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Útdráttur
Það gæti komið ýmsum á óvart að í sauðfjárræktarlandinu Íslandi er þekking á
áhrifum sauðfjárbeitar á þau tré sem notuð eru hér í skógrækt takmörkuð. Einungis
ein rannsókn hefur verið gerð á áhrifum mismunandi beitarþunga sauðfjár í skóglendi
á Íslandi, en rannsóknin sem fjallað er um í þessari ritgerð er sú fyrsta sem gerð er á
áhrifum mismunandi beitarþunga sauðfjár á rússalerki (Larix sukaczewii) sem er
mest ræktaða trjátegundin til fjölnytjaskógræktar hérlendis.
Sett var upp beitartilraun í Garði í Kelduhverfi, sem stóð yfir sumurin 2015 og 2016,
með þrenns konar beitarþunga, ásamt friðuðu hólfi og beittri afrétt til samanburðar.
Skoðuð voru áhrif á ungan (9-14 ára) lerkiskóg með um þriggja metra yfirhæð, en
einstök lerkitré voru á bilinu 12cm – 301cm. Helstu niðurstöður voru að beitin hafði
engin áhrif á vöxt og viðgang lerkisins, engar skemmdir voru á toppsprotum né berki.
Engin áhrif mældust á framleiðni skógarins. Hinsvegar urðu bæði sjónræn og
mælanlega marktæk áhrif af beit á greinar trjánna í þungbeitta og meðalbeitta
beitarhólfinu. Marktæk beitaráhrif urðu einnig á botngróður. Sjónmat bæði árin leiddi
í ljós mun á friðaða hólfinu og öllum hinum, ásamt milli afréttar og þung- og
meðalbeitta hólfsins. Einnig var marktækur munur á beitaráhrifum á léttbeitta
hólfinu og þung- og meðalbeitta hólfinu sumarið 2015, en einungis milli léttbeitta og
meðalbeitta hólfsins sumarið 2016. Þótt gróðursett birki hafi ekki verið hluti af
tilrauninni þá er vert að geta þess að mikil beitaráhrif sáust á því í meðalbeitta og
þungbeitta hólfinu.
Hluti rannsóknarinnar var spurningakönnun sem gerð var á meðal allra þeirra
skógarbænda með þinglýsta skógræktarsamninga sem jafnframt voru með yfir
fimmtíu vetrarfóðraðar kindur. Í spurningakönnininni var leitað eftir viðhorfum
þeirra til beitar í skógi almennt en einnig í eigin skógi. Voru svarendur almennt
hlynntir beit í skógi og vildi töluverður meirihluti þeirra beita eigin skóg eða rækta
sérstakan skóg til beitar. Almennt voru viðhorf jákvæð til beitar í skógi.
Lykilorð: skógarbeit, sauðfjárbeit, rússalerki, beitarskógur, beitarþungi, beitaráhrif.
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Abstract
[Impact of different stocking rates of sheep on establishing stands of Larix siberica
and views of Icelandic sheep- and forest-farmers towards forest grazing ]
More knowledge is required about the impact of sheep grazing in planted forests in
Iceland. Only one study has been carried out on the impact of different stocking rates
of sheep in woodlands in Iceland, but the study discussed in this paper is the first to
discuss the effects of different stocking rate of sheep on Siberian larch (Larix
sukaczewii).
A grazing experiment was carried out in Garður in Kelduhverfi, in the summer of
2015 and 2016. It was launched with forested plots of three stocking rates, along with
ungrazed forest control and a rangeland plot, with traditional summer grazing. The
impact on young larch forest (9-14 years.) under four meters in height was observed.
The main results were that the grazing had no effect on the growth and survival of the
larch, no damage was observed on apical shoots or bark. No effect was found on the
productivity of the forest. In 2016, significant visual and measured browsing effect
was recorded on branches, in the medium and heavy grazed plots.
Significant grazing effect was also recorded on the ground vegetation. Visual estimate
in both years revealed a difference between the forested control and the all the rest,
along with the rangeland plot and the medium and heavy grazed plots. There was also
a significant difference between the low grazed and the heavy and medium grazed
plots in the summer of 2015, but only between the low grazed and medium grazed in
the summer of 2016. Although planted birch has not been part of the experiment, it
should be noted that a high browsing impact was seen in the medium and heavy
grazed plots.
Part of the study was a questionnaire that was introduced to all forest owners with
forest regeneration contracts with the state, which also had over fifty winter-fed
sheep. In the questionnaire, their views on forest grazing in general were sought
after, but also in their own forests. Respondents were generally in favor of forest
grazing and a significant proportion would like to graze their own forests, or grow
iii

special forests for grazing. In general, the attitude was positive towards forest
grazing.

Keywords: forest grazing, sheep grazing, larch, silvopasture, stocking rate, grazing
effect, browsing.
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1 Inngangur
1.1 Bændaskógrækt á Íslandi
1.2 Forsagan
Eiginleg bændaskógrækt hófst árið 1969 þegar fyrsta fjárveiting var á fjárlögum til
Fljótsdalsáætlunar. Með Fljótsdalsáætlun, sem samþykkt var sem lög frá Alþingi 1970,
var markmiðið að rækta skóg á nokkrum jörðum í Fljótsdal, vegna góðs árangurs af
ræktun skóga á Hallormsstað (Sveinn Árnason, 1980). Fram til 1984 gátu einungis
bændur á innanverðu Fljótsdalshéraði fengið styrk til nytjaskógræktar en það breyttist
1984 þegar nýjum kafla var bætt við lög um skógrækt nr. 36/1955 Um ræktun
nytjaskóga á bújörðum. Þá bættust við svæði þar sem skógræktarskilyrði voru talin best,
svo sem Eyjafjörður innan Hörgár, uppsveitir Árnessýslu, Reykjadalur í SuðurÞingeyjarsýslu o.fl (Jón Loftsson og Þröstur Eysteinsson, 1997). Á níunda áratugnum
geysaði riðuveiki á Austurlandi og árið 1990 var allt fé skorið niður á Héraði. Í kjölfarið
voru Héraðsskógar stofnaðir, bæði sem byggða- og nytjaskógræktarverkefni.
Meginmarkmið Héraðsskóga var ræktun fjölnytjaskóga sem stuðla átti að uppbyggingu
skógræktar sem sjálfstæðrar atvinnugreinar meðal bænda (Skúli Björn Gunnarsson,
1995). Fjármögnun verkefisins var ekki tengd við Skógrækt ríkisins, en skógræktarstjóri
tilnefndi einn fulltrúa í sjálfstæða stjórn þess.

1.3 Landshlutabundin skógræktarverkefni
Í kjölfarið af hve Héraðsskógaverkefnið gekk vel var hafinn undirbúningur að svipuðu
sjálfstæðu verkefni á Suðurlandi og í kjölfarið voru Suðurlandsskógar (SLS) stofnaðir
með lögum nr 93/1997. Áætlun Suðurlandsskóga sem náði til 40 ára innihélt í fyrsta
sinn til viðbótar við timburskógrækt, ákvæði um ræktun skjólbelta og landbótaskógar
(Skúli Björn Gunnarsson og Sigurður Blöndal, 1999). Eftir stofnun Suðurlandsskóga var
orðið ljóst að áhuga var fyrir svipuðum skógræktarverkefnum um allt land. Ekki var
áhugi á að setja sérlög um hvern landshluta og var því úr að lög nr. 56 um
landshlutabundin skógrækarverkefni litu dagsins ljós árið 1999 og á grunni þeirra voru
Norðurlands-, Vesturlands- og Austurlandsskógar stofnaðir ásamt Skjólskógum á
Vestfjörðum (skammstafað NLS, VLS;HASK og SKS). Lögin voru unnin á grundvelli laga
um Suðurlandsskóga og tóku á sömu þáttum uppbyggingar skógarauðlindar. Þeir
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bændur sem áður höfðu verið með samninga um nytjaskógrækt á bújörðum
endurnýjuðu flestir þá samninga með samningum við landshlutaverkefnin (Jón Birgir
Jónsson o.fl. 2010). Til að samræma uppbyggingu skógarauðlindarinnar á jörðum bænda
um allt land, voru lögin endurskoðuð árið 2006 og voru þá ma. Héraðsskógar og
Austurlandsskógar sameinaðir undir Héraðs-og Austurlandsskógum og starfsemi
Suðurlandsskóga felld undir sömu lög (Jón Birgir Jónsson o.fl. 2010). Árið 2015 var
skipaður starfshópur af umhverfis- og auðlindaráðherra til að hefja vinnu við
sameiningu allra stofnana í skógræktargeirarnum í eina stofnun. Tillögur starfshópsins
fólu í sér að sameina allt starf í eina nýja stofnun frekar en að leggja landshlutaverkefnin
undir Skógrækt ríkisins. Með því skapaðist betri grunnur til að endurskoða alla starfsemi
með

virkri

þátttöku

starfsmanna

og

helstu

hagsmunaaðila

(Umhverfis-

og

auðlindaráðuneyti, 2015). Þann 1.júlí 2016 tók Skógræktin, sameinuð stofnun allra
landshlutaverkefnanna og Skógræktar ríkisins, til starfa með lögum nr. 60/2016.

1.3.1 Beitarnýting íslenskra skóga
1.3.1.1 Náttúrulegir birkiskógar
Frá upphafi Íslandsbyggðar voru birkiskógar landsins nýttir til frjálsrar beitar (Skúli
Björn Gunnarsson og Sigurður Blöndal, 1999). Hefur þessi óhefta beit verið talin helsta
orsök skógar- og landeyðingar sem einkennir Ísland (Hákon Bjarnason, 1942; Andrés
Arnalds, 1988; Skúli Björn Gunnarsson og Sigurður Blöndal, 1999 ), af þeim sökum hefur
beit í skóglendi verið frekar illa þokkuð síðan(Sigurður Arnason, 2002). Þessi reynsla af
skógeyðingu vegna sauðfjárbeitar varð til þess að friðun var talin eina raunhæfa leiðin til
að uppfylla markmið fyrstu skógræktarlaganna sem sett voru 1907;
„... að friða og bæta skóga þá og skógarleifar, sem ernn eru hér á landi, rækta nýjan skóg...“
úr; Lög um skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands nr. 54/1907.
Frá upphafi skipulagðrar skógræktar hefur sauðfjárbeit ekki verið hluti af nýtingu þeirra
skóga (Gunnar Guttormsson, 2007).
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1.3.1.2 Ræktaðir skógar
Frá því að skipulögð skógrækt með forræktuðum skógarplöntum hófst hérlendis árið
1899 hefur beitarfriðun verið beitt sem meginaðgerð til að tryggja árangur
ræktunarinnar (Skúli Björn Gunnarsson og Sigurður Blöndal, 1999) eins og áður sagði.
Það verklag byggði á langri reynslu frá nýskógrækt dana á Jótlandi (Gunnar Guttormsson
2007) og ekki fóru fram neinar eiginlegar tilraunir hérlendis til að komast að því hvort
friðun væri nauðsynleg eða hvort tegundaval skipti máli fyrir þörfina á beitarfriðun og
lengd hennar. Þó hefur auðvitað skapast löng praktísk reynsla af því að rækta tré í
úthaga og við bæi án beitarfriðunar og það hefur almennt sýnt sig vera erfitt (Skúli Björn
Gunnarsson og Sigurður Blöndal, 1999). Á meðan nýskógrækt fór aðallega fram á
jörðum í eigu ríkisins, sem þá voru teknar úr hefðbundinni landnýtingu, þá reyndi lítið á
hvort og hvenær óhætt væri að sleppa búsmala aftur inn í skóginn. Það er sennilega ein
aðalástæðan fyrir því að mjög takmarkaðar skipulagðar rannsóknir hafa farið fram á
skógarbeit sauðfjár hérlendis (sjá síðar). Eftir 2000 hafa aðstæður gjörbreyst hvað þetta
varðar, þar sem mest af nýskógrækt fer nú fram á jörðum bænda sem margir hverjir eru
í blönduðum búskap með skógræktinni (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2013).

1.3.1.3 Kostnaður og framkvæmd við friðun ræktaðra skóga
Frá upphafi hefur því sá baggi hvílt á nýskógrækt að tryggja friðun á öllu því landi sem
planta á í, yfirleitt með kostnaðarsömum girðingum (Umhverfisráðuneytið, 2012). Af því
leiðir að árekstrar hafa verið milli sauðfjárbænda og skógræktenda vegna kostnaðar sem
hlýst af friðuninni vegna girðinga. Menn eru ekki alltaf sammála hverjir eigi að greiða;
skógræktendur eða eigendur húsdýra sem nýta úthaga (Sigurður Arnarson, 2002;
Umhverfisráðuneytið, 2012). Samkvæmt girðingarlögum nr. 135/2001 eru það
skógareigendur, nema ef girt er á jarðamerkjum, þá skiptist girðingakostnaður til
helminga milli landeigenda. Lausaganga sauðfjár er heimil nema að sveitarstjórnir
ákveði annað skv. lögum nr. 38/2013 um búfjárhald. Einu takmarkanirnar eru að
hrútum skal haldið í vörslu frá 1.nóvember til 1.maí ár hvert. Sveitastjórnum er heimilt
að banna lausagöngu skv. sömu lögum og ber þá umráðamaður búfjár ábyrgð vörslu
þess. Í reglugerð um vörslu búfjár nr. 59/2000 er kveðið nánar um útfærslu
lausagöngubanns á einstökum jörðum. Ef umráðamaður lands vill friða landsvæði skv.
lögum um búfjárhald er umgangur og beit búfjár þar bönnuð. Umráðamaður landsins
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ber ábyrgð á friðuninni og ber af henni kostnað, nema girt sé á landamerkjum og hann
ber líka ábyrgð á að handsama þann búfénað sem sleppur inn á friðað land og koma í
örugga vörslu.
Eins og áður sagi þá hefur almenna reglan í allri skipulagðri skógrækt hérlendis verið
beitarfriðun. Í samningum um skógrækt á lögbýlum hjá Skógræktinni er kveðið á um
algjört bann við beit á skógræktarsvæðum, með ákvæði um mögulegar undanþágur ef
um semst (Skógræktin,2018).

1.4 Umfang ræktaðra skóga á Íslandi og tegundanotkun
Af heildarflatarmáls Íslands er 1,1% þakið skóglendi, en 0,5% af heildarflatamáli Íslands
er þakið ræktuðum skógi eða 49.100ha (F. A .O ., 2015). Langhæst hlutfall ræktaðra
skóga er á Suðurlandi eða tæp 25%. Náttúrulegir birkiskógar þekja 115.501ha, en
rúmlega helmingur birkiskóga yfir 2m hæð er á Norðausturlandi (Björn Traustason og
Arnór Snorrason, 2008). Þinglýstir skógræktarsamninga eru 628 á landinu öllu og
flatarmál þeirra er 56 þúsun ha. (pers. uppl., Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, sviðstjóri
skógarauðlindasviðs Skógræktarinnnar, tölvupóstur 2. maí 2018). Árið 2016 var tæpt 21
prósent af öllum gróðursettum trjám á Íslandi rússalerki (Larix sukaczewii) og er það
mest notaða lerkitegundin á Íslandi (Einar Gunnarsson og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir,
2017). Lerkið er ríkjandi tegund til fjölnytjaskógræktar á Norður- og Austurlandi
(Þröstur Eysteinsson, 2008) og er því sú trjátegund sem áhugaverðast er að skoða betur
með tilliti til sauðfjárbeitar á því svæði og fyrir landið í heild.
Vöxtur rússalerkis er með ágætum, meiri en búist var við í upphafi (Brynjar Skúlason, 7.
september 2017). Lerki hefur yfirleitt verið gróðursett í mólendi og rýrara land og þar
sem það vex ekki til að verða timburtré er það góð fóstra, einkum fyrir greni. Mólendið
breytist í gróskumikinn skógarbotn innan við 20 ár frá gróðursetningu lerkis (Þröstur
Eysteinsson, 2008). Í Guttormslundi var meðal árlegur vöxtur 9m3 /ha/ári (Ólafur
Eggertsson og Lárus Heiðarsson, 2010) en til samanburðar gerði rannsókn Benjamíns
Arnar Davíðssonar og Lárusar Heiðarssonar (2013), ráð fyrir 5,8m3/ha/ári í vaxtarlotu
lerkis í Eyjafirði. Til samanburðar má geta þess að meðal árlegur vöxtur barrskóga er
almennt 2-5m3/ha/ári á sömu breiddargráðum (63-66°N) í Svíþjóð (Bergh o.fl., 2005).
Aukinni grósku skógarbotns og vexti rússalerkisins fylgja einnig fleiri breytingar á
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vistkerfinu þar sem það er ræktað, svo sem aukin kolefnisbinding. Brynhildur
Bjarnadóttir ofl., (2009) mældu árlegan kolefnisjöfnuð í 12-15 ára lerkiskógi á Héraði og
var hann 2,45-5,66 t CO2/ha/ári og af því var bara 65% í trjánum. Ásrún Elmarsdóttir
o.fl (2011) sýndu jafnframt fram á að samanlögð tegundaauðgi plantna, sveppa, smádýra
og fugla hélst óbreytt með skógræktinni þegar eldri og grisjaðir ræktaðir skógar voru
hafðir með í samanburðinum, þó að tegundasamsetning hópanna breyttist vissulega
mikið.

1.5 Sauðfé á Íslandi
Íslenska sauðkindin flutti til Íslands með landnámsmönnunum á níundu öld. Hún er af
hinu Norður-Evrópska stuttrófukyni. Sauðfé var haldið vegna mjólkurinnar og kjötsins
ásamt því að skinn og ull voru nýtt til klæða (Árni Brynjar Bragason, 2013). Íslenska
sauðfjárkynið sýnir engin merki blöndunar og er sú sérstaða talin vera vegna
langtímaeinangrunar kynsins, en samt er erfðabreytileiki stofnsins nokkuð mikill og ber
engin merki skyldleikaræktunar (Emma Eyþórsdóttir, 2007). Fjárfjöldi á Íslandi hefur
sveiflast nokkuð gegnum tíðina, en fyrstu tölur eru frá því upp úr aldamótunum 1700 og
voru þá tæplega 50.000 vetrarfóðraðar kindur í landinu. Fjárfjöldinn tekur miklar dýfur,
bæði við móðuharðindin undir lok átjándu aldar og á hafís- og kuldaárunum undir lok
nítjándu aldar. Flest var fé tæplega 900.000 vetrarfóðraðar ær árið 1977 en hefur
fækkað síðan (Ólafur Arnalds og Björn Barkarson, 2003). Nú eru um 470.000
vetrarfóðraðar kindur í landinu á tæplega 2.500 sauðfjárbúum (Byggðastofnun, 2017).

1.5.1 Ræktunarmarkmið og afurðir
Í ræktunarmarkmiðum fyrir íslenska sauðfjárstofninn er lögð áhersla á bráðþroska
lamba í sumarhögum. Þörf er sögð á að skilja betur á milli vaxtarhraða lamba í
úthagabeit og haustbeitar á ræktuðu landi (Fagráð í sauðfjárrækt, 2013). Af því leiðir að
gæði sumarhaga eru afgerandi ásamt kynbótum í því að skila lömbum af æskilegum
fallþunga beint úr sumarhögum til að draga úr kostnaði við ræktun haustbeitar og
annars umstangs vegna áframeldis eftir göngur (Árni Brynjar Bragason, 2013). Þar sem
sumarhagar eru jafn misjafnir á landinu og þeir eru margir er samanburður innan bús
árangursríkasta leiðin fyrir sauðfjárbændur að auka vaxtarhraða í sinni hjörð í
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sumarhögum. Það þurfa því að fara saman markvissar kynbætur innan bús og sem bestir
sumarhagar til að fá fram sem afurðamestan stofn (pers. uppl., Eyþór Einarsson,
ábyrgðarmaður sauðfjárræktar, Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML), tölvupóstur
11.apríl 2018).

