mest ræktaða trjátegund skógræktar á Íslandi á

árunu á milli 1950 og 1960 en gróðursetningu hennar var hætt árið 1962 (Jón Gunnar

Ottósson, 1988). Eftirlifandi tré furulúsarfaraldursins eru farin að dafna og áhugi á

skógarfuru  til  ræktunar  að  aukast  (Guðmundur  Haldórsson  og  Aðalsteinn

Sigurgeirsson,  1993;  Lárus  Heiðarsson  o.fl.,  2013).  Nú  eru  liðin  um 50  ár  síðan

skógarfura hefur verið ræktuð af alvöru (Lárus Heiðarsson o.fl., 2013). Ör skipting í

trjátegundavali og afföll skógarfuru í skógrækt hafði mikil áhrif á álit fólks á skógrækt

landsins og skógarfuru (Jón Gunnar Ottósson, 1988). Síðustu ár hefur verið skoðað

mismunandi kvæmi sem nýtast gætu til ræktunar hér á landi (Lárus Heiðarsson o.fl.,

2013) og í framhaldinu af því voru settar upp kvæmatilraunir á skógarfuru á ýmsum

stöðum á landinu. Skógfræðingar sem fylgst hafa með kvæmatilraunum skógarfuru

hérlendis hafa tekið eftir minni sýkingu af völdum furlúsar á íslenskum kvæmum og

mun hér vera athugað hvort svo sé. Markmið verkefnisins var að kanna hvort það væri

marktækur  munur  á;  (a)  furulúsarsmiti,  (b)  lifun  og  (c)  vexti  mismunandi

furulúsakvæma.  Niðurstöður  þessarar  rannsóknar  gætu  verið  mikilvægar  fyrir

skógarfururæktun á Íslandi í framtíðinni.
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 2 Efni og aðferðir

 2.1 Skipulag tilraunar

Kvæmatilraun  á  skógarfuru  hófust  árið  2004 í  þeim tilgangi  að  sjá  hvaða kvæmi

skógarfuru hentaði best til ræktunar á Íslandi. Kvæmatilraunin var sett út á sjö stöðum

á landinu; þremur stöðum á austurlandi,  tveim á norðurlandi,  einn á suðurlandi og

einn á vesturlandi. Kvæmin voru 25 talsins frá fimm löndum: 15 frá Noregi, fjögur frá

Finnlandi,  fjögur  frá  Skotlandi,  eitt  frá Rússlandi  og eitt  frá  Austurríki  (1.  Mynd)

(Benjamín Örn Davíðsson, 2007). Tveimur árum eftir að tilraunin var sett út var bætt

við þremur íslenskum kvæmum af annari kynslóð skógarfuru (Lárus Heiðarsson o.fl.,

2012).  Íslensku  kvæmin  voru  fengin  frá  Hallormsstað,  Þórðarstaðaskógi  og

Vaglaskógi.  Þeim  var  komið  fyrir  á  fjórum  af  tilraunastöðunum,  báðum

tilraunastöðunum á norðurlandi og tveimur á austurlandi; annar þeirra var Mjóanes

(Lárus  o.fl.,  2012).  Hér  var  aðeins  skoðuð  tilraunin  á  Mjóanesi  í  Skógum  á

Fljótsdalshéraði.  

Tilraunin  var  sett  upp  eftir  blokkarskipulagi,  þar  sem  sett  voru  upp  fjórir  reitir

(blokkir) á hverjum tilraunastað. Hver blokk á Mjóanesi var skipt í 28 raðir, ein röð

fyrir hvert kvæmi, og voru gróðursettar 20 plöntur af hverju kvæmi (Benjamín Örn

Davíðsson, 2007). Upphaflega voru því alls  2240 plöntur í tilrauninni.  Staðsetning

hvers kvæmis innan blokkanna var háð tilviljun til að koma í veg fyrir skekkju vegna

staðsetningar  kvæma  og  einnig  minnkar  blokkaskipting  skekkju  vegna  landgerðar

(Benjamín Örn Davíðsson, 2007). Í útreikningum er vísað til kvæma með númerum,

fyrstu 15 eru Norsk, kvæmi 17-21 eru skorsk, kvæmi 22-25 eru finnsk, kvæmi 26 er

austurrískt, kvæmi 27 er rússneskt og kvæmi 32-34 eru íslensk. Í viðhengi  er að finna

töflu með nöfnum, númerum og uppruna kvæma.
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Mynd 1. Kortið sýnir upprunastaði kvæmanna í tilrauninni (Benjamin Örn Davíðsson, 2007).

 2.2 Aðferðir

Mælingar á furulúsarsmiti byggðu á aðferð sem notuð var við mælingar á þéttleika

hrossakastaníu-skjaldlúsar á öspum í Bretlandi (Straw og Tubby, 2006). Mælingarnar

byggjast á sjónrænu mati þar sem magn lúsar er flokkað niður í 5 flokka.

0= engin lús.

1= nokkrir einstaklingar eða þyrpingar.

2= töluvert af lús.
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3= Mikil lús þar sem nánast allt tréð er sýkt en tré ekki farið að deyja.

4= Mikil lús og tréð að deyja. 

Til  að sannreyna að sjónrænt  mat  gæfi raunsæja mynd af  raunverulegri  útbreiðslu

lúsasmits voru próftré valin handhófskennt úr þýðinu, valin voru tvö próftré af hverju

kvæmi úr hverri  blokk. Teknar voru myndir af 1x5 cm ramma á föstum stöðum á

stofni próftjáa. Myndirnar voru teknar af miðjum stofni á árssprota; 2011, 2013 og

2015. Þekja lúsasmits var síðan mæld með tölvugreiningu í photoshop.

 2.3 Framkvæmd mælinga og úrvinnsla

Mælingar  hófust  mánudaginn  31.  júlí  2017  og  stóðu  yfir  í  viku.  Hvert  tré  var

hæðarmælt  með  mælistöng  og  magn  furulúsar  metið  sjónrænt.  Mælingarnar  voru

skráðar niður, í tölfræðiforritið excel, í tölvu á tilraunastað. Excel skráin var síðar nýtt

til  úrvinnslu í tölfræðiforriti með einþátta fervikagreiningu. Lárus Heiðarsson hafði

umsjón  með  tölfræðiúrvinnslu  gagna.  Einnig  var  reiknað  helstu  meðaltöl  hvers

kvæmis;  hæð  og  magn  sýkingar.  Við  mælingarnar  voru  valin  sérstök  próftré  til

myndunar. Úr hverju kvæmi voru valin 8 próftré og teknar 3 myndir af hverju tré;

ársvexti 2011, 2013 og 2015. Myndirnar voru settar í photoshop þar sem  myndunum

var breytt í svarta og hvíta fleti og hlutfall lúsa var mælt nákvæmlega og nýtt til að

meta nákvæmni sjónræna matsins. Aðeins var greind 41 mynd, allar af ársvexti 2013,

af þeim 672 myndum sem voru teknar. Myndirnar voru valdar af handahófi og teknar

voru tíu úr smitflokki 0-3,en aðeins ein úr smitflokki 4 þar sem aðeins var ein mæling

í þeim flokki. Brynja Hrafnkelsdóttir hafði umsjón með úrvinnslu mynda af útbreiðslu

smits.
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 3 Niðurstöður

 3.1 Lúsasmit 28 skógarfurukvæma

Dreifing lúsasmits innan kvæma

Mynd 2. Dreifing furulúsasmits innan kvæma. Íslensku kvæmin (32-34) skilja sig augljóslega frá 

hinum kvæmunum hvað varðar smiteinkunn.