1.5.2 Mat á ástandi sauðfjár
Holdstigun er það matskerfi sem mest er notað í sauðfjárrækt til að fylgjast með velferð
og fóðrunarástandi þess (Russel o.fl., 1969). Holdstigun er einföld og fljótleg og þess
vegna er hún hentug í aðstæðum þar sem beitardýr nýta víðáttumikla haga og aðgangur
að tækjabúnaði svo sem vigtum er erfiður (Santucci o.fl.,1991). Holdstigun gefur til
kynna fitubirgðir í skrokknum og er gerð með því að þreifa á hrygg dýranna og er þeim
gefin einkunn á skalanum einn til fimm eftir því hversu vel fita og hold hindra að finnist
fyrir beinum í hrygg (Russel o.fl., 1969).

1.6 Beit í skógi
1.6.1 Skilgreiningar
Gera þarf skýran greinarmun á skógarbeit / beitarskógum (e. forest grazing) og
búnaðarskógrækt

(e.

agroforestry)

(Brantly,

2014).

Búnaðarskógrækt

(landbúnaðarskógrækt) má skipta í sex flokka: i) Framleiðslu jarðargróðurs undir
trjáhlíf (e. silvoarable agroforestry), ii) stökum trjám eða beltum, iii) Skógarnytjar (e.
forest farming) þar sem villtur gróður í skógi er nýttur til t.d. lyfjaframleiðslu, skrauts
o.fl., iv) skjólbelti (e. hedgerows, windbreak, riparian buffer strips) hvort sem er til
sköpunar skjóls vegna veðráttu, til að veita dýrum skjól eða vernda vatnsgæði, v)
fjölnytjatré (e. multipurpose trees), tré sem gróðursett eru hér og þar í akra eða
beitilönd, sem nota á til ávaxtaframleiðslu, eldiviðar, timburs eða fóðurs o.fl., vi)
hagaskóga (e. silvopasture) þar sem skógur er nýttur til beitar eða trjám plantað í
beitilönd með skipulögðum hætti (Mosquera-Losada, 2012; Wilson og Lovell, 2016).
Beitarskógar eru hinsvegar náttúrulegir eða ræktaðir skógar sem nýttir eru til beitar þó
þeir séu ekki skipulagðir sérstaklega til beitar (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2013; Brantly,
2014)
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1.6.2 Beit í erlendum skógum
Flestir skógar, bæði náttúrulegir og ræktaðir, eru eitthvað bitnir af stærri grasbítum
erlendis (Kimmins, 2004). Oftast eru það villt beitardýr sem það gera, svo sem
hjartardýr og elgir á Norðurlöndum (Bergstrom og Bergqvist, 1997). Stofnar slíkra
villtra beitardýra voru áður (yfirleitt) það litlir að þau höfðu ekki afgerandi áhrif á
endurnýjun og vöxt skóganna, en sérstaklega eftir að stærri rándýrum var útrýmt eða
fækkað mikið með veiðum á síðustu 100-200 árum þá hafa komið upp mikil vandamál
með endurnýjun náttúrulegra skóga í nágrannalöndum okkar, t.d. fyrir laufskóga í
sunnanverðri Skandinavíu og á Bretlandseyjum (Ripple o.fl., 2014) og endurnýjun
skógarfuru (Pinus sylvestris) norðar (Edenius o.fl., 2002; Palmer og Truscott, 2003).
Skógarbeit húsdýra í hefðbundnum fjölnytjaskógum hefur hinsvegar minnkað mikið í
nágrannlöndunum á síðustu öld samfara breytingum og meiri sérhæfingar í landbúnaði
(Van Uytvank o.fl.,2007), en er sumstaðar styrkt sérstaklega til að halda í búsetulandslag
fyrri alda, þegar slík nýting var algengari í hefðbundnum nytjaskógum (Sandberg og
Jakobsson, 2018). Það er ekki síst í slíku samhengi sem svokallaðir hagaskógar hafa nú
fengið meiri athygli, til dæmis í Danmörku (Larsen og Nielsen, 2007). Nedkvitne og
Garmo (1986) ályktuðu eftir tilraunir sínar að beit í barrskógi mætti nota sem valkost
við afréttarbeit á fjalli yfir sumarið. Einnig myndi beitin hreinsa óæskilegan gróður úr
skógarbotninum. En til að lömb næðu nægilegum fallþunga væri nauðsynlegt að koma
þeim á beit á fóðurkáli um miðjan ágúst þar sem beitargildi gróðurs væri ekki nægilega
gott í skógi út vaxtartíma lamba. En í fjallabeit nær sauðfé frekar að elta nýgræðing eftir
því sem snjóa leysir allan beitartímann.

1.6.3 Beitarskógar á Íslandi
Að því sem höfundur veit best hefur ekki neinn eiginlegur beitarskógur verið ræktaður
hérlendis enn sem komið er, skipulögð skógarbeit í ræktuðum skógum er mjög sjaldgæf
og mjög takmarkaðar skipulagðar rannsóknir hafa verið gerðar á skógarbeit eða
hagaskógrækt hérlendis (sjá síðar). Beit búsmala er ein aðal landnýtingin hérlendis og
því eru umtalsverðir hagsmunir að reyna að leita leiða sem geta samþætt hana við aðrar
gerðir landnýtingar.
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1.6.3.1 Skipulagning
Við skipulagningu skóga til beitar er nauðsynlegt að gera nákvæma beitaráætlun sem
inniheldur girðingar, skipulagningu skiptibeitar, brynningu og áburðargjöf. Það er einnig
æskilegra að nota tímabundna beit eða skiptibeit, en að beita samfellt í lengri tíma. Þetta
er til að koma í veg fyrir ofbeit, brotthvarf góðra beitarjurta og aukningu illgresis og
trjáskemmda sem oft fylgir í kjölfarið (Hamilton, 2015). Skipuleg umhirða skógar er
einnig nauðsynleg. Það þarf að kvista upp tré til að framleiða megi gæðatimbur, einnig
þar að halda krónuþekju hæfilegri með grisjun, svo ekki dragi úr framleiðni botngróðurs
(Hamilton, 2008). Í hagaskógum er yfirleitt mun minni þéttleiki en í öðrum skógum.
Rozados-Lorenzo o.fl. (2007) mæltu með þéttleika barrtrjáa allt niður í um 500 tré/ha
en Hamilton (2008) mælti með 500-800 tré/ha ef planta ætti með jöfnu bili. Í öðrum
skógum sem á að nýta til beitar þarf því að huga að því að þéttleiki verði ekki of mikill. Á
Íslandi er í timburskógi rússalerkis mælt með um 400 tré/ha við lokahögg (Benjamín
Davíðsson, 2012; Brynjar Skúlason, 2017) og mun þá skógurinn, allavega síðustu áratugi
vaxtarlotunnar, vera hæfilega gisinn til beitar.
Dýr sem stunda valbeit (e. browsing) eru óhentugri í beitarskógum en dýr sem hámbíta
(e. grazers). Aldur og reynsla beitardýra skipta máli, yngri dýr og dýr sem áður hafa
reynslu af trjábeit eru líklegri til að bíta en önnur (McAdam, 2005; Hamilton, 2008).
Barrtré eru almennt talin hentugri en lauftré, þar sem minni líkur eru á
beitarskemmdum á þeim (McAdam, 2005).

1.6.3.2 Forsendur og áskoranir
Frá upphafi landshlutaverkefnanna hefur verið markmið að nýskógrækt sé skipulögð
með margvíslegar nytjar í huga (Arnlín Óladóttir o.fl. 2003). Í lögum um skógrækt nr.
95/2006 segir að tilgangur og markmið laganna sé að:
„skapa skógarauðlind á Íslandi, rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti, treysta byggð og
efla atvinnulíf“. Lög nr. 95/2006 um skógrækt.
Mikill áhugi hefur verið á skógrækt á lögbýlum (Þröstur Eysteinsson, 2001) og mikið af
því landi sem tekið hefur verið til skógræktar var úthagi sem áður var nýttur til
sauðfjárbeitar, en hingað til hafa verið deildar meiningar um breytta landnýtingu og
jafnvel árekstrar (Sigurður Arnarson, 2002). Skipulagning lands til skógræktar hefur
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vakið bæði áhyggjur kornbænda og umræður um hvernig tryggja megi fæðuöryggi ef
sífellt meira af landi sé lagt undir skógrækt (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Þröstur
Eysteinsson, 2003; Þröstur Eysteinsson, 2009). Í lögum nr. 95/2006 er kveðið á að í
hverjum landshluta skuli stefnt að ræktun skóg á að minnsta kosti 5% af flatarmáli
láglendis neðan við 400m yfir sjávarmáli. Þar er einnig kveðið á um að stunda skuli bæði
fjölnytjaskógrækt og skjólbeltaskógrækt á lögbýlum. Fjölnytjaskógrækt hefur tvenns
konar meginmarkmið, nytjaskógrækt og landbótaskógrækt. Hvergi er minnst á
skógarbeit í lögunum sem nytjar sem fjölnytjaskógrækt gæti veitt. Í samningi sem gerður
er á milli skógarbónda og Skógræktarinnar og þinglýst var sem kvöð á jörðina stendur
hinsvegar í 6. grein:
Bannað er að leggja eld í skógræktarlandið eða brenna þar sinu. Þar er einnig
óheimilt að beita búfé. Skógræktinni er þó heimilt að veita undanþágu frá þessu
ákvæði ef sérstakar ástæður mæla með, t.d. við nýtingu beitarskóga og þá eftir þar
til gerðri beitaráætlun (Skógræktin, 2018).
Þó ekki sé sérstaklega gert ráð fyrir ræktun beitarskóga má segja að ræktun þeirra
myndi falla undir ákvæði um fjölnytjaskógrækt og samrýmast þinglýstum samningi. Það
hefur verið gert í ákveðnum tilfellum (sjá síðar).

1.6.3.3 Vaxtarbroddar í þróun skógarbeitar hérlendis
Þó að skógarbeit eða hagaskógrækt sé ekki að finna í lögum um landshlutaverkefni í
skógrækt, eins og áður kom fram, þá hafa verið gerðar ákveðnar óformlegar tilraunir
með skógarbeit þar sem undanþáguákvæðinu hefur verið beitt. Við stofnun Skjólskóga
voru markmið þeirra mjög í anda landbúnaðarskógræktar. Eitt af markmiðunum þeirra
var ræktun beitarskóga í tiltölulega stórum afgirtum beitarstýrðum hólfum (Arnlín
Óladóttir o.fl. 2003). Samtals voru skipulagðir 625 ha beitarskógar á 11 jörðum
(Sæmundur Þorvaldsson, skógræktarráðgjafi, Skógræktinni, tölvupóstur 16.apríl 2018).
Engar eiginlegar úttektir hafa hinsvegar verið birtar um áhrif sauðfjárbeitar á trén á
þessum jörðum, að höfundur veit best.
Þessu framtaki hefur svo nýlega vaxið fiskur um hrygg með sérstöku átaksverkefni í
búskaparskógrækt í Vestur-Húnavatnssýslu sem var hleypt af stokkunum vorið 2017 og
sem

tekur

til

fjögurra

þátta;

i)
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heildstæðra

skjólbeltakerfa,

ii)

skjóllunda/skjólskóga/snjófangara, iii) hagaskóga og iv) akurskóga. Framkvæmdir hafa
farið fram á fimm jöðrum og eru formlegar niðurstöður árangurs ekki komnar
(Sæmundur Þorvaldsson, skógræktarráðgjafi, Skógræktinni, tölvupóstur 16. apríl 2018).
Nokkrir skógar-og sauðfjárbændur hafa einnig nokkra reynslu af að nota ræktaðan skóg
sinn til sauðfjárbeitar (Jóhann Þórhallsson, bóndi í Brekkugerði, munnlegar upplýsingar,
18. febrúar 2016; Kjartan Lárusson, bóndi í Austurey 1, munnlegar upplýsingar,
22.febrúar 2016). Mikilvægt er að svona óformlegum tilraunum verði haldið áfram og
ekki síður mikilvægt að slíkar tilraunir séu teknar út með vísindalegum hætti og
niðurstöður þeirra birtar, svo hægt sé að draga lærdóm af þeim. Eins og Bjarni Diðrik
Sigurðsson (2013) benti á í umfjöllun um þetta efni þá geta beitarnytjar í eldri
ræktuðum skógum verið umtalsverðar, á milli þess sem beitarfriðun getur einnig verið
nauðsynleg aðgerð við endurnýjun slíkra skóga. Þarna geta því leynst miklir hagsmunir
fyrir blandaðan búskap eða samvinnu góðra nágranna.

1.7 Sauðfjárbeit
1.7.1 Plöntuval sauðfjár
Sauðfé stundar blandaða beit og aðlagar plöntuval sitt að því sem til er á hverjum stað og
tíma. Það breytist eftir þroska plantna en einnig árstíma og aðgengi (Sigþrúður
Jónsdóttir 1989; Anna Guðrún Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993; Vallentine,
2000). Hestar og nautgripir eru hámbeitardýr en geitur valbeitardýr. Hámbeitardýr bíta
helst grös en forðast trjákenndar plöntur. Það kemur fyrir að hámbeitardýr éti jurtir og
trjákenndar plöntur ef grös eru ekki til staðar. Valbeitardýr sækja í jurtir og trjákenndar
plöntur og einnig grös meðan þau eru græn. Dýr sem stunda blandaða beit éta mikið af
grösum, jurtum og trjákenndum plöntum, þær sækja þó síður í trjákenndar plöntur ef
annað er til staðar (Vallentine, 2000). Sauðfé er þó nær nautgripum í beitarhegðum
heldur en geitum og hjartardýrum sem stunda ákveðna valbeit (Hofmann,1989).
Val á beitarplöntum er lærð hegðun og getur einstaklingsmunur verið mikill í plöntuvali
(Anna Guðrun Thorhallsdottir, Provenza og Balph, 1990). Eins og máltækið segir þá læra
börnin það sem fyrir þeim er haft. Þegar beitarþungi er lítill og nóg af þeim plöntum sem
sauðfé kýs helst, er tækifæri til að velja lostætustu plönturnar, en ef beitarþungi eykst
fer sauðfé í meira mæli að bíta þær tegundir sem eru minna eftirsóttar (Speed o.fl.,
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2011). Því getur lært plöntuval breyst við aukinn beitarþunga og þannig er hægt að
„kenna“ sauðfé að bíta minna eftirsóttar plöntur með því að þungbeita svæði til lengri
tíma (Provenza o.fl., 2003). Aðgengi að plöntum stýrir líka plöntuvalinu, mismunandi
plöntur eru aðgengilegar á mismunandi tímum árs og á vetrum eru þær plöntur bitnar
sem eru aðgengilegar, ekki endilega þær bestu(Hester o.fl., 2000). Þá er einnig hægt að
ofbeita í stuttan tíma (e. mob stocking) til að koma í veg fyrir að sauðfé læri að bíta
ákveðinn gróður í gróðurlendi sem það er ekki kunnugt í (McEvoy og McAdam, 2008).
Sauðfé kýs helst að bíta gróður í undir eins meters hæð og þá frekast undir hálfmeters
hæð og bítur helst jurtir og grös að sumri, þó greinileg aukning sé í beit á trjákenndum
plöntum að vetri (du Plessis o.fl., 2004). Provenza o.fl (2003) segir að langvarandi lítill
beitarþungi geti með tímanum geti dregið úr líffræðilegri fjölbreytni, og gnægð óvinsælli
og lélegri beitarplantna aukist, því beitardýrin venjist því að geta valið bara það besta úr
en skilið hitt eftir.

1.7.2 Beitarhegðun
Beitaratferli sauðfjár er frekar fastmótað, það bítur á frjósamari svæðum líkt og mýrum
og graslendi en hvílist meira á þurrlendi sem liggur hærra svo sem á melum og
mosaþembum (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Anna Guðrún Thórhallsdóttir og Ingvi
Thorsteinsson, 1993) Sauðfé hópar sig yfirleitt og á sitt heimasvæði (e. home range)
(Hunter og Milner, 1963; Sigþrúður Jónsdóttir, 1989), heimasvæðin eru mjög misstór og
á Íslandi þar sem sauðfé gengur frjálst um beitarsvæði eru þau mun stærri en
annarsstaðar

(Hunter

og

Milner,

1963;

Sigþrúður

Jónsdóttir,

1989;

Hafdís

Sturlaugsdóttir,2008). Skylt sauðfé virðist í sumarhögum hafa tilhneygingu til að halda
hópinn, hinsvegar er ekki ljóst hvort það er vegna skyldleikans eða vegna þess að ærnar
sækja inn á svæði sem þær þekkja (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Hafdís Sturlaugsdóttir,
2008).
Í rannsókn Hafdísar Sturlaugsdóttur (2008) á hegðun sauðfjár í sumarhögum kom fram
að hugsanlega væri hægt að stjórna beit með því að setja á undan ám sem sækja í svæði
þar sem gott beitiland og þá jafnframt að forðast að setja á undan ám sem sækja í svæði
sem illa þola beit.
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1.7.3 Beitarþungi
Beitarþungi (e. stocking rate) er metinn sem fjöldi dýra pr. flatarmálseiningu, eða fjöldi
sauðfjár/ha. Beitarþunga er einfalt að reikna, en beitarálag (e. grazing pressure) er þó
nákvæmara mat en það er skilgreint sem fjöldi beitardýra á tiltekið gróðurmagn, eða á
ákveðinni einingu beitargróðurs, svo sem ær/tonn þurrefnis (Ólafur Guðmundsson,
1980). Þó beitarþungi á ákveðnu landi sé hinn sami getur beitarálagið verið gjörólíkt ef
magn beitargróðurs er misjafnt líkt og á láglendismýri vs. rýru mólendi. Beitarálag getur
því aukist hratt ef beitarþungi er mikill, sérstaklega eftir að vexti lýkur svo sem að
hausti. Svæði eru því mjög misviðkæm fyrir breytingum á beitarþunga (Ingvi
Þorsteinsson, 1980a; Olafur Gudmundsson og Bement, 1985).