Á mynd 2. sést að smiteinkunn erlendu kvæmanna er svipuð. Norsku kvæmin hafa

flest smiteinkunn á milli  1-3, kvæmi 5 og 8 hafa hærri smiteinkunn en hin norsku

kvæmin en kvæmi 4, 6 og 13 eru með lægsta smiteinkunn af norsku kvæmunum. Af

skorsku kvæmunum eru kvæmi 17, 18 og 20 með lægsta smiteinkunn en kvæmi 21
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með hæsta.  Finnsku kvæmunum (22-25)  svipar  til  skosku kvæmanna.  Austurríska

kvæmið (26) var með fremur lága siteinkunn, en rússneska kvæmið (27) fremur háa.

Íslensku kvæmin (32-34) eru frábrugðin þeim erlendu, trén fóru einstaka sinnum í

smitflokk 2. Hallormsstaður og Þórðastaðaskógur voru nánast eins, 75% mælinganna

var í smitflokki 0 og 1 og 97% mælinganna í flokki 2 eða undir. Eitt tré úr hvoru

kvæminu fór í smitflokk 3 en ekkrt tré í flokki 4. Meðaltöl íslensku kvæmanna eru því

töluvert  lægri  en  þeirra  erlendu,  í  kring  um  0,5  í  stað  2.  Vaglir  gaf  bestu

niðurstöðurnar af þeim 28 kvæmum sem voru könnuð. Meðaltalið var 0,2 þar sem

allar mælingarnar nema tvær voru í flokki 0, ein mæling var í flokki 1 og hin flokki 2. 

Dreifing lúsasmits milli blokka

Mynd 3. Meðaltöl smiteinkunna í mismunandi blokkum. Smiteinkunn var að meðaltali hæst í 

blokk 2.

Mikil fylgni var á smiteinkunn milli blokkanna fjögra. Að meðaltali var meira smit í

blokk 2 en hinum þremur blokkunum. Í  blokk 1,  3  og 4 hélst  meðalsmit  erlendu
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kvæmanna í flestum tilfellum undir tveimur,  að undanskildum 5, 8 og 25 þar sem

meðaltalið fór yfir tvo. Í blokk 2 er meðalsmit kvæma nær tveimur og er um 0,2 hærra

en  í  hinum  blokkunum.  Mikið  fall  verður  í  grafinu  þegar  kemur  að  íslensku

kvæmunum.  Meðaltal  smiteinkunnar  íslensku kvæmanna er  0,2  hjá  Vagli,  0,5  hjá

kvæminu Þórðastaðaskógur og 0,6 hjá kvæminu Hallormsstað og eru meðaltölin því

töluvert lægri hjá íslensku kvæmunum en hjá þeim erlendu.

 3.2 Meðalhæð og lifun 28 kvæma

Meðalhæð og lifun 25 erlendra kvæma

Kvæmi 1 - Strand, Noregur

1. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 1.

Gerðar voru 36 mælingar á kvæmi 1 sem gáfu meðalhæðina 161 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 18 cm og það stærsta mældist 

280 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 36 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 1 mældist því 45%.

Kvæmi 2 - Hemnes, Noregur

2. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 2.
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Gerðar voru 55 mælingar á kvæmi 2 sem gáfu meðalhæðina 143 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 30 cm og það stærsta mældist 

355 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 55 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 2 mældist því 69%.

Kvæmi 3 - Gråne, Noregur

3. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 3.

Gerðar voru 54 mælingar á kvæmi 3 sem gáfu meðalhæðina 129 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 15 cm og það stærsta mældist 

280 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 54 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 3 mældist því 67,5%.

Kvæmi 4 - Lindås, Noregur

4. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 4.

Gerðar voru 45 mælingar á kvæmi 4 sem gáfu meðalhæðina 138 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 30 cm og það stærsta mældist 

303 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 45 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 4 mældist því 56%.
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Kvæmi 5 - Beiarn, Noregur

5. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 5.

Gerðar voru 57 mælingar á kvæmi 5 sem gáfu meðalhæðina 133 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 16 cm og það stærsta mældist 

252 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 57 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 5 mældist því 71%.

Kvæmi 6 - Harstad, Noregur

6. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 6.