1.8 Skógarbeit
1.8.1 Áhrif á botngróður
Við beit minnkar þekja, hæð og lífmassi gróðurs og þekja tegunda sem eru eftirsóttar af
sauðfé er minni þar sem beit er mikil (Ingibjörg Jónsdóttir, 1984; McEvoy og McAdam,
2008). Sérstaklega minnkar þekja hávaxinna tvíkímblaða jurta. Þekja grasa, stara og
seftegunda eykst að sama skapi (Ingibjörg Jónsdóttir, 1984).
Samkeppni botngróðurs við ungar trjáplöntur getur orðið mikil við algjöra friðun og
verða þær oft undir í samkeppni við botngróðurinn (Putman, 1996; Böðvar
Guðmundsson og Lárus Heiðarsson, 2006). Mestu afföll trjáplantna eru á fyrstu árum
eftir gróðursetningu, og ýmsar rannsóknir hafa sýnt að notkun beitardýra er líklega
ódýrasta leiðin sem til er til að halda niðri samkeppnisgróðri (Krueger og Vavra, 1993;
Putman, 1996; McEvoy og McAdam, 2008). Til að árangur náist með sauðfjárbeit er
nauðsynlegt að samkeppnisgróðurinn sé eftirsóttur af sauðfé og ekki orðinn svo mikill
að trén hafi þegar orðið undir í samkeppninni, landfræðilegar aðstæður innan skógar
séu svipaðar og að fylgst sé vel með beitinni (Fraser o.fl., 2001). Serra o.fl (2014) sýndi
fram á að hægt væri að nota sauðfé til að halda niðri samkeppnisgróðri í ungum
stafafuru (Pinus contorta) og blendingsgrenigróðursetningum (Picea glauca x P.
engelmannii) án teljandi skemmda á barrtrjánum. Þetta kom klárlega í ljós í tilraun Ingva
Þorsteinssonar o.fl., (1983) á Fljótsdalshéraði, en þar var 25-30cm rauðgreni (Picea
abies) algjörlega ósnert í þungbeitta hólfinu. Í rannsóknum Pollock o.fl (2005) og
McEvoy o.fl (2006a) kom einnig fram að þar sem framboð á gæðarbeitargróðri var
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meira, voru trjáskemmdir vegna beitar minni og öfugt. Þar af leiðir að ef magn
gæðagróðurs var metið var hægt að spá með því fyrir um áhættuna á trjáskemmdum við
ákveðinn beitarþunga (Pollock o.fl., 2005). Við langvarandi þunga beit verður
botngróður nauðbeittur (Austrheim og Eriksson, 2001). Því þarf einnig að hafa í huga að
hugsanleg jákvæð áhrif geta orðið á trjágróður vegna minnkandi samkeppni við
botngróður um vatn og næringu, og þau áhrif þarf að vega upp á móti skemmdum á
skógi (Putman, 1996).
Aðgengi verður almennt betra í beittum skógum og beitardýrin skilja líka eftir sig
lífrænan áburð. Því gegnir hófleg beit veigamiklu hlutverki í viðhaldi vistkerfa og að
tryggja fjölbreytni í gróðurfari (Austrheim og Eriksson, 2001).

1.8.2 Beitarskemmdir
Rannsóknir Nasca o.fl (2018) á stafafuru (Pinus contorta ) benda til að hægt sé að nota
sauðfé og aðra stærri grasbíta til að halda niðri ágengum innfluttum trjátegundum með
því að beita með miklum beitarþunga svæði sem þarf að hreinsa. Hver nægileg
beitarþyngd er fer þó eftir bragðgæðum trjánna. Áðurnefnd tilraun Ingva Þorsteinssonar
o.fl., (1983) á Fljótsdalshéraði sýndi jafnframt að innlend lauftré og runnar geta á sama
hátt orðið fyrir beitarskemmdum þó að innflutt barrtré sleppi, en á á 75% birkitrjáa
(Betula pubescens) og öllum víðitrjám og runnum (Salix sp.) höfðu lauf og árssprotar
verið bitin og mun meira í þungbeittu hólfi en léttbeittu.
Beitarskemmdir á trjám geta dregið úr vexti, skemmt vaxtarlag eða drepið þau (Gill,
1992b; Nasca o.fl., 2018), áhrifin verða meiri eftir því sem beitin er meiri, en þau eru
einnig háð trjátegund, aldri og tímasetningu beitar (Gill, 1992b) og tegund beitardýra
(Gill, 1992a). Beitaráhrif eru yfirleitt fólgin í því að lauf og sprotar eru bitin af trjánum,
en einnig blóm, brum og greinar eru stundum fjarlægð. Traðk getur haft áhrif á þjöppun
jarðvegs og dregið úr rótarvexti, beit á toppsprotum eða greinum yngri og lágvaxnari
trjáa getur dregið úr stærð þeirra í framtíðinni. Einnig verða skemmdir á berki við nag,
klór og nudd. Dýr traðka á litlum plöntum, rekast utan í þær stærri og brjóta (Gill, 1992;
McEvoy og McAdam, 2008). Af öllum þessum sökum er varasamt að heimfæra
niðurstöður á milli trjátegunda eða milli tegunda beitardýra á sömu tegund.
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Í nytjaskógrækt þar sem timburnytjar eru meginmarkmiðið með skógrækt (það er
framleiðsla sögunarviðar) skiptir það miklu máli hversu beinvaxin trén eru (Smith o.fl.,
1997) og jafnframt er mesta verðmætið í hverju tré að jafnaði í neðstu 3-5 m af lengd
þess (Heje og Nygaard, 1994). Það er þessvegna sem skógræktendur hafa oft meiri
áhyggjur af skemmdum á toppspota ungra trjáa en hvort eitthvað gerist með
hliðargreinar þeirra. Skemmdir á toppsprota, hvort sem þær stafa af kali eða
beitarskemmdum, valda hlykkjóttum vexti og ef þær verða snemma þá geta þær valdið
því að aukastofnar myndast (Gill, 1992b; Zamora o.fl., 2001). Hvoru tveggja dregur úr
verðmæti timburskógar. Hinsvegar ef að viðarafurðirnar úr skóginum eru fremur í formi
viðarkurls eða annars viðarmassa þá skipta hugsanleg neikvæð áhrif beitar í upphafi á
vaxtarlag trjánna mun minna máli fyrir verðmæti skógarins. Barkarskemmdir geta
einnig valdið tjóni með því að auðvelda fúasveppum aðgengi og öðrum sýkingum svo
sem átusjúkdómum (Gill, 1992b; Reimoser o.fl., 1999; Guðmundur Halldórsson o.fl.,
2001), og ef tré eru alveg hringbörkuð þá drepast þau (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2013).
Oft þarf því að bíða í áratugi eftir beitarskemmdir til að meta endanleg áhrif þeirra, hvort
sem þær verða jákvæðar eða neikvæðar á arðsemi skógræktarinnar. Ef skemmdirnar
valda ekki dauða, jafna trén sig í mörgum tilfellum og sumar auka jafnvel vöxt (Reimoser
o.fl., 1999). Það er ekki hægt að telja það skógarskemmdir ef tré eða greinar, sem hvort
eð er yrðu undir í samkeppni, eru bitnar. Einnig má segja aðef nóg er eftir af trjám til að
uppfylla þann fjölda sem er lagt er upp með við endurnýjun skógar, þannig að frekar
skuli telja þau tré sem eru í lagi en þau sem eru bitin (Reimoser og Gossow, 1996).
Erlendar yfirlitsgreinar um áhrif beitar á tré og skóga taka það gjarnan fram að meiri
rannsóknarniðurstöður vantar til að meta hvað eru raunverulega áhrif af beit dýra í
skógi, hvað skal flokkast sem skemmdir og hvað sem ágóði til lengri tíma litið og að
skilgreiningin getur verið misjöfn eftir skoðunum og stefnu þeirra sem nýta skóginn
(Reimoser o.fl.,1999; Gill, 1992b).

1.8.3 Áhrif á endurnýjun skóga
1.8.3.1 Lifun smáplantna
Náttúrulegir skógar og margir nytjaskógar þurfa að endurnýja sig, annaðhvort með
nýgræðingi eða rótarskotum. Nýgræðingurinn þarf fyrst og fremst að lifa af, en einnig að
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ná að vaxa upp (Van Uytvanck o.fl., 2008). Smáplöntur, bæði nýgræðingur og rótarskot,
eru sérstaklega viðkvæmar fyrir beit og getur hún drepið þær (Gill, 1992b; McEvoy og
McAdams, 2008). Þrátt fyrir að flest skóglendi hafa þróast með beitardýrum, getur þung
beit valdið miklum afföllum á smáplöntun og komið í veg fyrir endurnýjun skógar (Garin
o.fl., 2000; Austrheim og Eriksson, 2001; Coomes o.fl., 2003; Van Uytvanck o.fl., 2008).
Þetta má yfirfæra á íslenskar aðstæður að endurnýjun birkis með fræplöntum er í
lágmarki ef beit er til staðar (Sigurður H. Magnússon og Borgþór Magnússon, 1989).
Hinsvegar getur auknum beitarþunga sauðfjár, sem annarra beitardýra, fylgt aukið rask,
raskinu fylgir aukinn fjöldi fræplantna vegna þess fræsets sem myndast við raskið. Ef
dregið eru úr beitarþunga getur því fræplöntum einnig fækkað vegna fækkandi fræseta
(Hester o.fl., 1996; Pollock o.fl. 2005; Mitchell o.fl., 1996). Erlendar rannsóknir benda til
að sauðfjárbeit haldi fyrst og fremt aftur af lifun nýrra fræplantna birkis frekar en að hún
dragi úr lifun plantna sem voru til staðar við upphaf beitar (Hester o.fl., 1996; Speed o.fl.,
2010). Í rannsóknum á endurnýjun síberíulerkiskóga (Larix sibirica) í Mongólíu, komust
Sankey o.fl (2006) að því að mismunandi beitarþungi sauðfjár hafði ekki áhrif á
endurnýjun lerkiskógar. Rannsóknir sýna að beitarþung hafði frekar áhrif á magn
skemmda á hverju bitnu tré (sjá næsta kafla).

1.8.3.2 Áhrif á vöxt ungra plantna
Mikill beitarþungi getur dregið úr vexti ungra trjáplantna og þar með haldið þeim undir
beitarhæð, og með því lengist sá tími sem beitardýrin geta viðhaldið þessum
vaxtartakmörkunum og skógur átt í miklum erfiðleikum með að komast úr beitarhættu
ef þung beit er viðvarandi (Motta, 2003; Speed et al., 2011), eða jafnvel misfarist. Þegar
og ef sá skógur kemst upp eru líkur á að tré verði margstofna og útlit og form ekki
ákjósanlegt til timburnytja (Pollock o.fl., 2005). Erlendar rannsóknir hafa jafnframt sýnt
að sauðfjárbeit dregur úr vexti birkifræplantna. Innan eins beitartímabils dró úr vexti
toppsprota þeirra og til lengri tíma varð hlutfall hæðar og þvermáls lægra (Speed o.fl.,
2011). Á móti kemur að ef beitardýr í skógi minnka botngróður og valda ekki skaða á
trjánum sjálfum með beit eða traðki getu getur hringrás næringarefna aukist og þar með
aukið vöxt trjáa (Krueger og Vavra, 1993). Speed o.fl (2011) komust að því að ekki væru
meiri líkur á því að birkitré væru bitin með auknum beitarþunga, en marktækt meiri
skemmdir voru á hverju bitnu tré með hækkandi beitarþunga. Pollock o.fl.,(2005) sáu að
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margstofna birkiplöntur <1,5m voru meira bitnar en samsvarandi einstofna plöntur, og
eftir því sem rótarhálsinn var grennri þeim mun meiri líkur voru á því að þær væru
bitnar.
Áhrif beitar á endurnýjun skóga er háð bæði því hversu trjátegundir eru lostætar og
beitarálagi (Motta, 2003; Pollock o.fl., 2005), ef þetta fer saman getur beit algjörlega
komið í veg fyrir endurnýjun. Ekki er talið að samband beitarþunga og skógarskemmda
sé línulegt, heldur sé um ákveðna þröskulda að ræða. Engin tegund hafi sama þröskuld
og hann geti einnig verið mismunandi eftir aldri og stærð trjánna (Hester et al., 2000).

1.8.4 Friðun
Algjör friðun skóga fyrir villtum grasbítum er ekki talin vænleg nema um
skammtímaaðgerð sé að ræða í illa förnu skóglendi til að tryggja endurnýjun eða á landi
þar sem skógi hefur verið eytt (Garin o.fl., 2000; Kirby o.fl., 1994). Kamler o.fl. (2010)
ályktuðu að endurnýjun trjátegunda sem eftirsóttar eru af beitardýrum sé nærri
ómöguleg ef þéttleiki tegundarinnar er lítill, beitarþungi breytir þar engu. Ef endurnýja á
tegundir sem eru ekki eftirsóttar af beitardýrum sé gagn af því að draga úr beitarþunga,
en ekki nauðsynlegt að friða alveg (Kamler o.fl., 2010).

1.8.5 Nýræktun skóga á Íslandi
Þar sem lítið er af náttúrulegum skógi er sérstaklega mikilvægt að gera rannsóknir til að
meta hvar mörk beitarþungans liggja sem tryggir náttúrulega endurnýjun skógarins. Þó
nokkrar rannsóknir hafi verið gerðar erlendis sem sýna tengslin milli beitarþunga og
endurnýjunar í einstökum vistgerðum, en þær nægja ekki til að gefa almennar
leiðbeiningar um ráðlagðan beitarþunga í mismunandi skógargerðum (Hester o.fl.,
2000). Flestar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum sauðfjárbeitar á
skóg snúa að innlendum tegundum og tengjast náttúrulegri endurnýjun (Hester o.fl.,
1996; McEvoy o.fl., 2006b; Pollock o.fl., 2005; Speed o.fl., 2010). Því er óvarlegt að draga
beinar ályktanir milli þeirra niðurstaða og yfirfæra á nýræktun skóga á Íslandi.
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1.8.6 Tímasetning beitar
Erlendar rannsóknir sýna að tímasetning beitar skiptir miklu máli og að hún hefur
almennt alvarlegri áhrif á sígræn tré ef hún er að vetri, því þau geyma töluverðan hluta
orku- og næringarefnaforða síns í nálum en lauffellandi tegundir undir berki eða í rótum
(Miller o.fl., 1982; Krause og Raffa, 1996). Sígrænu trén upplifa því orku- og
næringarefnaskort við nálamissi, sem ekki er auðvelt að vinna upp. Áhrif beitar á
lauffellandi tré eru hinsvegar oft alvarlegri á sumrin (Miller o.fl., 1982; Krause og Raffa,
1996). Þegar sauðfé var beitt á ask (Fraxinus excelsior) og eik (Quercus sp.) á Írlandi í
október og febrúar, urðu meiri greinaskemmdir í október og tilgátan var að hugsanlega
væri köfnunarefnisinnihald hærra í október en í febrúar, en það þyrfti að rannsaka
nánar (McEvoy og McAdam, 2008). Sumarbeit á birki á Bretlandseyjum virtist ekki hafa
eins mikil neikvæð áhrif á fjölda lifandi smáplantna og vetrarbeit né valda eins miklum
skemmdum á trjám, líklega vegna þess að smáplöntur eru sýnilegri þegar annar gróður
er sölnaður en einnig þar sem sölnaður botngróður er ekki eins góð fæða og
sumargrænn miðað við birkið (Hester o.fl., 1996). Þetta kemur vel heim og saman við
innlenda þekkingu að almennt séu trjákenndar plöntur safaríkari en annar gróður á
veturna og aðgengilegri fyrir skepnur (Ingvi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson, 1967).

1.8.7 Munur milli trjátegunda
Viðbrögð við beit eru mismunandi milli trjátegund, en tré bregaðast aðallega við beit
með tvennskonar hætti, líkt og aðar plöntur, með því að þola beit eða verjast beit (Gill,
1992b; Vandermeijden o.fl., 1988). Plöntur nota einnig blöndu af hvorutveggja. Plöntur
sem þola beit hafa oft meiri getu til endurvaxtar en þær plöntur sem nota efnafræðilega
eða byggingarfræðilega vörn (Vandermeijden o.fl., 1988).
Erlendar rannsóknir sýna að val á trjátegund getur verið afgerandi á áhrif beitar þar sem
meiri líkur eru á að minna lostætar trjátegundir svo sem rauðgreni komist á legg en
lostætar trjátegundir svo sem ilmreynir (Sorbus aucuparia) (Motta, 2003). Einnig er líka
tegundamunur í hvernig trjáplönturnar bregðast við beit, eins og áður var nefnt og
margar lauftrjátegundir þola missi stærri hluta lífmassa en barrtrjátegundir og dæmi um
að endurvöxtur þeirra verði meiri eftir slíkt áfall (Gill,1992b). Vegna varnarefna í
blöðum virðist birki erlendis vera minna lostætt en aðrar tegundir lauftrjáa (Bryant og
Kuropat, 1980). Þar verður einnig það bragðverra eftir beit, en skógarfura (Pinus
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sylvestris) verður lostaætari (Gill, 1992b). Íslenskt birki inniheldur hins vegar af
einhverju ástæðum minna af slíkum varnarefnum, svo sem þríterpenum og tannínum,
sem virka beitarletjandi, en aðrar norðlægar birkitegundir (Bryant og Kuropat, 1980;
Julkunen-Tiitto o.fl., 1996).
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Crozier og Ledgard (1990) gerðu með beit
sauðfjár á Nýja Sjálandi á smáplöntum sjö barrtrjátegunda, 10 mánuðum eftir
gróðursetningu í ójarðunnið land, var hægt að raða þeim upp eftir lostætni: >geislafura
(Pinus radiata), >gulfura (Pinus ponderosa), >stafafura, >evrópulerki (Larix decidua),
>skógarfura, >döglingsviður (Pseudotsuga menziesii) og >svartfura (Pinus nigra)< sem
var bragðverst. Næringarefnaástand plantna getur einnig haft áhrif á hættu á
beitarskemmdum, tilgátur eru uppi um að gott næringarástand plantna sem koma beint
úr gróðrarstöð geti aukið úr lostætni þeirra, og þar með hættu á beitarskemmdum, en
það hefur þó ekki verið kannað til fulls(McArthur o.fl., 2003).

1.9 Lerki
Lerki eru einu barrfellandi trjátegundirnar á norðurslóðum, á Íslandi hafa þónokkrar
þeirra verið ræktaðar með misjöfnum árangri ; i) Evrópulerki, ii) Fjallalerki (Larix lyalli),
iii) Japanslerki (Larix kaempferi), iv) Mýralerki (Larix laricina), v) Rússalerki og vi)
Síberíulerki (Jón Hilmar Kristjánsson, 2017). Rússalerki er eins og áður sagði sú
trjátegund sem mest hefur verið gróðursett af á Íslandi.
Rússalerki er eins og nafnið gefur til kynna upprunnið í Rússlandi og hefur töluverða
útbreiðslu vestan Úralfjalla, í Úralfjöllum og í vestasta hluta Síberíu, norður yfir
heimskautsbaug og suður um Úralfjöll (Þröstur Eysteinsson, 2008). Það vex í
blandskógum frekar en hreinum lerkiskógum. Það nær 24-30m hæð í upprunalegum
heimkynnum sínum með allt að 116cm stofnþvermáli (The gymnosperm database,
2018) . Það er fellir nálarnar á haustin og er ljóselskt eins og aðrar lerkitegundir
(Þröstur Eysteinsson, 2008). Ljóselskar tegundir eru viðkvæmari fyrir missi toppsprota
en skuggþolnar, þar sem það getur dregið úr samkeppnishæfni þeirra þar sem þær vaxa í
bland við aðrar trjátegundir og leitt til þess að lerkið nái þar ekki yfirhöndinni (Krause
og Raffa, 1996). Lerkitré einkennast af því að hafa mikinn vaxtarhraða í upphafi
vaxtarlotu (Þröstur Eysteinsson, 2008; Lárus Heiðarsson og Pukkala, 2012). Hraðvaxta
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trjátegundir fjárfesta mikið af orku og næringarefnum í vefjum þar sem vöxtur er
mestur, eins og toppsprota. Því geta áhrif beitar á slíkum vaxtarvefjum orðið mikil hjá
hraðvaxta tegundum. Þannig sýndu Krause og Raffa (1996) fram á þrjú næringarefni;
köfnunarefni, kalsíum og brennisteinn, eru í hærri styrk í nálarendum (fremstu 33%)
toppsprota evrópulerkis en öðrum hluta nála toppsprotans. Þetta leiddi til þess að og
vöxtur toppsprota minnkaði um 25% þó bara nálarendar barrsins á þeim væru
fjarlægðir (Krause og Raffa, 1996). Einnig fundu Krause og Raffa, (1996) að bara
magnesíum og sink væru í hærri styrk í nálahlutum sem næst væru greinum, öll önnur
næringar efni væru í hærri styrk í fremstu 66% nála. Í nálum á eldri greinahlutum (1 +
ára) var styrkur næringarefna jafnt yfir alla nálahluta. Missir toppsprota vegna beitar
getur því verið mun alvarlegri fyrir lerki en sígrænar tegundir
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að barrfellandi trjátegundir geta svarað beit á annan hátt
en aðrar barrtrjátegundir; til dæmis getur þol þeirra gagnvart missi nálamassa verið
meira en þol sígrænna trjáa. Í tilraun Krause og Raffa (1996), reyndist evrópulerki vera
mun fljótara að jafna sig og sýndi töluverð merki um aukinn vaxtarhraða eftir beit en
rauðfura (Pinus resinosa). Lerki getur verið með endurvöxt vegna þess hversu fljótt það
er að bregðast beit við með tilflutningi næringarefna úr nálum til vaxtarsprota eða frá
rótum til sprota (Krause og Raffa, 1996). Risalerki (Larix occidentalis) er sjaldan skemmt
af stærri beitardýrum samkvæmt Schmidt o.fl (1976). Þó geta dádýr (Odocoileus sp.),
skógarhjörtur (Cervus canadensis) og elgur (Alces alces) aðeins bitið það, en yfirleitt er
það talið lítt eftirsótt og fyrst og fremst bitið í neyð (Schmidt o.fl., 1976). Ekki er ljóst
hvort þetta er almennt svona hjá öllum lerkitegundum eða gildi fyrir flest önnur
beitardýr. Áðurnefnd beitartilraun með sauðfé á Nýja-Sjálandi (Crozier og Ledgard,
1990), þar sem evrópulerki raðaðist mitt á milli ýmissa furutegunda bendir ekki til þess.