Gerðar voru 47 mælingar á kvæmi 6 sem gáfu meðalhæðina 188 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 14 cm og það stærsta mældist 

334 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 47 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 6 mældist því 59%.

Kvæmi 7 - Hemnes, Noregur

7. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 7.

13



Gerðar voru 39 mælingar á kvæmi 7 sem gáfu meðalhæðina 158 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 17 cm og það stærsta mældist 

301 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 39 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 7 mældist því 49%.

Kvæmi 8 - Frosta, Noregur

8. Tafla -Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 8.

Gerðar voru 45 mælingar á kvæmi 8 sem gáfu meðalhæðina 148 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 24 cm og það stærsta mældist 

307 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 45 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 8 mældist því 56%.

Kvæmi 9 - Steinkjer, Noregur

9. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 9.

Gerðar voru 49 mælingar á kvæmi 9 sem gáfu meðalhæðina 162 cm. Mikill breytileiki

var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 17 cm og það stærsta mældist 

318 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 49 tré eftir. 

Lifun á kvæmi 9 mældist því 61%.
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Kvæmi 10 - Snåsa, Noregur

10. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 10.

Gerðar voru 54 mælingar á kvæmi 10 sem gáfu meðalhæðina 137 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 17 cm og það stærsta 

mældist 282 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 54 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 10 mældist því 67,5%.

Kvæmi 11 - Malselv, Noregur

11.Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 11.

Gerðar voru 55 mælingar á kvæmi 11 sem gáfu meðalhæðina 131 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 10 cm og það stærsta 

mældist 324 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 55 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 11 mældist því 69%.

Kvæmi 12 - Gjemnes, Noregur

12. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 12.
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Gerðar voru 52 mælingar á kvæmi 12 sem gáfu meðalhæðina 139 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 18 cm og það stærsta 

mældist 291 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 52 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 12 mældist því 65%.

Kvæmi 13 - Averoy, Noregur

13. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 13.

Gerðar voru 49 mælingar á kvæmi 13 sem gáfu meðalhæðina 136 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 43 cm og það stærsta 

mældist 230 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 49 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 13 mældist því 61%.

Kvæmi 14 - Bremanger, Noregur

14. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 14.

Gerðar voru 47 mælingar á kvæmi 14 sem gáfu meðalhæðina 154 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 12 cm og það stærsta 

mældist 293 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 47 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 14 mældist því 59%.
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Kvæmi 15 - Ibestad, Noregur

15. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 15.

Gerðar voru 48 mælingar á kvæmi 15 sem gáfu meðalhæðina 109 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 28 cm og það stærsta 

mældist 243 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 48 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 15 mældist því 60%.

Kvæmi 17 - Amat, Skotland

16. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 17.

Gerðar voru 31 mælingar á kvæmi 17 sem gáfu meðalhæðina 157 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 34 cm og það stærsta 

mældist 315 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 31 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 17 mældist því 39%.
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Kvæmi 18 - Conalgen, Skotland

17. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 18.

Gerðar voru 36 mælingar á kvæmi 18 sem gáfu meðalhæðina 147 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 9 cm og það stærsta 

mældist 294 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 36 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 18 mældist því 45%.

Kvæmi 20 - Shieldaig, Skotland

18. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 20.

Gerðar voru 38 mælingar á kvæmi 20 sem gáfu meðalhæðina 151 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 17 cm og það stærsta 

mældist 363 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 38 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 20 mældist því 47,5%.

Kvæmi 21 - Rannoch, Skotland

19. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 21.
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Gerðar voru 27 mælingar á kvæmi 21 sem gáfu meðalhæðina 120 cm. Nokkur 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 32 cm og það stærsta 

mældist 221 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 27 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 21 mældist því 34%.

Kvæmi 22 - Imatra, Finnland

20. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 22.

Gerðar voru 47 mælingar á kvæmi 22 sem gáfu meðalhæðina 138 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 17 cm og það stærsta 

mældist 297 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 47 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 22 mældist því 59%.

Kvæmi 23 - Pudåsjårvi, Finnland

21. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 23.

Gerðar voru 54 mælingar á kvæmi 23 sem gáfu meðalhæðina 143 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 37 cm og það stærsta 

mældist 249 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 54 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 23 mældist því 67,5%.
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Kvæmi 24 - Jyvåskyla, Finnland

22. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 24.

Gerðar voru 38 mælingar á kvæmi 24 sem gáfu meðalhæðina 128 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 22 cm og það stærsta 

mældist 233 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 38 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 24 mældist því 47,5%.

Kvæmi 25 - Ranua, Finnland

23. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 25.

Gerðar voru 56 mælingar á kvæmi 25 sem gáfu meðalhæðina 133 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 10 cm og það stærsta 

mældist 243 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 56 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 25 mældist því 70%.

Kvæmi 26 - Austurríki, Austurríki

24. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 26.
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Gerðar voru 12 mælingar á kvæmi 26 sem gáfu meðalhæðina 160 cm. Nokkur 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 77 cm og það stærsta 

mældist 252 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 12 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 26 mældist því 15%.

Kvæmi 27 - Kondaloksh, Rússland

25. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 27.

Gerðar voru 42 mælingar á kvæmi 27 sem gáfu meðalhæðina 138 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 41 cm og það stærsta 

mældist 244 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 42 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 27 mældist því 52,5%.

Meðalhæð og lifun þriggja íslenskra kvæma

Kvæmi 32 – Vaglir

26. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 32.

Gerðar voru 68 mælingar á kvæmi 32 sem gáfu meðalhæðina 104 cm. Nokkur 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 25 cm og það stærsta 

mældist 184 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 68 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 32 mældist því 85%.
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Kvæmi 33 – Þórðastaðaskógur

27. Tafla – Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 33.

Gerðar voru 72 mælingar á kvæmi 33 sem gáfu meðalhæðina 137 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 41 cm og það stærsta 

mældist 239 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 72 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 33 mældist því 90%.

Kvæmi 34 – Hallormsstaður
28. Tafla - Fjöldi mælinga og meðalhæð ásamt hæstu og lægstu hæð kvæmis 34.

Gerðar voru 74 mælingar á kvæmi 34 sem gáfu meðalhæðina 158 cm. Mikill 

breytileiki var á hæðarmælingum trjánna, minnsta tréð mældist 20 cm og það stærsta 

mældist 323 cm. Af þeim 80 trjám sem voru gróðursett árið 2004 stóðu aðeins 74 tré 

eftir. Lifun á kvæmi 34 mældist því 92,5%.
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Samanburður allra kvæma

Samanburður milli kvæma

Mynd 4. Hæð mismunandi kvæma.

Þegar  skoðuð  er  dreifing  hæðamælinganna  sést  að  lítill  munur  var  á  erlendu  og

íslensku kvæmunum. Meðaltal  allra kvæmanna er á milli  100 og 200 cm og helst

dreifing flestra mælinganna einnig innan þessara marka. Hæðardreifing hjá kvæminu

Vaglir eru minni en hjá hinum kvæmunum og um 50% af mælingunum eru á bilinu

80-120 cm. 
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Samanburður milli blokka

Mynd 5. Meðalhæð kvæma í mismunandi blokkum.

Fylgni  var  á  milli  hæðar  trjáa  í  mismunandi  blokkum  en  mikill  munur  var  á

meðaltölum. Meðaltöl trjáa í blokk 3 og 4 haldast við 100 cm en í blokkum 1 og 2 eru

meðaltölin allt að 100 cm meiri. Lægst var meðalhæð kvæmisins Vaglir (32) en hæst

var meðalhæð noska kvæmisins Harstad (6). Meðaltöl allra kvæma haldast að mestu

mjög svipuð og ekki er mikill munur á erlendu og íslensku kvæmunum.
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 3.3 Þekja lúsasmits á próftrjám

Mynd 6. Samband á milli smitflokkunar trjáa (x-ás) og smitþekju (%) á stofni (y-ás). Dreyfing 

tíu mælinga í hverjum flokki, nema í flokki 4 þar sem aðeins er um eina mælingu að ræða.