1.10 Erlendar beitarrannsóknir á beit í lerkiskógum
Fremur lítið er af erlendum rannsóknum sem beinast að áhrifum beitar á lerki og
lerkiskóga. Þær eru helst um endurnýjun skógar og áhrifum á vöxt. Í Evrópu hefur sú
þróun átt sér stað, eins og víða um heim að hefðbundinn búskapur hefur átt undir högg
að sækja fyrir verksmiðjubúskap, því hafa rannsóknir töluvert fjallað um þá þróun sem
verður í skóglendi þegar að hefðbundinni beitarnýtingu á lerkiskógum er hætt og
skógurinn grær saman (Garbarino o.fl., 2011). Við það dregur úr líffræðilegum
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fjölbreytileika og fjölbreytileika landslagsins. Í Sviss hafa verið gerðar rannsóknir þar
sem skoðuð eru áhrif beitartíma og beitarþunga nautgripa á endurnýjun skógar, þar sem
aðaláherslan var á rauðgreni en evrópulerki var líka skoðað (Mayer o.fl., 2005).
Skemmdir á lerki voru mestar í undir lok tilraunar síðusumars og voru helst tengdar
næringarástandi þess. Það kom úr gróðrarstöð og var því hugsanlega í betra standi en
lerki sem vaxið hefði upp af fræplöntum (Mayer o.fl. 2005). Nautgripabeit hafði jákvæð
áhrif á aukinn vöxt toppsprota risalerkis í Oregon í Bandaríkjunum vegna þess hve beitin
dró úr samkeppni smáplantna við annan gróður (Krueger og Vavra,1993). Krause og
Raffa (1996) skoðuðu viðbrögð evrópulerkis við tapi nálamassa sambærilegum við beit
til að skoða mun á tilflutningi næringarefna milli nálafellandi og sígrænna
bartrjátegunda eins og áður var nefnt.
Nánast ekkert virðist vera til af rannsóknum á áhrifum sauðfjárbeitar á lerki. Í Mongólíu
hafa áhrif sauðfjárbeitar á endurnýjun síberíulerkiskóga þó verið skoðuð, en þar eru
náttúruskógar sem hafa átt undir högg að sækja varðandi endurnýjun vegna ofbeitar,
meðal annars sauðfjár (Sankey o.fl., 2006). Þar voru það hinsvegar geitur en ekki sauðfé
sem höfðu neikvæð áhrif á endurnýjun með auknum beitarþunga. Mismikill beitarþungi
sauðfjár hafði ekki áhrif á endurnýjun þar. Því virtist sauðfjárbeitin ekki ein og sér eiga
mikinn þátt í lítilli endurnýjun. En einnig hafa verið gerðar tilraunir á Nýja Sjáland á
áhrifum beitarþunga sauðfjár á evrópulerki og bragðgæði þess, þar sem evrópulerki er
talin ágeng innflutt tegund og sauðfé geti hugsanlega haldið því niðri eða
útrýmt.(Ledgard og Norton, 2008). En í samræmi við niðurstöðu tilraunarinnar, og þess
sem rætt var fyrr, er það ólíklegt til árangurs nema að plöntur séu ungar og lágvaxnar
þegar beit fer fram.

1.11 Beitarrannsóknir í íslensku skóglendi
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á beit í skóglendi á Íslandi, eins og áður sagði. Fyrstu
skipulögðu tilraunir með sauðfjárbeit í skógi sem skráðar eru voru gerðar árið 1965
(Ingvi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson, 1967), en þeir gerðu rannsóknir á plöntuvali
sauðfjár í skógi og birtust niðurstöður þeirra og fleiri í nokkrum greinum (Ingvi
Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson, 1967; Ingvi Þorsteinsson o.fl. 1983; Anna Guðrún
Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993). Fáar skipulagðar rannsóknir hafa enn
fremur verið gerðar hér á beitarskemmdum sauðfjár og annarra húsdýra í skógi (Anna
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Guðrún Þórhallsdóttir og Ríkharð Brynjólfsson, 1993; Steinunn Anna Halldórsdóttir,
2004; Lilja Magnúsdóttir, 2010). Aðeins ein samanburðarrannsókn hefur verið gerð á
afurðum sauðfjár í skógi og skóglausum úthaga (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1982). Einungis
ein rannsókn hefur verið gerð á mismunandi beitarþunga sauðfjár í skógi og var hún
gerð á íslensku birki í Hallormsstaðarskógi, eins og áður var nefnt (Ingvi Þorsteinsson
o.fl. 1983). Tvær tilraunir hafa verið gerðar þar sem líkt er eftir mismunandi beitarþunga
á birki með klippingum (Archer o.fl., 2009; Álfheiður Ólafsdóttir og Soffía Arnþórsdóttir,
2001;

Soffía

Arnþórsdóttir,

2006).

Nokkrar

rannsóknir

hafa

tekið

á

gróðurfarsbreytingum í eldri birkiskógum í kjölfar beitarfriðunar (t.d. Björn
Þorsteinsson og Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2011) eða borið saman náttúrulega
beitarfriðuð og beitt aðliggjandi svæði (t.d. Anna Sigríður Valdmarsdóttir, 2010), svo og
nokkrar rannsóknir á breytingum á úbreiðslu birkiskóga á bæði beittum og
beitarfriðuðum svæðum með fjarkönnun (Friðþór Sófus Sigurmundsson 2008; Friðþór
Sófus Sigurmundsson o.fl. 2012) og skipulögðum úttektum (Arnór Snorrason o.fl., 2016;
Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2007).
Hér verður nánar fjallað um niðurstöður þessara rannsókna.

1.11.1 Plöntuval í skógi
Ingvi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson (1967), skoðuðu sauðfjárbeit í blönduðum birkiog sitkagreniskógi (Picea sitchensis). Viðmið var í hefðbundnum úthaga á Hesti.
Skógurinn var lágvaxinn, birkið að jafnaði um einn metri og sitkagrenið 0,2-2,5m á hæð.
Undirgróður var mjög gróskumikill. Beitt var í tvö ár, eina viku í mánuði í maí-október,
en tvo daga í mánuði aðra mánuði. Fyrra árið var í júní svipað mikið bitið af grasi,
blómjurtum og trjákenndum gróðri. Í júlí var bitið meira af grösum, en þau fóru upp í
60% af beitarmagni og héldust þannig alveg fram í mars. Að meðaltali voru grös og
blómjurtir um 80% af beitarmagni bæði sumurin. Bláberjalyng var nær eina trjákennda
tegundin sem bitin var á sumrin, en aðrar lyngtegundir svo sem beitilyng, krækilyng og
sortulyng voru bitin á veturna en trjáplönturnar ekki snertar (Ingvi Þorsteinsson og
Gunnar Ólafsson, 1967).
Í grein Ingva Þorsteinssonar o.fl (1983) í Ársriti skógræktarfélags Íslands, kemur fram
að plöntuvalsrannsóknir voru settar upp á fimm stöðum á Austurlandi árin 1980-1982, í
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birkiskógi í Hallormsstaðaskógi, í valllendisgirðingu á Skriðuklaustri, í tveim
hálendisgirðingum á Fljótsdalsheiði og í 12 ára lerkiskógi á Víðivöllum í Fljótsdal. í
tilrauninni á Hallormsstað 1980-1982 var plöntuval sauðfjár skoðað, einugis var þó
hægt að skoða það sumurin 1981 og 1982. Fyrra sumarið voru birkilauf 35% af fæðu
fjárins og seinna sumarið 18%. Grös voru 16% og 30% af fæðunni hvort ár. Bláberjalyng
var mikið bitið bæði ár eða 23% og 16% hvort ár. Beitin á bláberjalyngi jókst eftir því
sem leið á sumarið. Blómjurtir voru 13% af fæðunni bæði árin ( Ingvi Þorsteinsson o.fl.
1983). Nánar er fjallað um áhrifin á trén síðar.
Gögn fyrir lerkiskóginn úr rannsókn Ingva Þorsteinssonar o.fl (1983) hafa ekki verið birt
en í grein Önnu Guðrúnar Þórhallsdóttur og Ingva Þorsteinssonar (1993) er fjallað
töluvert um þau. Lerkiskógurinn var tveir til þrír metrar á hæð og í honum var fæðuval
sauðfjár einfaldara en í birkiskóginum, 59% af fæðunni voru grös bæði árin, og jurtir
21% og 10% hvort ár. Elftingar voru bitnar meira snemma á beitartíma og að meðaltali
9% hvort ár (Anna G. Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993).

1.11.2 Beitarskemmdir í skógi
Í áðurnefndri beitarrannsókn með sauðfé í blönduðum birki- og sitkagreniskógi á
Vesturlandi þar sem mest var beitt í eina viku í hverjum mánuði voru engar skemmdir
sýnilegar á trjágróðrinum í lok tilraunar (Ingvi Þorsteinsson og Gunnar Ólafsson, 1967).
Í rannsókn Ingva Þorsteinssonar o.fl. (1983) í birkiskóginum í Hallormsstaðarskógi var
tjón á trjágróðri talsvert og verður meira sagt frá því í kafla 1.11.4.
Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Ríkharð Brynjólfsson (1992), gerðu beitartilraun með
hross í Stallaskógi haustin 1991 og 1992, frá því í lok september og fram í byrjun
nóvember. Yfirhæð skógar var um þrír metrar og samanstóð hann af ýmsum
ótilgreindum tegundum. Útlit og ástand trjáplantna var kannað um mitt beitartímabil.
Einungis rúm fjögur prósent trjáa sem skoðuð voru voru skemmd, annað hvort með beit
eða traðki. Trjáplönturnar sjálfar voru alveg látnar í friði þó oft hafi verið bitið umhverfis
þær (Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Ríkharð Brynjólfsson, 1993).
Hrossabeit hefur verið skoðuð í tveim rannsóknarverkefnum til að skoða þá tilgátu að
hrossabeit geti gagnast við að halda niðri sinu og draga þar með úr samkeppni gróðurs
við ungar trjáplöntur (Steinunn Anna Halldórsdóttir, 2004; Lilja Magnúsdóttir, 2010). Í
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rannsókn Steinunnar í Brimnesi í Skagafirði var hrossum beitt í þrjú tímabil, júní, júlí og
ágúst á trjáplöntur um og undir tveggja metra hæð. Alaskavíðiklónninn tröllavíðir (Salix
alaxensis) var skemmdur öll tímabilin en aðrar víðitegundir voru látnar vera. Lerki var
einungis skemmt í júní. Stafafura var lítið skemmd og aðeins í júní og júlí. Greni var látið
í friði öll tímabilin. Skemmdir voru toppbeit, traðk og skafinn börkur (Steinunn Anna
Halldórsdóttir, 2004). Tilraun Lilju Magnúsdóttir (2010) sem fram fór á Reykhólum, var
einnig á hrossabeit í grasmiklu landi með ungum birkiplöntum. Beitin fór fram haustin
2008 og 2009 og var ætlunin að rannsaka áhrif beitar á vaxtarlag og lífslíkur birkisins
ásamt því að athuga hvort næringarástand þess breyttist við beitina. Hrossabeitin
reyndist ekki hafa nein áhrif á þvermálsvöxt eða vöxt árssprota, en neikvæð áhrif komu
fram á útlit, hæð og þrótt trjánna. Talið var að meirihluta skemmdanna megi rekja til of
mikils beitarálags (Lilja Magnúsdóttir, 2010).

1.11.3 Afurðir sauðfjár í skógi
Í rannsókn Ingva Þorsteinssonar o.fl (1983), í Hallormsstaðarskógi var fall lamba í
tilrauninni svipað og fall sambærilegra lamba á afrétti fyrstu tvö ár tilraunarinnar. Eftir
þriðja beitarsumarið var fall lamba í tilrauninni 2kg minna en úr afrétti. Ekki komu fram
mikil áhrif af mismunandi beitarþunga, en þó var fall lamba 1,6kg meira í léttbeitta
hólfinu 1981 en í því þungbeitta. Meðalþunginn fyrir þrjú árin var 12,8kg á afrétti,
12,2kg í léttbeitta hólfinu og 11,7kg í því þungbeitta. Þrif fjárins voru ekki góð vegna of
mikils beitarþunga ásamt vanþrifum vegna ormasmits (Ingvi Þorsteinsson o.fl. 1983).
Ormasmit er þekkt vandamál þar sem þröngt er í sauðfjárhögum (Thamsborg o.fl.,
1996).
Í blönduðum gróðursettum og náttúrulegum skógi á Stálpastöðum var beitt tvílembum
sumarið 1982 (Ingvi Þorsteinsson o.fl. 1982). Jafnframt var samanburðarhópar í
heimalandi og afrétti á Hesti. Við slátrum var meðalfallþungi lambanna í skóginum
17,8kg en í samanburðarhópnum 13,2kg. Einnig var kannaður munur á haustbötun í
skógi, en árangur þar var lakari. Fallið af skógarhópnum vóg þar 13,1kg en af
samanburðarhópnum 11,8kg. Talið var að vaxtarskilyrði lambanna fram að haustbötun
hafi hamlað vexti (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1982).
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1.11.4 Beitarþungi í skógi
Í áðurnefndri rannsókn Ingva Þorsteinssonar o.fl (1983) í Hallormsstaðarskógi var tjón á
trjágróðri og þrifum fjár í tveim mismikið beittum hólfum einnig rannsakað, ásamt
áhrifum beitarinnar á beitarþol svæðisins og á einstakar plöntutegundir. Að loknu fyrra
sumri sáust beitarummerki á um 75% birkitrjáa og öllum víði, bæði á laufi og
árssprotum. Ummerkin voru mun meiri í þungbeitta hólfinu en hinu léttbeitta. Ekki sást
munur milli aldurs- og hæðarflokka birkis. Engin beitarummerki sáust hinsvegar á
rauðgreni, sem var á einum ha. í þungbeitta hólfinu. Gróðursamfélag botngróðursins
sýndi einnig breytingar, elfting hvarf og ýmsar tvíkímblaða jurtir, en þekja grasa jókst
(Ingvi Þorsteinsson o.fl. 1983). Við skráningar niðurstaðna fyrsta sumarsins kom í ljós
að beitarþol skógarins hafði verið stórlega ofmetið (Ingvi Þorsteinsson, 1983).
Í rannsókn Soffíu Arnþórsdóttur og Álfheiðar Ólafsdóttur (2001), voru áhrif
þrennskonar beitarþunga að vorlagi skoðuð, þar sem líkt var eftir beit með klippingu
25%, 50% og 75% sprotaenda á krónu, á tveimur stærðarflokkum birkis, 50cm og
100cm á hæð. Beitin hafði neikvæð áhrif á vöxt birkisins og meiri áhrif komu fram í
lægra birkinu en því hærra. Það hærra bætti sér upp aukna beit með fjölgun bruma og
aukinni laufframleiðslu, en ekki að fullnustu, og mikið beitarálag dró úr vexti (Soffía
Arnþórsdóttir og Álfheiður Ólafsdóttir, 2001)
Rannsókn Archer o.fl (2009) skoðaði áhrif beitar á vöxt og lifun birkifræplantna. Ekki
var um beina sauðfjárbeit að ræða heldur var líkt eftir beit með klippingu. Meðferðir
voru þrjár, friðað viðmið, 25% krónu klippt og 75% krónu klippt, klippt var síðsumars.
Ekki kom fram munur á heildarvexti eftir beitarþunga, en langmestu afföllin voru í
mestu klippingunni. Létta klippingin olli litlum afföllum á tilraunatímanum. Einnig voru
skoðuð áhrif á beitar og traðks á stöðugleika yfirborðsþekju og virtust birkiskógar vera
viðkvæmari fyrir traðki en aðrar gróðursamfélagsgerðir (Jóhann Þórsson, 2009).

1.11.5 Gróðurbreytingar og framvinda í kjölfar beitarfriðunar í skógum
Nýskógrækt á mólendi og samhliða friðun breytir framvindu gróðurfars. Úlfur
Óskarsson (1984), skoðaði gróðurframvindu í ungum og uppvaxandi lerkiskógi í
nágrenni Hallormsstaðaskógar og rannsóknir hans gáfu til kynna að framvinda gróðurs í
uppvaxandi skógi ráðist af þremur meginþáttum; i) upprunalegum gróðri, ii) þéttleika
skógar og iii) framvindumöguleikum flóru og jarðvegs. Við friðun verða blómjurtir og
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víðitegundir mun meira áberandi í upphafi og aðrar tegundir sem beit hefur haldið niðri
(Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2003), en tegundir sem láta undan síga þegar skógur
þéttist eru smárunnar og jarðlægur gróður (Úlfur Óskarson, 1984). Ýmsir aðrir þættir
lífríkisins breytast einnig þegar skógur vex upp á mólendi og í rannsóknaverkefninu
SKÓGVIST var sjónum meðal annars beint að misgömlum lerkiskógum. Helsta
niðurstaðan var að plöntutegundum fækkaði þegar trén byrja að mynda samfellda
laufkrónu ásamt því að þekja þeirra minnkaði (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2007).
Niðurstöður Önnu Arneberg (2005) í mastersverkefni hennar á Austurlandi styðja þetta;
flestar plöntutegundir voru á skóglausu landi, yngstu skógarnir voru næstum jafn
tegundaríkir en eftir því sem skógurinn varð eldri þeim mun færri voru
plöntutegundirnar í skógarbotninum. Marktækt færri háplöntutegundir voru í elstu
lerkiteigunum en í yngri lerkiteigum og á mólendi á Austurlandi en með minnkandi birtu
í kjölfar þess að skógurinn vex upp, breytist samkeppnisstaða tegunda, magn sinu eykst
og næringarefnahringrás breytist og í kjölfarið breytist gróðurfarið (Ásrún Elmarsdóttir
o.fl., 2007). Grisjun getur haft jákvæð áhrif á tegundafjölda (Anna Arneberg, 2005). En
þegar upp var staðið var ekki marktækur munur á heildartegundaauðgi milli mólendis
og mismunandi skógargerða þegar skógurinn hafði lokast, þó plöntutegunum hefði
fækkað, hafði fjöldi tegunda hryggleysingja og fugla staðið í stað, en tegunum
jarðvegsdýra og sveppa fjölgað (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2011). Breytingar á hitastigi og
loftraka vegna skjóláhrifa eru þeir umhverfisþættir sem miklu ráða í byrjun, en á seinni
stigum framvindu fara takmarkandi þættir svo sem birta að láta til sín taka (Úlfur
Óskarsson, 1984; Bjarni D Sigurðsson o.fl., 2005).

1.12 Spurningakannanir
Spurningakönnun er sérstök rannsóknaraðferði til að afla gagna, með þeim má safna
fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningalisti er eins
og hvert annað mælingatæki í rannsóknum, nema að það mælir væntingar, viðhorf og
atferli í stað hæðar og þyngdar (Þorlákur Karlsson, 2003; Grétar Þór Eyþórsson, 2013).
Það er ekki sama hvaða spurninga er spurt og því síður hvernig þær eru orðaðar,
spurningar verða að vera nákvæmt orðaðar, með einföldum orðum og skýrar (Grétar
Þór Eyþórsson, 2013). Uppsetning verður að vera á þann hátt að svarandi eigi sem
auðveldast með að svara spurningalistanum (Þorlákur Karlsson, 2003). Framkvæmd
25

spurningakannana er einnig mismunandi, en mikilvægt er þó að í upphafi sé könnunin
kynnt þannig að svarandi hafi áhuga á að taka þátt (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).
Netkannanir hafa rutt sér til rúms á síðustu árum með aukinni nettengingu fólks, en
svörun í þeim hefur verið heldur lægri en í hefðbundnum könnunum (Grétar Þór
Eyþórsson, 2013). Helstu kostir netkannana eru að þær eru ódýrari, fljótlegri og
einfaldari en ókostirnir eru helst möguleiki í kerfisbundinni úrtaksskekkju þar sem
tölvunotkun er misjöfn meðal aldurshópa (Hoonakker og Carayon, 2009; Grétar Þór
Eyþórsson, 2013). Áminningar eru sérstaklega mikilvægar í netkönnunum til að auka
svörun (Hoonakker og Carayon, 2009).
Í þessari rannsókn var ákveðið að gera einnig spurningakönnun til að dýpka
rannsóknina og fá fram viðhorf sem gætu hjálpað við að ákvarða á hvaða sviðum frekari
rannsókna er helst þörf á sauðfjárbeit í íslenskum skógum. Ákveðið var að gera hana
eingöngu meðal skógarbænda sem jafnframt eru sauðfjárbændur.
Aðar spurningakannanir sem hafa verið gerðar í tengslum við beit og skógrækt eru t.d.
spurningakönnun sem Soffía Arnþórsdóttir gerði vorið 2002 á beitarþunga og
beitarnýtingu í norðlenskum birkiskógum hjá bændum og öðrum sem þekktu til (Soffía
Arnþórsdóttir, 2006), niðurstöður hennar bentu til að náttúrulegir birkiskógar á
Norðurlandi séu töluvert beittir, en þó hafi dregið úr beitinni. Landssamtök
sauðfjárbænda (LS) gerðu netkönnun meðal félagsmanna sinna vorið 2017 í tenglum við
gerð framtíðarstefnu sem miðar að sjálfbærri vottunar greinarinnar, þar var m.a. spurt
um hvort bændur hefðu stundað skógrækt í einhverri mynd og hvort þeir vildu rækta
skóg (Landssamtök sauðfjárbænda, 2017b).
Skógrækt ríkisins fékk Gallup til að gera spurningakönnun árið 2004 um viðhorf
almennings til skógræktar og landgræðslustarfs (Sherry Curl o.fl., 2005). Sherry Curl
skrifaði MS ritgerð um skipulag og umhirðu íslenskra skóga með tilliti til útivistar, og
nýtti gögn til þess úr spurningakönnunum sem hún framkvæmdi í fjórum skógum;
Hallormsstaðarskógi, Vaglaskógi, Kjarnaskógi og Heiðmörk (Sherry Curl, 2008). Önnur
spurningakönnun um málefni skógræktar var gerð í tengslum við MS verkefni Lilju
Magnúsdóttir (2013), um ólaunaða vinnu við uppbyggingu skóga. Enn fremur gerði
Ellert Arnar Marísson (2016) gerði markaðskönnun á viðarmarkaði í tengslum við sína
BS ritgerði í skógfræði.
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Aðeins könnun LS (2017) hefur innihaldið spurningar sem tengjast beint málefnum
þessarar ritgerðar. Þegar svörin við spurningunni „Hefur þú áhuga á að stunda meiri
skógrækt í framtíðinni“ voru skoðuð sést að 58,9% svöruðu játandi, eða 617 svarendur.
Úrtakið var félagsmenn í LS og svöruðu 90% þeirra sem opnuðu könnunina.
Í Gallupkönnun S.r. frá 2004 var einnig spurt: „Finnst þér að skógrækt ógni eða ógni ekki
landbúnaði?“ Úrtaksþýðið var allur almenningur milli 18 og 70 ára og 93,7% þeirra sem
tóku afstöðu töldu hana ekki ógna landbúnði, en 6,3% töldu svo vera. Vikmörk voru
1,4% í þessari könnun og því niðurstöðurnar hámarktækar.
Í mars 2018 voru tvær spurningar samhljóða tveim spurningum úr Gallup könnuninni
2004 bornar upp af Gallup (Pétur Halldórsson, 2018). Það voru spurningarnar; i) „Telur
þú að skógar hafi almennt jákvæð eða neikvæð áhrif fyrir landið?“ og ii) „Hversu
mikilvægt eða lítilvægt finnst þér að binda kolefni í skógum?“ Niðurstöður voru svipaðar
og 2004, en landsmenn voru almennt jákvæðir, en 93% töldu skóga hafa frekar eða mjög
jákvæð áhrif fyrir landið og tæp 87% töldu mjög eða frekar mikivægt að binda kolefni í
skógum.
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2 Markmið verkefnisins
Megin markmið verkefnisins voru tvíþætt:
i)

Að rannsaka áhrif mismunandi beitarþunga sauðfjár á ungan lerkiskóg, en
lerki er sú trjátegund sem mest hefur verið gróðursett hérlendis frá upphafi
skógræktar (Jón Geir Pétursson, 1999). Þetta var gert með skipulagðri
beitartilraun sem stóð í tvö sumur.

ii)

Að kanna viðhorf þeirra skógarbænda sem jafnframt eru sauðfjárbændur til
nýtingar á skógum sínum og hvort og hvaða beitarnot þeir sjá fyrir sér. Þetta
var gert með skipulagðri spurningarkönnun.

2.1 Rannsóknaspurningar
Rannsóknaspurningarnar sem leitast var við að svara i þessari ritgerð voru:
1. Er hægt að nýta ungan ræktaðan lerkiskóg til sauðfjárbeitar yfir sumartímann, á
hefðbundnum afréttartíma sauðfjár, án óásættanlegra skemmda á skógi?
Lögð var út blokkatilraun með endurteknum úttektum á svæðum sem voru beitt uppúr
miðjum júní og fram í byrjun september 2015 og 2016. Þessi verkhluti var unninn í
samstarfi við Norðurlandsskóga, en samningur var gerður um not af skógræktarsvæði á
þeirra vegum í Garði í Kelduhverfi, sem hólfað var niður með girðingum. Landið sem um
ræðir var fjalldrapa- og lyngmói. Tilraunin bar saman þrjá mismunandi beitarþunga við
beitarfriðað land, alls 4 meðferðir. Unnið var með stórreiti (beitarhólf) til að hindra ekki
náttúrulegt

beitaratferli

sauðfjár

í

stað

hefðbundinnar

endurtekningum.
Áhrifin voru metin á eftirfarandi þætti:
a.

Áhrif á lifun trjánna

b.

Áhrif á vaxtarlag trjánna

c.

Áhrif á framleiðni skógarins

d.

Áhrif á magn og samsetningu botngróðurs
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blokkatilraunar

með

2. Hvaða áhrif hefur sumarbeit sauðfjár á framleiðni skógarins?
Mældur var vöxtur trjánna, lengd ársvaxtar og þvermál bola til að reikna út hæðarvöxt
skógarins og rúmmálsaukningu.
Skógarbeit hefur í sumum rannsóknum sýnt hafa neikvæð áhrif á trjá- og skógarvöxt
(Gill, 1992b; Speed o.fl., 2011; Nasca o.fl., 2018). Erlendar rannsóknir hafa jafnframt sýnt
að mögulega geta einnig orðið jákvæð áhrif af skógarbeit vegna hraðari hringrásar
næringarefna (Serra o.fl., 2014) og því gátu áhrifin hugsanlega verið neikvæð, jákvæð
eða engin í þessari rannsókn.
3. Hafa sauðfjárbændur áhuga á að nýta ræktaðan skóg sinn til beitar?
Gerð var spurningakönnun á netinu meðal samningsbundinna skógarbænda hjá
Landshlutaverkefnum í skógrækt (LHV) sem jafnframt voru með fleiri en 50
vetrarfóðraðar kindur.
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3 Efni og aðferðir
3.1 Tilraunasvæðið
Tilraunin var sett upp í Garði í Kelduhverfi í Norður-Þingeyjarsýslu, í skógræktarsvæði
sem skipulagt var af Norðurlandsskógum árið 2000 (1. Mynd. ).

1. Mynd. Staðsetning Garðs í Kelduhverfi. Google maps (2017).

Skógræktarsvæðið er samtals 145 ha, það er í um 6 km frá sjó og í 30-65m hæð yfir hafi
og hallar lítilega til norðurs. Að mestu er það fremur rýrt mólendi með hraunklöppum á
milli, jarðvegur er dýpstur í lægðum en grynnist að hraunklöppum(2. Mynd), víða er
stutt niður á klöpp (Norðurlandsskógar, 2001).
Svæðið var girt í kringum 1980, en fyrir þann tíma var svæðið í hefðbundinni
afréttarbeit. Eftir 1980 var svæðið nýtt til sauðfjárbeitar á haustin. Fullorðið fé var haft
þar frá göngum og þar til það var tekið á hús (Jón Sigurðsson, bóndi í Garði í Kelduhverfi
1981-1999, pers. uppl.). Við grunnkortlagningu bar töluvert á áhrifum beitar en gróin
svæði flokkuðust öll í gróðurflokkana lyngmói, bláberjalyngsmói og hrísmói (2. Mynd. )
(Norðurlandsskógar, 2001).
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2. Mynd. Séð yfir tilraunalandið í Garði í Kelduhverfi til norðausturs. Ljósm. Guðríður
Baldvinsdóttir 4.september 2014.

Gróðursetning hófst á svæðinu vorið 2001 og er enn ekki að fullu lokið. Innan
tilraunasvæðanna var gróðursett frá vori 2001 til 2005, íbætur á hluta voru vorið 2007.
Nánast eingöngu var gróðursett rússalerki (Larix sukaczewii) af kvæminu Lassinmaa og
Lumäki, en birki (Betula pubsecens) var gróðursett í jaðra með girðingum og slóðum og
hvítsitkagreni (Picea x lutzii) og blágreni (Picea engelmanii) í litlu magni (pers. uppl.
Rakel Jónsdóttir, skógræktarráðgafi hjá Norðurlandsskógum, tölvupóstur 26.maí 2015).

3.1.1 Uppsetning
Við uppsetningu tilraunar voru girti þrjú beitarhólf í norðvesturhorni
skógræktarsvæðisins með rafgirðingu (3. Mynd. ), 8,0 ha, 6,44 ha og 9,94 ha. Jafnframt
var afmarkað um 7,0 ha svæði í heiðinni vestan við skógræktarsvæðið fyrir miðju(svæði
5 á 3. Mynd. ), sem er í hefðbundinni nýtingu með afréttarbeit yfir sumarið, til
gróðurfarssamanburðar. Óbeitt viðmið var svo ákvarðað austan og sunnan við
beitarhólfin, þar sem gróðursett hafði verið rússalerki á árunum 2001 til 2005 (svæði 4
á 3. Mynd. ). Beitarhólfin voru beitt með mismunandi beitarþunga.
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3. Mynd. Staðsetning beitartilraunahólfa innan samningssvæðis Garðs í Kelduhverfi (Kort: Rakel
Jónsdóttir, Skógræktin 2017).

Lagðir voru út að lágmarki 9 fastir 100m2 hringlaga mælifletir, til trjá- og
botngróðurmælinga, fyrir hverja meðferð. Mælifletir voru valdir tilviljunarkennt og ef
fletir lentu alveg utan lerkiskógar var nýjum fleti bætt við. Þremur aukaflötum var bætt
við beitarhólf 2, þar sem mikil afföll höfðu orðið þar í sumum gróðursetningum sem
orsakaði meiri breytileika í þéttleika skógarins (4. Mynd. ). Með því var sambærilegur
fjöldi trjáa mældur í þeirri meðferð og hinum.
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4. Mynd. Staðsetning mæliflata beitartilraunar í lerkiskógi í Garði í Kelduhverfi.(Kort: Rakel
Jónsdóttir, Skógræktin 2017).

3.1.2 Sauðfjárbeit
Sauðfé var beitt í beitarhólfin sumrin 2015 og 2016. Vorið 2015 var mjög kalt
(Veðurstofa Íslands, 2015) og öll vorverk og gróður seinna á ferðinni en í meðalári. Ekki
var almennt farið að sleppa fé fyrr en eftir miðjan júní í Kelduhverfi og var því fénu
sleppt til beitar í tilraunina 27.júní og tekið úr hólfunum 10.september. Það voraði mun
fyrr vorið 2016 og þá var fénu sleppt í tilraunina 19. júní og tekið úr 16. september.
Hvort vor voru 10 veturgamlar ær ásamt lambi valdar í tilraunina, allar af einni
fjölskyldu, skyldar í fyrsta til fjórða lið. Ekki var valið úr sömu fjölskyldu bæði árin (5.
Mynd. ).
Kindurnar voru allar litamerktar eftir hólfum til að auðvelda eftirlit. Litið var eftir þeim
vikulega og athugað hvort þær væru allar í réttum hólfum og hvort þær væru með
nægilegt vatn.
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5. Mynd. Samtals 10 veturgömlum ám með lamb var deilt á þrjú misþungbeitt beitarhólf í
Garði í Kelduhverfi. Ljósm. Guðríður Baldvinsdóttir.

Vestasta hólfið var þungbeitt, í því voru 5 ær með lömbum, beitarþungi var þar 0,63
ær/ha. Miðhólfið var miðlungsbeitt, í því voru 3 ær með lömbum, beitarþungi var þar
0,47 ær/ha. Austasta hólfið var léttbeitt, í því voru 2 ær með lömbum, beitarþungi þar
var 0,22 ær/ha (1. Tafla. ). Í hólfi 5, afréttarhólfinu, var hefðbundin afréttarbeit frá
miðjum júní og fram til fyrstu gangna 12. september 2015 og 17. september 2016 (pers.
uppl. Einar Ófeigur Björnsson, fjallskilastjóri í Kelduhverfi, 27.apríl 2018). Í samtali við
Einar Ófeig kom einnig fram að í dag væru um 3400 ær í heiðinni. Afréttur Keldhverfinga
er 456km2 (Ólafur Arnalds o.fl., 1997). Gróft áætlað er því beitarþungi í hólfi 5 0,07
ær/ha. Miðað var við beitarþunga í tilraunum Rannsóknarstofnunr Landbúnaðarins
(RALA) í Kelduhverfi á áttunda áratugnum þar sem beitarþungi í þungbeittu hólfi var
0,55 ær/ha, í meðalbeittu hólfi 0,31ær/ha og léttbeittu hólfi 0,15 ær/ha, en þá voru
notaðar tvílembur (Ingvi Þorsteinsson, 1980b).
1. Tafla. Stærð meðferðahólfa og beitarþungi í Garði í Kelduhverfi.
Hólf

Meðferð

Stærð/ha Ær/ha

1

Þungbeitt

8,0

0,63

2

Meðalbeitt

6,4

0,47

3

Léttbeitt

9,9

0,20

4

Friðað

*

0

5

Afréttur

45.600*

0,07

*Ekki ákvarðað.
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3.2 Úttektir í felti
Úttektir voru fernskonar, i) trjámælingar, ii) gróðurmælingar, iii) mat á trjábeit og iv)
mat á ástandi sauðfjár og 2. Tafla gefur yfirlit yfir allar úttektir.
Trjámælingar voru gerðar í upphafi tilraunar í júní 2015, í lok tilraunar að hausti 2015
og svo í lok tilraunar að hausti 2016 í alls 39 trjámæliflötum. Öll lerkitré innan mæliflata
voru mæld, metin og skráð eftir fyrirfram ákveðnu kerfi (sjá síðar).
Gróðurmælingar og mat á skógarbeit voru gerðar fjórum sinnum hvort sumar eftir
ákveðnu kerfi (sjá síðar) í öllum trjámæliflötum, í upphafi og eftir 25, 50 og 75 daga beit.
Gróðurgreining botngróðurs var gerð í upphafi og lok hvers sumars í öllum
trjámæliflötum. Þekjumat botngróðurs var gert síðsumars 2015 í öllum trjámæliflötum.
Mat á trjábeit var gert fjórum sinnum hvort sumar á sama tíma og gróðurmælingar.
Allar kindur sem voru í tilrauninni voru holdstigaðar í upphafi og lok tilraunatíma hvort
sumar.
2. Tafla Skipulag úttekta og mælinga.
Úttektir
Trjámælingar
Holdstigun kinda

2015

2016

7.6-30.6
27.6

19.6

Upphaf - gróðurmælingar og beitarmat

27.-30.6

21.-25.6

25 daga beit – beitarmat

22.-26.7

17.-18.7

50 daga beit – beitarmat

14.-21.8

9.-13.8

Þekjumat gróðurs

15.-16.8

75 daga beit- gróðurmælingar og beitarmat

20.-21.9

5.-11.9

10.9

14.9

1.9.-20.10

5.-14.9

Holdstigun kinda
Trjámælingar

3.3 Mælingar í felti
Við mælingar var notuð 2m framlengjanleg mælistöng, skífumál sem mældi í cm og mm,
gps-tæki (Garmin, Dakota 10), 1m2 gróðurmælingarammi og 30cm reglustika. Hælar
voru reknir niður í miðju trjámæliflata og gps-punktar teknir ásamt því að tré nr. 1 var
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valið í beina stefnu norður af miðpunkti og merkt með plastborða. Snæri, 5,64m langt,
var notað til að afmarka 100m2 hringlaga mæliflöt út frá miðjuhæl.
3.3.1 Trjámælingar
Öll tré sem lentu innan 100m2 mæliflatar voru mæld og metin. Hæð var mæld í cm ásamt
lengd árssprota. Á trjám sem voru yfir 1,3m á hæð var stofnþvermál mælt í mm 1,3m frá
rótarhálsi og í 0,5m hæð. Á trjám undir 1,3m en yfir 0,5m var þvermál mælt í 0,5m hæð.
Stofnþvermál trjáa sem voru undir 0,5m á hæð var mælt í 0,1m hæð frá rótarhálsi. Tré
voru talin fleirstofna ef aukastofninn náði meira en 75% af heildarhæð, og var þá hver
stofn mældur.
Vaxtarlag trjánna var metið á sjónrænan hátt samkvæmt ákveðinni matsflokkun (3.
Tafla).
3. Tafla.Skilgreining á matsflokkun við sjónrænt mat á vaxtarlagi trjáa.
Einkunn

Skilgreining

1 Beinvaxin án áfalla

Einstofna beinvaxin án áfalla

2 Einstofna/áföll

Einstofna en kalin/bitin

3 Fleirstofna

Áföll/tvístofna, króna greinist/fleirstofna

4 Kræklótt

Margstofna endurtekin áföll

3.3.2 Gróðurmælingar
Nærhorn 1m2 gróðurramma var lagt 2m frá miðpunti trjámæliflatar í stefnu á
upphafstré og á sama hátt 180° frá staðsetningu fyrri gróðurramma, samtals tveir 1m2
gróðurrammar í hverjum trjámælifleti. Síðsumars 2015 var yfirborðsþekja alls gróðurs
innan rammans metin í prósentum, en aðrar þekjur voru metnar með Braun-Blanquet
þekjuflokkun í sex gerðir; grjót/hraun, ógróið, mosi, fléttur, byrkninga og háplöntur og
hverjum flokki gefin einkunn í sjö flokkum (4. Tafla ) (Sigurður H. Magnússon og Kristín
Svavarsdóttir, 2007).
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4. Tafla Flokkar Braun-Blanquet skalans.
Flokkur Skilgreining
•

0 – 0,5% (einstök "planta")

+

0,5 – 1% (örfáar "plöntur")

1

1 – 5%

2

5 – 25%

3

25 – 50%

4

50 – 75%

5

75 – 100%

Við hverja gróðurúttekt var hæsta planta í hverju horni rammans mæld í cm. Gróðurfar
var metið með sjónrænni röðun (e. visual ranking) aðferðinni (Scott, 1989). Stuðst var
við Plöntuhandbókina við plöntugreiningu (HörðurKristinsson, 1986). Í sjónrænni
röðun er tegundum raðað upp eftir sjónmati á yfirborðsþekju tegundar frá einum og upp
í 10. Sú tegund sem hefur mesta yfirborðþekju fær einkunnina einn, og svo koll af kolli
upp í 10. Aðrar tegundir fá einkunnina 11. Hlutfall yfirborðsþekju 5. tegundar af 1.
tegund var einnig metið. Þessi aðferð er mun fljótlegri en aðrar aðferðir en á að gefa góð
svör um breytingar á gróðurfari (Laliberte o.fl., 2010).
Beitarummerki á botngróðri voru jafnframt skráð við hverja gróðurúttekt samkvæmt
sjónrænum skala sem sýndur er í 5. Tafla.
5. Tafla. Flokkun beitarummerkja á botngróðri, einkunn og skilgreining .