Tímans vegna tókst aðeins að vinna úr litlum hluta mynda af próftrjám. Gerð hefur 

verið frumgreining á þeim gögnum og bendir hún til þess að allgóð fylgni sé á milli 

sjónmats og smitþekju á stofni (mynd 6). Sökum þess að þessi gögn hafi ekki verið 

fullunnin er ekki unnt að draga frekari ályktanir af þessum niðurstöður.
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 4 Umræður

 4.1 Lúsasmit

Lúsasmit erlendu kvæmanna var að mestu leiti svipað, mest var um smit í fokkum 2

og 3. Lítið af mælingunum fóru í flokk 1 og nánast ekkert var í flokki 0 og 4. Íslensku

kvæmin voru með marktæk lægri smiteinkunn en erlendu kvæmunum. Kvæmið Vaglir

gaf bestu niðurstöðurnar hvað varðar lúsasmit en allar mælingarnar voru í flokki 0 að

frátöldum  þremur  mælingum  sem  fóru  í  flokka  1,  2  og  3.  Hjá  kvæmunum

Þórðarstaðaskógur  og  Hallormsstaður  voru  75%  mælinga  í  smitflokkum  0  og  1.

Meðaltöl íslensku kvæmanna voru því lægri en erlendu kvæmanna, í kring um 0,5 í

stað 2. Þessar niðurstöður benda til þess að í furulúsafaraldrinum á árunum í kring um

1960 hafi orðið úrval gegn einstaklingum sem eru næmir fyrir furulús.

 4.2 Lifun

Heildarlifun kvæma var misjöfn eftir upprunastað þeirra, Noregur og Finnland voru

með hæstu lifunina af erlendu kvæmunum. Lifun norska kvæmanna var frá 45-71%

og  finnsku  kvæmin  voru  með  lifunina  47-70%.  Þetta  eru  þeir  staðir  af  erlendu

kvæmunum sem eru sem líkastir okkar aðstæðum og hafa því væntanlega betri lifun

en hin kvæmin. Lifun skosku og austurrísku kvæmanna var mun lakari, enda koma

þau  af  suðlægum  slóðum.  Lifun  skosku  kvæmanna  fór  ekki  yfir  47%  og  lifun

austurríska kvæmisins var aðeins 15%. Rússneska kvæmið stóð sig heldur ekki vel í

samanburði við íslensku kvæmin og var með aðeins 52% lifun. Íslensku kvæmin voru

með 85% (vaglir),  90% (þórðastaðaskógur) og 92,5% (Hallormsstaður) lifun. Betri

lifun  íslensku  kvæmanna  gæti  orsakast  af  aðlögun  þeirra  að  veðurfarsskilyrðum

og/eða meiri móstöðuþrótti gagnvart furulúsinni.

 4.3 Hæð

Hæðardreifing kvæmanna liggur að mestu leyti á sama bili og eru trén allt frá því að

vera 10 cm í 3 m á hæð. Ekki er áberandi munur milli hæðardreifingar kvæma og þá

heldur ekki á milli íslensku og erlendu kvæmanna. Þetta hefur því lítið að gera með

kæmin sjálf og meira með einstaklingsbundinn þrótt. Munurinn milli blokka er hins

vegar töluverður, blokk 1 og 2 eru að meðaltali 100 cm hærri en í blokkum 3 og 4.
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Ástæðan er líklega samspil nokkra þátta: vindar, frosts og jarðvegs. Blokk 1 og 2 eru,

eins og áður hefur verið sagt, í dæld sem leiðir af sér ákveðin skilyrði. Þar er því skjól

fyrir  köldum  vetrarvindum  en  einnig  meiri  frosthætta.  Á  sumrum  verður  líklega

hlýrra en í blokkum 3 og 4. Einnig eru líkur á að meiri  snjósöfnun eigi sér stað í

dældinni  sem  getur  varið  plönturnar  fyrir  frosti.  Einnig  er  líklegt  að  meira  af

næringarefnum safnist saman í dældum og þar séu rakaskilyrði betri. Trén hafa því

meiri orku til vaxtar þar sem áreitið er ekki eins mikið. Sem er líklega ástæðan fyrir

þessari miklu dreifni í hæð, tré eru hæst í blokkum 1 og 2 en lægst í blokkum 3 og 4.