Einkunn

Skilgreining

0 Engin

Engin beitarmerki

1 Lítil

Beitarmerki sjást lítið

2 Meðal Beitarmerki sjást greinilega
3 Mikil

Mikil beitarmerki sjást

3.3.3 Mat á skógarbeit
Hvert tré innan mæliflatar var metið mtt. beitarskemmda. Fyrst var gert sjónrænt mat á
toppi, greinum og stofni samkvæmt 6. Tafla.
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6. Tafla. Sjónrænt mat á beit á toppi, greinum og stofni, einkunnagjöf.
Einkunn

Sjónrænir matsþættir

Toppur
1

Óbitinn

2

Bitinn

Greinar
1 Engin áhrif

Engin beitaráhrif sjást

2 Litlar

Beitaráhrif sjást lítið

3 Meðal

Beitaráhrif sjást greinilega

4 Miklar

Greinar mikið skemmdar af beit

Börkur á stofni
0 Ekkert

Ekkert nag

1 Lítið sár

< 25% af ummáli – og bara 1 sár

2 Fleiri lítil sár

< 25% af ummáli og < 5 sár

3 Alvarlegri sár

> 25% af ummáli

4 Mjög alvarleg sár

> 50% af ummáli

5 Hringbörkun

Hringbörkun

Að loknu sjónrænu mati var fjöldi bitinna greina af 30 efstu greinunum í hverju tré talinn
að undanskildum toppsprotanum. Ef tré var það lágvaxið að grænar eru færri en 30, var
heildarfjöldi greina talinn ásamt fjölda bitinna greina.

3.3.4 Eftirlit með sauðfé
Mat á ástandi kinda í tilrauninni var gert með holdstigun eftir skala sem notaður er við
búfjáreftirlit (Russel o.fl., 1969) og sýndur er í 7. Tafla.
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7. Tafla. Skilgreining matsskala við holdstigun kinda.
Matsþættir
0. stig

Ærin mjög horuð og að dauða komin

1.stig

Háþorn greinileg og hvöss, þverhorn líka hvöss, fingur ganga auðveldlega undir
endana og hægt að greina á milli þorna. Bakvöðvi þunnur og ekkert fitulag undir húð.

2.stig

Háþorn greinileg en slétt og einstök háþorn finnast aðeins sem fínar ójöfnur, Þverþorn
slétt og ávöl og fingur ganga undir enda með litlu átaki. Bakvöðvi í meðallagi þykkur
með litlu fitulagi undir húð.

3.stig

Háþorn skaga lítillega upp úr, eru slétt og ávöl, einstök háþorn finnast aðeins með
þrýstingi. Þverþorn slétt og vel fyllt og þétt átak þarf til að finna fyrir endum. Bakvöðvi
vel fylltur með fitulagi í meðallagi undir húð.

4.stig

Háþorn finnast eðeins með þrýstingi sem hörð lína, þverþorn finnast ekki. Bakvöðvi
vel fylltur með þykku fitulagi undir húð.

5.stig

Háþorn finnast ekki jafnvel með þéttum þrytsingi og dæld er í fitulagi þar sem háþorn
myndu venjulega finnast. Bakvöðvi er mjög vel fylltur með mjög þykkur lagi undir húð.
Fitukeppir finnast á mölum og rófu.

3.4 Spurningakönnun meðal skógar- og sauðfjárbænda
3.4.1 Val þátttakenda
Þátttakendur í spurningakönnuninni voru allir skógarbændur á Íslandi sem jafnframt
voru með yfir 50 vetrarfóðraðar kindur. Til að finna þennan markhóp voru bornir saman
tveir listar, annar með öllum skógarbændum sem voru með þinglýstan samning á vegum
LHV í lok árs 2015 og hinn frá Búnaðarstofu með öllum sauðfjárbændum sem voru með
yfir 50 vetrarfóðraðar kindur árið 2015. Fjöldi þeirra sem uppfylltu bæði skilyrðin voru
112 skógar- og sauðfjárbændur um allt land. Könnunin var nafnlaus og farið var með öll
gögn sem trúnaðarmál og ekki var hægt að rekja svör til einstakra aðila. Upplýsingar
sem tengdust einstaklingum eða búum þeirra komu hvergi fram við úrvinnslu
könnunarinnar.

3.4.2 Hönnun spurningakönnunar
Spurningalisti var saminn sérstaklega fyrir könnunina. Spurningalistanum var skipt upp
í fjóra hluta; i) almenn atriði; hvaða landshlutaverkefni svarendur tilheyrðu, stærð
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skógræktarsvæðis og bústærð, ii) almenn viðhorf til sauðfjárbeitar í ræktuðum skógi, iii)
viðhorf til sauðfjárbeitar í eigin skógi og iv) spurningar um almennan bakgrunn.
Spurningar í liðum i) og iv) voru hefðbundnar valspurningar, en í spurningum í lið ii) var
notaður fimm punkta Likert-skali, en í lið iii) var notaður bæði þriggja punkta likert skali
og hefðbundnar valspurningar (Jamieson, 2004).
Drög að spurningum voru send til starfsmanna Skógræktarinnar, Norðurlandsskóga og
leiðbeinanda til efnislegrar yfirferðar. Síðan var Amelía Björnsdóttir prófessor í
aðferðafræði hjá Háskóla Íslands fengin til að lesa stuttlega yfir könnunina og benda á
formgalla sem þyrfti að lagfæra. Að loknum prófarkalestri var könnunin sett upp í
Google Forms. Reynt var að hafa könnunina sem einfaldasta fyrir svarendur. Að því
loknu var spurningakönnunin send til nokkurra skógarbænda til tímamælinga og
yfirlestrar. Að öllu þessu loknu var könnunin sett upp í endanlegri útgáfu á vefsíðunni
https://docs.google.com/forms/u/0/ (Viðauki I).

3.4.3 Framkvæmd
Slóð á spurningakönnunin var send út til 105 aðila með tölvupósti 17. febrúar 2016, en
sjö bændur af 112 voru ekki með skráð tölvupóstfang og fengu því fjórir þeirra
könnunina senda í bréfpósti nokkrum dögum síðar og þrír fengu könnina senda í
gegnum Facebook.com. Með spurningakönnuninni fylgdi bréf þar sem hún var kynnt og
gert grein fyrir tilgangi hennar (Viðauki II).
Allir fengu áminningu um könnunina senda í SMS smáskilaboðum 25. febrúar 2016.
Engar frekari ítrekanir voru sendar. Ekki var tekið við svörum á vefsíðunni eftir 31. mars
2016. Þau svör sem bárust með bréfpósti voru skráð inn handvirkt um leið og þau
bárust.

3.5

Útreikningar

3.5.1 Rannsóknir í felti
Allar upplýsingar voru skráðar inn í Microsoft Excel töflureikni (2010) og notaðar til
útreiknings á grunngögnum. Skráningu var skipt í fernt: i) trjábreytur, ii) skógarbreytur,
iii) gróðurfarsbreytur og iv) sauðfjárbreytur.
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Trjábreytur:


meðalhæð (m)



meðal ársvöxtur toppsprota (cm)



meðalgrunnflötur einstakra trjáa (cm2)



meðal bolrúmmál einstakra trjáa (dm3)



breytingar á vaxtarlagi (hlutföll)



hlutfall bitinna greina



hlutfall sjónrænna beitarummerkja á greinum

Skógarbreytur:


yfirhæð (m, hér metin sem hæsta tré á hverri meðferð)



þéttleiki (fjöldi stofna / ha)



standandi viðarforði (m3 / ha)



hlaupandi rúmmálsvöxtur (m3 / ha á ári)

Gróðurfarsbreytur:


þekjuhlutföll gróðurflokka (%)



hlutfallslegt algengi tegunda botngróðurs



meðalhæð botngróðurs (cm)



hlutfall sjónrænna beitarummerkja á botngróðri

Sauðfjárbreytur:


meðalholdstigun áa og lamba (einkunn)

Ekki reyndist þörf á að reikna út mismun á lifun lerkitrjáa milli meðferð þar engin afföll
urðu á þeim meðan á tilraun stóð, né heldur barkar- eða toppsprotaskemmdir á
lerkitrjám,þar sem þær voru ekki til staðar þegar tilrauninni lauk.
Bolrúmmál trjáa (R; dm3/tré) var reiknað með rúmmálsjöfnu Brynhildar Bjarnadóttur
o.fl (2007) fyrir ung lerkitré (1.Jafna):
1. Jafna. Bolrúmmál trjáa (R; dm3/tré)
R = 0,1022*D1,7718*H0,4829
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þar sem D er þvermál trjánna í 0,5m hæð í cm og H er hæð trjánna í metrum. Bolrúmmál
í trjám sem voru lægri en 50cm var áætlað gróflega með því að skala áætlað bolrúmmál
fyrir 0,5m hátt tré með 5mm breiðan toppsprota (0.0214dm3) með hæð þess, þannig að
25cm hátt tré var áætlað 0.0107dm3, o.s.frv.
Hlutfallslegt algengi botngróðurtegunda pi var reiknað út frá röðun ri með 2. jöfnu:
2. Jafna. Hlutfallslegt algengi tegunda pi
pi= (1-k)k(ri-1)
þar sem k = 4√R5,1 og R5,1 er hlutfallið milli fyrstu og fimmtu tegundar (Laliberte o.fl.,
2010)
Fyrir útreikninga á beitarskemmdum á trjám var trjámælingagögnum innan hverrar
meðferðar skipt upp í fimm hæðarflokka, <50cm, 50-99cm, 100-149cmc, 150-249m og
>249cm, og unnið frekar úr beitargögnum þannig .

3.5.2 Spurningakönnunin
Svörin við spurningakönnuninni voru vistuð sem excelskjöl beint af Google Forms til
frekari úrvinnslu. Svörin voru flokkuð niður í fjóra flokka til frekari úrvinnslu þeirra i)
landshlutaverkefni, ii) fjárfjöldi, iii), stærð skógræktarsvæða og iv) búskapur, annar en
skóg- og sauðfjárrækt.

3.6 Tölfræðiúrvinnsla
Við meirihluta tölfræðiúrvinnslu og greiningu á gögnum úr felttilaun var SAS/STAT®
forrit, útgáfa 7.1 af SAS Enterprise guide, notað. Excel töflureiknir var notaður til að gera
einfaldan samanburð á gögnum og framkvæma óparametrísk próf . Athugað var hvort
niðurstöður voru marktækt frábrugðnar normaldreifingu fyrir þær breytur sem mældar
voru á samfelldum skala. Þær niðurstöður sem voru ekki marktækt frábrugðnar
normaldreifingu voru greindar með hefðbundnum parametrískum tölfræðiaðferðum
(einþátta fervikagreiningu, e. One-Way ANOVA). Þær breytur sem reyndust ekki fylgja
normaldreifingu, voru greindar með óparametrískri einþátta greiningu (Kruskal-Wallis
próf) í excel. Ósamfelldar breytur, það er þær breytur sem metnar voru sjónrænt, voru
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greindar með óparametrískri einþátta greiningu (Kruskal-Wallis), auk þess sem
öryggismörk allra svara við ákveðinni spurningu voru í nokkrum tilfellum reiknuð með
þeirri forsendu að viðhorf allra bænda væri líklega normaldreift.

Excel töflureiknir var notaðu við lýsandi tölfræði á niðurstöðum spurningakönnunar, en
SAS Enterpise guide 7.1 var notaður við frekari úrvinnslu svara úr hluta. Svörin voru
greind með Kruskal-Wallis prófi til að skoða tengsl milli þeirra og svara sem metin voru
með Likert-skala og kí-kvaðrat próf notað fyrir flokkabreytur.
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4 Niðurstöður
4.1 Meðferðirnar
Skógurinn í Garði var að mestu leiti 9-14 ára gamall þegar rannsóknin fór fram og ekki
þéttur og því vel greiðfær fyrir sauðféð. Botngróður var einnig þéttur (sjá síðar). Meðal
trjáfjöldi á hektara var rétt tæp 2100 tré/ha (8. Tafla. ). Alls voru lagðir út 39
trjámælifletir þannig að fylgst var með áhrifum beitarmeðferða á um 200 tré í hverju
hólfi.
8. Tafla. Fjöldi stofna sem mældur var, fjöldi 100m2 mæliflata, meðalþéttleiki og
hámarks/lágmarksþéttleiki í mælihólfum í upphafi, vorið 2015, í Garði í Kelduhverfi.
Hólfr

Beit

fjöldi

fjöldi

Meðalfjöldi

spönn

stofna

mæliflata stofna/ha

202

9

2233

800-4000

1

Þungbeitt

2

Meðalbeitt 198

12

1650

900-2900

3

Léttbeitt

201

9

2233

900-5500

4

Óbeitt

201

9

2233

1100-4200

802

39

2087

4.2 Trjávöxtur og framleiðni
4.2.1 Hæð trjáa
Ekki var marktækur munur milli meðalhæðar í hverri meðferð í upphafi tilraunar
(P=0,77) og hólfin voru því samanburðarhæfir hvað það varðaði. Í upphafi tilraunar var
mesta yfirhæð 3,01m í léttbeitta hólfinu og í lok tilraunar 3,80m einnig í léttbeitta
hólfinu (6. Mynd. ). Meðalhæð skógarins var ekki heldur marktækt frábrugðin á milli
meðferða við lok tilraunarinnar og sýndi því ekki nein merki um að hafa orðið fyrir
áhrifum af beitarmeðferðum (P=0,84).
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6. Mynd. Kassarit sem sýnir hæð trjáa (cm) eftir meðferðum, fyrir og eftir beitartilraunina, í
Garði í Kelduhverfi. Þverstrik inn í kassa sýnir meðalhæð, efri og neðri mörk kassans sýna hæð
helmings mæligilda og endar súlanna sýna hæsta og lægsta tré í meðferðinni.

Mældum trjám var skipt í fimm hæðarflokka fyrir frekari úrvinnslu á beitarskemmdum,
i) undir 50cm, ii) 50-99cm, iii) 100-149cm, iv) 150-249cm og v) yfir 249cm (7. Mynd. og
8. Mynd. ). Að jafnaði voru langflest tré í öllum meðferðum í hæðarflokknum 150-249cm,
nema í friðaða hólfinu þar sem fjöldi í hæðarflokkunum 50-99cm og 150-249cm var
nánast sá sami.
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Hæðarflokkar

7. Mynd. Upphafleg tíðni (2014) trjáa í mismunandi hæðarflokkum í Garði í Kelduhverfi.

Við lok tilraunarinnar 2016 hafði hæðardreifingin í skóginum hliðrast til, eins og við var
að búast (8. Mynd). Hæðarflokkurinn 150-249cm var þó ennþá algengastur í öllum
meðferðum.
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8. Mynd. Tíðni trjáa í mismunandi hæðarflokkum í Garði í lok tilraunar haustið 2016

Ekki var marktækur munur á hlutföllum hæðarflokka milli meðferða (9. Tafla. ) hvorki
fyrir beitartilraunina (2014) eða eftir hana (2016). Það er, hæðardreifingin var
sambærileg milli allra beitarmeðferða áður en rannsóknin hófst og beitin hafði ekki
breytt því í lok hennar.
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9. Tafla. Munur á hlutföllum sömu hæðarflokka milli meðferðanna, friðað, létt, meðal og
þungbeitt., fyrir beitartilraun 2014 og við lok hennar 2016
Pr>Chi-square
2014
2016
0,90
0,55
0,41
0,76
0,053
0,18
0,63
0,076
0,57
0,99

Hæðarflokkur
<50
50-99
100-149
150-249
>250

4.2.2

Vöxtur toppsprota

Ekki var marktækur munur í vexti toppsprota milli meðferða 2014 áður en beit hófst(9.mynd) og ekki var
hófst(9.mynd) og ekki var heldur marktækur munur eftir fyrra beitarsumarið 2015 eða það seinna 2016
það seinna 2016 (10.

Tafla.

). Vöxtur toppsprota var hinsvegar misjafn milli ára (9.mynd)
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9. Mynd. Hann var nokkuð jafn sumrin 2014 og 2016 (ekki marktækur munur P=0,11),

en lakastur 2015 þegar hann var 52% og 48% minni að jafnaði í öllum meðferðum en
sumurin 2014 og 2016 (p<0,0001 fyrir bæði).
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9. Mynd. Meðallengd toppsprota (cm) rússalerkis í Garði í Kelduhverfin árin 2014, 2015 og
2016.

10. Tafla. Samanburður á tölfræðiþáttum. Vöxtur toppsprota innan hvers árs eftir meðferðum.
Ár

F

Pr>F

2014

0,01

0,99

2015

0,02

0,99

2016

0,12

0,94

4.2.3 Meðalgrunnflötur
Meðalgrunnflötur trjáa var reiknaður í 0,5 m hæð trjánna, þar sem 90,2% trjánna náðu
þeirri hæð, en 78 tré voru einungis með þvermálsmælingar í 0,1m hæð og voru þau ekki
höfð með þegar meðalgrunnflötur var reiknaður.
Ekki var marktækur munur á meðalgrunnfleti trjáa fyrir upphaf tilraunarinnar milli
mismunandi meðferða (P = 0,76). Hann var nánast sá sami í meðalbeitta og þungbeitta
hólfinu, 7,38 og 7,33cm2, en 6,86cm2 í léttbeitta hólfinu og 5,69cm2 í friðaða hólfinu (10.
Mynd. ). Enginn marktækur munur var heldur til staðar eftir að beitin hófst 2015 (P =
0,76) og 2016 (P = 0,86). Beitin hafði því engin marktæk áhrif á þvermálsvöxt trjánna.
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10. Mynd. Meðalgrunnflötur í 50cm hæð (cm2) eftir beitarmeðferðum í Garði í Kelduhverfi.

Ekki var marktækur munur á meðalrúmmáli trjáa fyrir upphaf tilraunarinnar milli
mismunandi meðferða (P=0,79). Það var minnst í friðaða hólfinu 0,63dm3, svipað í
léttbeitta og þungbeitta hólfinu 0,90 og 0,93dm3 en mest 1,05dm3 í meðalbeitta hólfinu.
Enginn marktækur munur var heldur til staðar eftir að beitin hófst 2015 (P=0,75) né
2016 (P=0,85), sem staðfesti enn og aftur að beitin hafði ekki haft nein marktæk áhrif á
meðalvaxtarhraða trjánna.

4.2.4 Framleiðni skógar
Standandi viðarrúmmál er háð vaxtarhraða allra trjáa, þéttleika skógar og afföllum í
skógi og þegar það er reiknað er tekin summa af öllum trjám í hverjum mælifleti. Munur
á standandi viðarrúmmáli á hektara var ekki marktækur fyrir upphaf tilraunarinnar
(P=0,82), það var mest 0,92m3/ha í meðalbeitta hólfinu, minnst í friðaða hólfinu
0,69m3/ha, en svipað í þungbeitta og meðalbeitta hólfinu, 0,87 og 0,89m 3/ha. Ekki var
marktækur munur til staðar 2015 (P=0,81) né 2016 (P=0,87).
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11. Mynd. Hlaupandi meðalrúmmálsvöxtur (m3/ha) rússalerkis eftir beitarmeðferð í Garði í
Kelduhverfi.

Ekki var heldur marktækur munur á hlaupandi meðalrúmmálsvexti milli meðferða
hvorki árið 2015 (P=0,50) né 2016 (P=0,69), en hann var að jafnaði 0,49m3/ha 2015 og
1,28m3/ha 2016. Hinsvegar var marktækur munur á hlaupandi vexti á milli 2015 og
2016 milli allra meðferða (p<0,0001).
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4.3 Botngróður
4.3.1 Þekjumat með Braun-Blanquet skala
Þetta þekjumat fór fram í miðri tilrauninni, haustið 2015. Af 104 úttektarflötum voru
102 með 75-100% gróðurþekju, í hinum tveimur var hún 50-75% (gögn ekki sýnd).
Háplöntur voru með 75-100% þekju í 99 úttektarflötum og 50-75% þekju í hinum fimm
(gögn ekki sýnd). Miðgildi þekjubils var notað fyrir hvern matsþátt í öllum
úttektarflötum og það síðan notað til að reikna út meðaltöl fyrir hverja meðferð (11.
Tafla. ).
11. Tafla. Samantekt á þekjumati með Braun-Blanquet skala (meðaltal miðgilda í %) eftir
beitarmeðferð í Garði í Kelduhverfi, metið um miðjan ágúst 2015.
Þekjuflokkur Afrétt Friðað Léttbeitt Meðalbeitt Þungbeitt Pr>F
Byrkningar

0,4

0,7

0,4

0,3

0,3

0,0007

Fléttur

1,7

1,3

0,4

1,2

2,8

0,28

Grjót/Hraun

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

Háplöntur

87,5

86,3

86,3

84,8

87,5

0,42

Mosi

2,2

4,0

3,4

2,3

2,1

0,67

Ógróið

0,4

1,4

0,4

3,0

1,1

0,08

Samtals

92,5

93,9

91,1

91,8

94,1

Enginn marktækur munur var á hlutfallslegri þekju gróðurflokka milli meðferða þegar
hún var tekin út í miðri rannsókninni, nema í þekju byrkninga milli friðaða hólfsins og
meðalbeitta hólfsins og friðaða hólfsins og þungbeitta hólfsins (gögn ekki sýnd). Þekja
byrkninga var hinsvegar að meðaltali undir 1% svo að þó að marktækur munur hafi
fundist, er ekki hægt að segja að það skipti máli fyrir heildarmyndina.

4.3.2 Mat á hlutfallslegu algengi tegunda (e. relative abundance)
Samtals voru skráðar 49 plöntutegundir sem náðu einhverntíman að raðast í eitthvert af
tíu efstu sætunum í einhverjum mælireit. Samt var áberandi að fimm tegundir höfðu
yfirburða algengi í öllum hólfum. Heildarmeðalröðun tegunda var reiknuð fyrir upphaf
tilraunar bæði ár (12. Mynd. ). Meðalröðun var einnig reiknuð í hverri meðferð bæði
fyrir upphaf beitartíma og í lok beitartíma bæði árin.
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12. Mynd. Hlutfallslegt algengi tíu algengustu botngróðurtegunda í upphafi beitartilraunar
sumarið 2015 og í upphafi sumars 2016 í Garði í Kelduhverfi í öllum beitarmeðferðum.

Við umreikning í hlutfallslegt algengi kom í ljós að fimm tegundir (fjalldrapi, Betula
nana; krækilyng, Empetrum nigrum; beitilyng, Calluna vulgaris; bláberjalyng, Vaccinium
uliginosum og sortulyng, Arctostaphylos uva-ursi; (12. Mynd. ) stóðu fyrir um fjórum
fimmtu hlutum samanlagðrar meðalþekju (77-90%) í upphafi.
Það var áhugavert að hlutfallslegt algengi krækilyngs jókst í beitarfriðaða landinu og í
afréttinni (13. Mynd. ) þó ekki sjáist sömu sveiflur milli vors og hausts eins og í beittum
hólfum.
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13. Mynd. Hlutfallslegt algengi krækilyngs, við mismunandi beitarþunga, við upphaf og lok
beitartímabils 2015 og 2016 í Garði í Kelduhverfi.
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Hlutfallslegt algengi krækilyngs breyttist á mjög líkan hátt í afréttinni, friðaða landinu og
léttbeitta landinu og meðalbeitta landinu milli úttektanna fjögurra yfir tilraunatímann
(13. Mynd. ), en eingöngu í þungbeitta landinu breyttist hlutfallslegt algengi á annan hátt.
Þar jókst algengi krækilyngs hraðar en annarsstaðar eftir eitt beitarsumar (á kostnað
annarra tegunda), en breyttist síðan minna en annarsstaðar seinna sumarið (13. Mynd. ).
Þegar breytingar á hlutfallslegu algengi voru skoðaðar út frá beitarþunga (og annarra
meðferða) fyrir einstaka plöntutegundir við upphaf tilraunarinnar þá kom í ljós að það
var marktækur munur á þursaskeggi (Kobresia myosuroides) milli meðferða í upphafi
beitar 2015 (P=0,044) og reyndist munurinn eingöngu vera milli meðalbeitta og friðaða
hólfsins (meira í friðaða hólfinu). og því ekki um mjög alvarlegan skekkjuþátt að ræða
fyrir samanburð á áhrifum beitar (gögn ekki sýnd).
Í lok kalda sumarsins fannst hinsvegar marktækur munur á hlutfallslegu algengi
vallelftingar (Equisetum pratense) milli meðferða (P=0,0015), og var munurinn milli
friðaða hólfsins og allra hinna. En hafa ber í huga að hlutfallslegt algengi vallelftingar var
þó bara 0,21% að meðaltali. Ekki fannst neinn marktækur munur á hlutfallslegu algengi
neinnar tegundar milli meðferða upphafi tilraunar vorið 2016 né í lok tilraunar haustið
2016, (gögn ekki sýnd), en hlutfallslegt algengi nokkurra tegunda breyttist þó marktækt
milli ára þegar það var skoðað innan meðferða yfir tilraunatímann (12. og 13. mynd).
12. Tafla. Hlutfallslegt algengi og P gildi nokkurra plöntutegunda sem sýndu marktækan mun í
hlutfallslegu algengi eftir eins árs meðferð (milli 2015 og 2016 í upphafi beitar) í Garði í
Kelduhverfi (Einungis eru sýndar marktækar breytingar. Neikvæðar breytingar á algengi eru
táknaðar með rauðu letri og jákvæðar með grænu).
Afrétt
Tegund

P gildi

Friðað
HA*

P gildi

Léttbeitt
HA* P gildi

HA*

Meðalbeitt

Þungbeitt

P gildi

P gildi

HA*

0,030

13,0%

0,002

1,3%

HA*

Krækilyng
Bláberjalyng

0,039

Stinnastör

0,009

1,1%

Þursaskegg

0,002

2,2% 0,019

0,8%

Brjóstagras

0,01

0,8% 0,001

0,5%

11,8%

<0,001 1,5%

0,002

*Hlutfallslegt algengi í upphafi 2015
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0,6%

0,006

9,2%

0,004

5,6%

0,017

0,7%

<0,001

0,8%

Marktækur munur var á hlutfallslegu algengi nokkurra plöntutegunda að vori, einu ári
eftir að beitarmeðferðirnar hófust (12. Tafla. ). Krækilyng jók hlutdeild sína marktækt á
þungbeitta landinu (13. Mynd. og 12. Tafla. ) en bæði þursaskegg og hálíngresi (Agrostis
capillaris) hurfu milli vorsins 2015 og 2016. Einnig jók bláberjalyngið hlutdeild sína
marktækt í léttbeitta hólfinu. En þar minnkaði hlutdeild bæði þursaskeggs og beitilyngs
á móti. Að auki minnkaði hlutdeild stinnastarar (Carex bigelowii), þursaskeggs og
brjóstagrass (Thalictrum alpinum) marktækt, bæði innan beitarmeðferða og í friðaða
landinu (12. Tafla. ).
13. Tafla. Hlutfallslegt algengi og P gildi nokkurra plöntutegunda sem sýndu marktækan mun að
hausti milli 1. og 2. meðferðarárs (milli 2015 og 2016 í lok beitar) í Garði í Kelduhverfi (Einungis
eru sýndar marktækar breytingar. Neikvæðar breytingar á algengi eru táknaðar með rauðu letri
og jákvæðar með grænu).

Tegund

Afrétt

Friðað

Léttbeitt

P gildi HA*

P gildi HA*

P gildi

Meðalbeitt
HA* P gildi

HA*

Vallelfting
Stinnastör

0,003

0,003

0,2%

0,044

P gildi

HA*

0,041

0,2%

0,045

2,2%

1,2%

Þursaskegg
Brjóstagras

Þungbeitt

0,2%

*Hlutfallslegt algengi í lok 2015

Einnig var marktækur munur á hlutfallslegu algengi milli ára hjá vallelftingu, stinnastör,
þursaskeggi og brjóstagrasi í lok beitartíma mili 2015 og2016 (13. Tafla. ).
Samanlagt hlutfallslegt algengi tíu algengustu tegundanna breyttist lítillega á
tilraunatímanum (innan við 2%). Það breyttist mest í léttbeitta hólfinu milli 2015 og
2016 en minnst í meðalbeitta hólfinu (14. Tafla ). Eini afgerandi munurinn sem má
greina var að algengi tíu hlutfallsleg algengustu tegundanna jókst í afréttinum en úr því
dró innan skógræktarsvæðisins.
14. Tafla Hlutfallslegt algengi tíu algengustu tegundana í beitartilraun í Garði í Kelduhverfi, við
lok beitartilraunar 2015 og 2016.
Afrétt
Friðað
Léttbeitt
Meðalbeitt Þungbeitt
Lok 2015
94,5%
86,5%
93,6%
92,8%
95,9%
Lok 2016
95,9%
85,1%
91,8%
91,5%
94,4%
Mismunur
+1,4%
-1,4%
-1,8%
-1,3%
-1,5%

54

4.3.3 Gróðurhæð
Meðalhæð botngróðurs breyttist ekki afgerandi á meðan á tilrauninni stóð, en breyttist
með árstíma eins og búist var við (14. Mynd. ). Við upphaf beitar 2015 var munur á
mældri gróðurhæð milli meðferða ekki marktækur (P=0,54). Strax eftir 25 daga beit var
marktækur munur á meðalhæð botngróðurs milli friðaða hólfsins og afréttar (P=0,015).
Við lok beitar það ár mældist svo marktækur munur í meðalhæð botngróðurs milli
friðaða hólfsins og afréttar (meðalhæð í afrétti 25% lægri; P=0,037) og friðaða hólfsins
og þungbeitta (meðalhæði í þungbeitta hólfi 28% lægri; P=0,019). Meðalhæð
botngróðurs var ekki heldur marktækt frábrugðin (P=0,42) á milli meðferða vorið 2016
(fyrir beit) og ekki heldur í lok sumars (P=0,34). Ekki reyndist marktækur áramunur í
meðalhæð botngróðurs milli sömu meðferða (gögn ekki sýnd) (14. Mynd. ).
22

Hæð í cm

20
18

Afréttur

16

Friðað

14

Léttbeitt
Meðalbeitt

12

Þungbeitt
10
Upphaf

25
dagar

50
dagar

75
dagar

Upphaf

2015

25
dagar

50
dagar

75
dagar

2016

14. Mynd. Meðalhæð botngróðurs við mismunandi beitarþunga, mælt fjórum sinnum yfir
beitartímann 2015 og 2016, í Garði í Kelduhverfi.

4.3.4 Sjónræn beitarummerki
Þrátt fyrir takmörkuð áhrif á hlutfallslegt algengi plöntutegunda og trjávöxt þá hafði
beitin vel sýnileg áhrif á botngróður hólfanna og hlutfall smáreita sem flokkuðust annað
hvort með greinileg beitarmerki og mikil beitarmerki jókst nokkuð reglulega með
beitarþunga bæði árin (15. Mynd. og 16. Mynd. ). Munurinn á beitarummerkjum í lok
beitartíma beggja sumra var hámarktækur milli friðuðu meðferðarinnar og allra hinna
(p<0,001; 17.Mynd. ). Þungbeitta svæðið var einnig með hámarktækt meiri
beitarummerki en léttbeitta eða afréttarsvæðið fyrra sumarið og afréttin seinna
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sumarið. Marktækur munur var milli léttbeitta og meðalbeitta svæðisins bæði sumrin.
(17.Mynd. ).

15. Mynd. Sjónrænn munur á beit í þungbeitta hólfinu og því friðaða eftir 75 daga beit 2016 í
Garði í Kelduhverfi. Friðaða hólfið til vinstri og það þungbeitta til hægri.

2016

2015
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

16. Mynd. Mat á beitarmerkjum á botngróðri í ágúst 2015 og 2016 eftir beitarþunga í Garði í
Kelduhverfi. Skipt í prósentur eftir fjölda smáreita í hverjum matsflokki. Niðurstöður
tölfræðilegrar greiningar er að finna á 17.Mynd.
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Eini afgerandi munurinn á beitarummerkjum milli ára var að ekki mældist marktækur
munur milli léttbeitta og þungbeitta svæðisins seinna sumarið, þó svo að P-gildið hafi þá
verið mjög nálægt marktæknimörkum, eða 0,053 (17.Mynd. ). Ekki var tölfræðilegur
marktækur munur milli sömu meðferða milli ára (gögn ekki sýnd).

2016

Friðað

Afréttur
<0,001

Léttbeitt
<0,001

Meðalbeitt

Þungbeitt

<0,001

<0,001

Friðað

Friðað
<0,001

0,172

0,0043

<0,001

2015

Afréttur

Afréttur
<0,001

0,170942

0,029

0,053

Léttbeitt

Léttbeitt
<0,001

<0,001

0,017

0,675

Meðalbeitt

Meðalbeitt
<0,001

<0,001

<0,001

0,128

Þungbeitt

Þungbeitt
Friðað

Afréttur

Léttbeitt

Meðalbeitt

Þungbeitt

17.Mynd. Tölfræðilegur munur 2015 og 2016 milli beitarþungameðferða í Garði í Kelduhverfi
við lok beitartíma, sem sýndar eru á 16. Mynd. . Rautt er hámarktækur munur (p<0,001) og gult
marktækur munur (p<0,05). Grænt táknar ekki marktækan mun.

4.4 Skógarbeit
4.4.1 Mæld beit
Sumarið 2015 fundust engin beitarummerki á trjám í neinum reit í neinni úttekt, þó að
alls væru samtals 601 tré metin í beitarmeðferðunum þremur. Alls fundust þrjár bitnar
greinar um haustið en þær voru neðan þeirra 30 efstu greina á hverju tré sem leitað var
að beit á og því eru engar niðurstöður sýndar um mælda trjábeit fyrra árið.
Sumarið 2016 byrjuðu fyrst að sjást einhver beitarummerki á trjánum í
beitarmeðferðunum eftir 50 daga beit, einkum í þung- og meðalbeittu hólfunum (18.
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Mynd. ; 15. Tafla. ). Munurinn á heildarfjölda bitinna greina í þessum tveimur hólfum var
ekki marktækur eftir 75 daga beit (P=0,91), né heldur milli friðaða hólfsins og þess
léttbeitta (P=0,32). Hámarktækur munur var á milli þessara tveggja para af
tilraunahólfum (annarsvegar þungbeitta og meðalbeitta hólfsins og léttbeitta og friðaða
hólfsins) í fjölda bitinna greina (P<0,0001).
Eitt það áhugaverðasta sem kom í ljós við þessa úttekt var að sauðféð lagðist síður á
minni lerkitré (meðalbeitt P<0,0001 og þungbeitt P=0,0002) en þau hærri (18. Mynd. ;
15. Tafla. ) og það var ekki fyrr en trén höfðu náð um mannhæð eða meira (150-250cm)
sem beitarmerki fóru almennt að sjást á þeim. Það var einungis í þungbeitta hólfinu þar
sem einhver tré lægri en 1m voru bitin (16. Tafla. ). Í lok beitartímans haustið 2016 var
meðalhæð trjáa sem beitarskemmdir fundust á var 2,31m í meðalbeitta hólfinu og 2,12m
í þungbeitta hólfinu.
Beitarskemmdirnar voru þó í öllum tilfellum hverfandi og þar sem mesta mælda beitin
var, í hæðarflokkunum yfir 150cm hæð, í þung- og meðalbeitta hólfunum voru að
hámarki einungis bitnar 3,2 greinar að meðaltali á hverju tré. Í þeim hæðarflokkum þar
sem flest trén voru bitin, urðu tæplega 19-26% fyrir einhverri beit í þung- og
meðalbeittu hólfunum, en það var í öllum tilfellum hávaxnari tré, þar sem einungis lægri
hluti trjákrónunnar varð fyrir áhrifum (15. Tafla. ). Áberandi var að mældar
beitarskemmdir voru í 60-80cm hæð, eða um það bil í höfuðhæð kindanna (19. Mynd. ).
Við skoðun á beitarskemmdum kom líka í ljós að engir greinarendar (vaxtarsprotar)
voru bitnir á neinu lerkitré, heldur voru einungis bitin nálaknippi innan úr trénu, af
greinum og stofni (19. Mynd. ).
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18. Mynd. Fjöldi bitinna greina á lerkitrjám 2016 í Garði í Kelduhverfi, eftir beitarþunga og
hæðarflokkum trjáa. Eftir 50 daga beit til vinstri og 75 daga beit til hægri.
15. Tafla. Hlutfall bitinna trjáa, eftir 75 daga beit í Garði í Kelduhverfi, í hverjum hæðarflokki og
meðferð ásamt meðalfjölda bitinna greina á hverju bitnu tré.
Friðað

Léttbeitt

Meðalbeitt

Þungbeitt

Hæðarflokkar

tré %

greinar/tré

tré %

greinar/tré

tré %
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0-49

0

0

0

0

0

0

0

0

50-99

0

0

0

0

0

0

4,5

1

100-149

0

0

2,5

1

4,5

1

5,0

1

150-250

0

0

0

0

25,8

2,3

23,1

3,2
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0

0

0

0

24,5

2,5

18,8

1,8

19. Mynd. Dæmigerðar beitarskemmdir í Garði í Kelduhverfi. Bitin nálaknippi í þungbeitta
hólfinu og kindur í tilrauninni að bíta af sama tré í 60-80cm. hæð.
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4.4.2

Sjónrænt mat á beitarskemmdum á toppi, greinum og stofni

4.4.2.1 Toppur
Hvorugt sumarið var neinn toppur bitinn.

4.4.2.2 Greinar
Í lok beitartíma 2015 voru ekki nein sjónræn áhrif metin af beit á neinu tré í allri
tilrauninni, þar sem engin slík beit hafði átt sér stað innan mæliflata.
Í lok beitartíma 2016 sáust litlar skemmdir samkvæmt sjónræna skalanum (16. Tafla.
Sjónrænt mat á beitaráhrifum á greinum í lok beitartíma í Garði í Kelduhverfi sumarið
2016 á fimm trjám (af 198, eða 2,5% trjánna) í meðalbeitta hólfinu og á átta trjám í því

þungbeitta (af 202 trjám, 4% trjánna). Engin sjónræn áhrif af beit mældust á neinu tré í
léttbeitta hólfinu og friðaða hólfinu. Þessar hlutfallslega litlu skemmdir í meðal- og
þungbeitta hólfinu voru marktækt hærri en fyrir allar hinar meðferðirnar en munurinn á
milli þeirra tveggja var ekki marktækur (16. Tafla. ).
16. Tafla. Sjónrænt mat á beitaráhrifum á greinum í lok beitartíma í Garði í Kelduhverfi sumarið
2016
Friðað
Friðað
Léttbeitt
Meðalbeitt

Léttbeitt

Meðalbeitt Þungbeitt

*

0,02

0,004

0,02

0,004

Marktækur munur (p<0,05)

0,39

Ómarktækur munur (p>0,05)

Þungbeitt

*engin sjónræn áhrif metin á neinu tré í léttbeitta og friðaða hólfinu.