 4.4 Smitþekja

Greining á litlum hluta þeirra mynda sem teknar voru af þekju lúsasmits bendir til

þess að allgott samband sé á milli þess og sjónræns mats á smiti. Sú niðurstaða styrkir

þá ályktun að sjónrænt mat gefi raunhæfa mynd af lúsasmiti á trjám og því sé unnt að

byggja  tölfræðilegar  greiningar  fyrst  og  fremst  á  sjónrænu  mati,  sem gerir  slíkar

mælingar mun einfaldari og fljótvirkari.
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 5 Ályktanir

Rannsóknin sýndi að Íslensku kvæmin voru minna smituð af lús en erlendu kvæmin

og einnig var lifun þeirra betri en erlendu kvæmanna. Hins vegar var lítill munur á

vexti  kvæma.  Þau kvæmi sem stóðu sig best,  að frátöldnum íslensku kvæmunum,

voru kvæmi ættuð frá Noregi og Finnlandi. Þeim löndum svipa til íslenskra aðstæðna

og eiga þau kvæmi því auðveldara með að lifa á Íslandi. 

Þessar niðurstöður benda til þess að sterkt úrval hafi orðið í skógarfuru hér á landi, þar

sem einstaklingar sem þoldu betur íslenskar aðstæður hafi lifað af. Slík aðlögun gæti

hafa falið í sér aðlögun að umhverfisskilyrðum hér á landi eða furulús eða samspili

þessara tveggja þátta. Vitað er að furulús getur magnast upp við léleg vaxtarskilyrði

(Guðmundur Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1993), en einnig er líklegt að

einstaklingar sem voru næmir fyrir furulús hafi ekki lifað af furulúsarfaraldurinn og

því  hafi  afkomendur  þeirra  meiri  viðnámsþrótt  gegn  lúsinni  en  erlend  kvæmi

skógarfuru. Niðurstöðurnar benda sterklega til þess að ekki sé vænlegt að hefja hér

skógarfururækt sem byggi á erlendum efnivið. Hins vegar sé full ástæða til að ætla að

íslensku kvæmin geti átt framtíð fyrir sér í íslenskri skógrækt.
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 7 Viðaukar

1. Tafla – Yfirlit yfir kvæmi og upprunastaði þeirra. 

Kvæmi nr Heiti Upprunastaður
1 Strand Noregur
2 Hemnes Noregur
3 Gråne Noregur
4 Lindås Noregur
5 Beiarn Noregur
6 Harstad Noregur
7 Hemnes Noregur
8 Frosta Noregur
9 Steinkjer Noregur
10 Snåsa Noregur
11 Malselv Noregur
12 Gjemnes Noregur
13 Averoy Noregur
14 Bremanger Noregur
15 Ibestad Noregur
17 Amat Skotland
18 Conalgen Skotland
20 Shieldaig Skotland
21 Rannoch Skotland
22 Imatra Finnland
23 Pudåsjårvi Finnland
24 Jyvåskyla Finnland
25 Ranua Finnland
26 Austurríki Austurríki
27 Kondaloksh Rússland
32 Vaglir Ísland
33 Þórðastaðaskógur Ísland
34 Hallormsstaður Ísland
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Mynd 1. Staðsetning blokkanna í Mjóanesi. Hér sést hversu gróðursnautt 

er í blokkum 3 og 4 miða við blokkir 1 og 2. Einnig sést hvernig blokkir 3 

og 4 eru staðsettar upp á hæð. 
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