4.4.2.3 Börkur
Sumarið 2015 voru skráð tvö tré með skemmdir á berki á stofni, bæði með eitt sár.
Annað var í léttbeitta hólfinu en hitt í meðalbeitta hólfinu. Sumarið 2016 var skráð eitt
tré með eitt sár á berki á stofni í þungbeitta hólfinu. Þetta var alls einungis 0,5% af trjám
sem voru í beitarmeðferðurnum þremur og í ljósi þess lága hlutfalls var ekki
nauðsynlegt að gera tölfræðiúrvinnslu á þeim skráningum.
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4.4.3 Vaxtarlag
4.4.3.1 Upprunalegur munur
Áður en beit hófst 2015 kom í ljós að vaxtarlag trjánna á óbeitta landinu var ekki
marktækt frábrugðið (P=0,56) því sem gerðist í hólfunum sem síðan voru beitt. Að
jafnaði voru aðeins um 8,1% trjánna beinvaxin og gallalaus, en 35,3%, 43,7% og 12,9%
voru einstofna með göllum, fleirstofna eða kræklótt (20. Mynd. ). Hinsvegar reyndist
vera marktækur munur á vaxarlagi trjáa í þungbeitta hólfinu og því meðalbeitta
(p=0,04) og léttbeitta (p=0,005) (20. Mynd. ). Að jafnaði hafði þungbeitta hólfið meira af
fleirstofna trjám og minna af einstofna trjám með göllum en hinar meðferðirnar áður en
beitartilraunin hófst.

4.4.3.2 Breytingar eftir að beit hófst
Vaxandi tré geta færst til um flokka á milli ára í svona vaxtarlagsmati. Eingöngu í
léttbeitta hólfinu kom fram marktækur munur á vaxtarlagi frá 2014 til 2016 (p<0,001).
Þar hafði vaxtarlag versnað á milli ára, einkum vegna þess að 16% fleiri tré voru flokkuð
sem fleirstofna en 30% færri tré sem einstofna með göllum árið 2016 (gögn ekki sýnd).
Þar sem engir toppar eða greinarendar voru bitnir á mæliflötunum er hinsvegar ljóst að
allar breytingar á vaxtarlagi trjánna stöfuðu af öðrum sökum en beit sauðfjárins.
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60
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40

Kræklótt

20
0
Friðað

Léttbeitt

Meðalbeitt
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20. Mynd. Upphafleg tíðni trjáa með mismunandi vaxtarlag í mismunandi beitarhólfum í júní
2015 í Garði í Kelduhverfi.
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4.5 Sauðféð
Kindurnar voru rólegar í hólfunum, þó kom það fyrir að þær hefðu þvælst úr
beitarhólfunum eða milli þeirra. Þetta gerðist bara í þungbeitta hólfinu og bara þegar
leið á sumarið. Sumarið 2015 sótti ein mjög stíft með lambinu sínu í tún vestan við
hólfið, en var rekin jafnharðan til baka. Í lok júlí og fram í ágúst 2016 fór ein ær nokkrum
sinnum úr þungbeitta hólfinu yfir í það meðalbeitta og skildi lamb sitt þar eftir um
miðjan ágúst. Í tilrauninni 2016 voru allar kindur í sínum hólfum 7. september við
upphaf síðustu gróðurúttektar og þegar gróðurúttektum í beittum hólfum lauk
9.september. Þegar rekið var úr hólfunum í 16.sept. vantaði hinsvegar þrjár kindur.
Við holdstigun á lömbum, vor og haust, kom ekki í ljós marktækur munur milli neinna
meðferða hvorki 2015 eða 2016. Ekki var heldur marktækur munur á ám milli vor og
hausts 2015, en haustið 2016 voru ærnar hámarktækt í betri holdum en um vorið
(p<0,001) (17. Tafla. ).
17. Tafla. Tölfræðiþættir holdstigunar, á ám og lömbum vor og haust, í beitartilraun í Garði í
Kelduhverfi.
Munur vor og haust, P gildi

2015

2016

Lömb

0,131 0,131

Ær

0,805 <0,0001

4.5.1.1 Lömb 2015
Lömbin sem voru í tilrauninni bæði árin komu vel út í samanburði við önnur lömb
veturgamalla áa í Lóni í Kelduhverfi. Haustið 2015 var fimm af tilraunalömbunum 10
slátrað í fyrstu slátrun 15.september. Af þeim lömbum sem gengu í heiðinni var 29 af 62,
eða 46%, ekki slátrað fyrr en 20.október. Hin fimm lömbin voru sett á, eða 50% lamba í
tilrauninnni. Aðeins 14% af lömbum veturgamalla áa sem gengu í heiðinni voru sett á
haustið 2015. Samtals voru þá 16 lömb sett á undan veturgömlum ám og voru lömb úr
tilrauninni því 31% ásettra lamba veturgamalla áa, sem sýnir að þau voru almennt vel
fram gengin . Meðal lifandi þyngd lamba úr heiðinni (31,5kg) og úr tilrauninni (34,9kg)
var marktækt frábrugðin (P=0,03). Ekki var munur á meðal lifandi þyngd lamba úr
þungbeitta hólfinu og sameinuðu meðalbeitta og léttbeitta hólfi (P=0,1) (gögn ekki
sýnd).
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4.5.1.2 Lömb 2016
Svipað var upp á teningnum 2016. Þá voru að vísu engin lömb sett á sem voru í
tilrauninni, en öllum nema einu var slátrað í fyrstu slátrun 20.september. Lambið, sem
ekki var slátrað fyrr en 20.október, fæddist mjög lítið og náði sér aldrei almennilega á
strik. Af lömbum veturgamalla áa sem gekk í heiðinni var þá 29 af 72, eða 40%, slátrað
20. október. Þrátt fyrir það var fallþungi lamba úr tilrauninni 16,5 kg en annarra lamba
veturgamalla áa 15,7kg, þar með talið lamba sem alin voru mánuði lengur, en munurinn
var ekki marktækur (P=0,23). Ekki var munur á meðal lifandi þyngd lamba úr
þungbeitta hólfinu og sameinuðu meðalbeitta og léttbeitta hólfi (P=0,75).

4.6 Gróðursett birki
Gróðursett birki var ekki hluti formlegu tilraunarinnar, en það fannst í litlum mæli innan
beitarhófanna en utan mæliflata. Þó er rétt að geta í nokkrum orðum þeirra greinilegu
sýnilegu beitaráhrifa sem urðu á því, þó að þau væru ekki mæld sérstaklega.
Áhrif beitarinnar voru mikil á allar þær bjarkir sem voru í þungbeitta hólfinu og
þónokkur í meðalbeitta hólfinu strax fyrra tilraunaárið (21. Mynd. og 22. Mynd. ). Birki
sem var í léttbeitta hólfinu varð hinsvegar fyrir litlum sýnilegum beitaráhrifum
samkvæmt því sem höfundur sá.

21. Mynd. Ósnert lerki og laufstrípað birki í þungbeittu hólfi eftir 25 daga beit 2015 í Garði í
Kelduhverfi.
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22. Mynd. Birkitré í þungbeitta hólfinu í Garði í Kelduhverfi. Til vinstri eftir 75 daga beit 2015 og
til hægri fyrir upphaf beitar vorið 2016. Ljósm. Guðríður Baldvinsdóttir.

4.7 Niðurstöður spurningakönnunar
Svarendur voru samtals 52 skógar- og sauðfjárbændur af öllu landinu, af þeim 112 sem
fengu könninina senda; svarhlutfallið var því 46,4% (18.Tafla). Hlutfallslega voru flest
svör frá norðlenskum bændum (23 svör), frá Austurlandi 11, Suðurlandi og Vestfjörðum
6 og frá Vesturlandi 5. Einn vildi ekki svara (23. Mynd. ). Hlutfallslega var svörunin
minnst á Vesturlandi, þar svaraði 33% af úrtakinu. Hlutfallslega mest var hún á
Norðurlandi, en þar svaraði 52% af úrtakinu.
18.Tafla. Útsending spurningakönnunar með rafrænum hætti eða í bréfapósti ásamt
svarhlutfalli.
Útsending %

Svör

%

Rafræn útsending*

108

96%

50

44,6%

Bréfapóstur

4

4%

2

1,8%

Samtals

112

100%

52

46,4%

*Tölvupóstur og Facebook.com
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23. Mynd. Hlutfall allra skógarbænda (y-ás) í með þinglýsta samninga við mismunadni
landshlutaverkefni í skógærkt (x-ás) sem fengu spurningarkönnuna senda (blátt). Hlutfall
skógarbænda í landshlutanum sem voru jafnframt með >50 vetrarfóðraðar kindur (úrtak
könnunar) (fjólublátt). Svarhlutfall skógar- og sauðfjárbænda í hverjum landshluta (bleikt).

4.7.1 Almenn viðhorf til beitar í ræktuðum skógi
Meðaltal allra svara við spurningunni: „Hversu jákvæður eða neikvæður ert þú almennt
gagnvart beit sauðfjár í ræktuðum skógi“ var 4,04 með 95% vikmörkunum upp á ±0,34.
Þetta var marktækt jákvætt enda voru 73% svarenda frekar „jákvæðir“ eða „mjög
jákvæðir“ gagnvart beit sauðfjár í ræktuðum skógum (24. Mynd).
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24. Mynd. Hlutfallsleg tíðni svara (y-ás) við spurningunni: „Hversu jákvæður eða neikvæður ert
þú almennt gagnvart beit sauðfjár í ræktuðum skógi.“ Svörin voru flokkuð sem 1-5 frá mjög
neikvæður til mjög jákvæður og sýnt er meðaltal og 95% vikmörk meðalsvarsins.
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Til að skoða betur hvort viðhorfið væri mismunandi milli ólíkra hópa bænda, þá voru
þeir flokkaðir eftir því hvort þeir væru eingöngu með blandaðan sauðfjárbúskap, eða ef
þeir höfðu að auki hesta eða kýr (25. mynd). Bændur sem voru með hross ásamt skógarog sauðfjárbúskap voru að jafnaði marktækt jákvæðari fyrir sauðfjárbeit í ræktuðum
skógum en þeir bændur sem voru með kýr samhliða skógi og sauðfé (H=5,072, P=0,024),
en þeir sem voru bara með skóg og sauðfé röðuðust mitt á milli (P=0,20 og 0,11).
Eingöngu var flokkað eftir búskap sem var með beitardýrum.
Ekki fannst neinn munur á afstöðu til skógarbeitar eftir stærð samningssvæða eða eftir
landshlutum (gögn ekki sýnd).
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25. Mynd. Hlutfallsleg tíðni svara (y-ás) við spurningunni: „Hversu jákvæðu eða neikvæður ert þú
almennt gagnvart beit sauðfjár í ræktuðum skógi?“ eftir því hvort bændur höfðu annan búskap
samhliða skógar- og sauðfjárbúskap. Svörin voru flokkuð sem 1-5 frá mjög neikvæður til mjög
jákvæður og sýnt er meðaltal og 95% vikmörk meðalsvarsins.

En hvað þýðir að bændurnir hafa áhuga á að nýta ræktaða skóga til beitar? Telja þeir að
þeirra eigin skógrækt, í því ástandi sem hún er í dag, sé tilbún til beitar? Þetta var skoðað
nánar og alls reyndust 63% bændanna hafa áhuga á að beita sauðfé á núverandi
skógrækt (26. mynd). Þegar tekið var meðaltal af svörunum á móti (flokkur = 1) og með
(flokkur = 2) fékkst 1,647 og vikmörkin ±0,136. Þar sem neðri vikmörkin náðu ekki
niður fyrir 1,5 þá er hægt að fullyrða að meirihlutinn væri fylgjandi því að beita
núverandi skógrækt. Af þeim bændum sem ekki höfðu áhuga að beita eigin skógrækt
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núna, höfðu 38% (14% allra bænda) áhuga á að rækta sérstakan beitarskóg, en 62%
þeirra (23% allra) höfðu ekki áhuga á að beita núverandi skógrækt sína (26. mynd).
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að beita mínu
sauðfé í
núverandi
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23%
Hef ekki áhuga á
að beita mínu
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vil rækta
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í núverandi
skógrækt
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26. Mynd. Hlutfallssvör 51 skógar- og sauðfjárbænda við spurningunni: „Hefur þú áhuga á eða
ekki áhuga á að beita þínu sauðfé í skóg þinn?“.

Til að reyna að öðlast dýpri skilning á viðhorfum bændanna til skógarbeitar voru einnig
lagðar fyrir þá opnar spurningar sem gaf þeim kost á að gefa fleiri en eitt svar. Á 27.
mynd eru sýndar þær ástæður (raðað eftir tíðni) sem bændur gáfu upp fyrir að þeir
vildu beita núverandi skóg sinn eða rækta sérstakan skóg til beitar. Flestir og álíka
margir gáfu upp ástæðurnar að þeir teldu skóginn vera gott beitiland sem ætti að nýta og
að beitin myndi minnka lággróður og gera skóginn greiðfærari. Næstu algengustu þrjár
ástæðurnar, sem einnig voru með svipaða tíðni, voru: i) skógurinn er gott beitiland, ii) til
að bæta ímynd sauðfjárræktar og iii) skortur á skjólgóðu landi. Aðrar ástæður voru
sjaldgæfari og annað sem bara var nefnt einu sinni og ekki kemur fram á 27. mynd var:
„Skjólið er mikilvægt“ og „Forvitni“.
Á sama hátt voru lagðar opnar spurningar fyrir þann hóp bænda sem ekki höfðu áhuga á
að beita skógrækt sína (28. mynd). Flestir eða 7 af 12 (58%) gáfu upp ástæðuna að
skógurinn væri ekki skipulagður til beitar. Það vakti athygli að aðeins 33% (4 af 12) gáfu
upp að það væri vegna áhyggja af trjáskemmdum, fleiri eða 42% (5 af 12) sögðu
staðsetningu skógarins ekki henta. Aðrar ástæður voru sjaldgæfari og annað sem bara
var nefnt einu sinni og ekki kemur fram á 28. mynd var: „Ungar trjáplöntur þola ekki
beit“ og „Á nóg af öðru landi“.
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27. Mynd. Tíðni svara 40 skógar- og sauðfjárbænda við spurningunni: „Hvaða ástæður eru fyrir
því að þú hefur áhuga á að beita þínu sauðfé í skóg þinn?“ Svarendur merktu við allt sem við átti.
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26. Mynd. Tíðni svara 12 skógar- og sauðfjárbænda við spurningunni: „Hvaða ástæður eru fyrir
því að þú hefur ekki áhuga á að beita þínu sauðfé í skóginn þinn?“ Svarendur merktu við allt sem
við átti.
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4.7.2 Framtíðarsýn bænda um mikilvægi skógarbeitar
Hvað þá með landnytjar til framtíðar þegar ræktuðu skógarnir eru orðnir eldri? Meðaltal
allra svara við spurningunni: „Hversu miklu eða litlu máli telur þú að nýting beitilands í
ræktuðum skógi geti skipt í framtíðinni“ var 3,92 með 95% vikmörkunum upp á ±0,26 (1.
Mynd). Þetta var marktækt jákvætt; það er, viðhorf bændanna var að jafnaði að nýting

ræktaðra skóga til beitar ætti eftir að aukast í framtíðinni, en þó voru færri sem töldu að
hún myndi skipta „mjög miklu máli“ (27%) en þeir sem töldu að hún myndi skipta
„frekar miklu máli“ í framtíðinni (46%).
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29. Mynd Hlutfallssvör við spurningunni: „Hversu miklu eða litlu máli telur þú að nýting
beitilands í ræktuðum skógi geti skipt í framtíðinni. Svörin voru flokkuð sem 1-5 frá mjög litlu til
mjög miklu og sýnt er meðaltal og 95% vikmörk meðalsvarsins.

Bændurnir voru einnig flokkaðir eftir stærð sauðfjárbúa þeirra (30. Mynd). Marktækur
munur reyndist vera eftir stærð sauðfjárbúanna og framtíðarsýn bændanna á mikilvægi
beitarskóga þegar niðurstöðurnar voru greindar með Kruskal-Wallis raðgreiningarprófi
(H=7,528, P=0,023). Allir sem voru með 200-400 vetrarfóðraðar kindur töldu að beit í
skógi myndi skipta „frekar miklu“ eða „mjög miklu“ máli í framtíðinni og 84%
skógarbænda með yfir 400 kindur. Einungis 56% skógarbænda með færri en 200 kindur
voru á sömu skoðunar. Þó ber að geta þess að allir hóparnir voru þó marktækt jákvæðir í
svörum við þessari spurningu (þ.e. með lægri vikmörk hærri en 2,5 á 30. mynd), þó svo
að bændurnir á minnstu sauðfjárbúunum hafi vissulega haft lægst lægri vikmörk, eða
upp á 3,03.
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30. Mynd. Hlutfallsleg tíðni svara skógar- og sauðfjárbænda við spurningunni: „Hversu miklu eða
litlu máli telur þú að nýting beitilands í ræktuðum skógi geti skipt í framtíðinni?“ eftir fjölda
vetrarfóðraðra kinda. Svörin voru flokkuð sem 1-5 frá mjög litlu til mjög miklu og sýnt er meðaltal
og 95% vikmörk meðalsvarsins.

Af sama meiði var spurningin hvort þörf væri á átaki til ræktunar sérstakra beitarskóga í
framtíðinni (31. mynd). Rétt rúmlega helmingur svarenda taldi „frekar mikla“ eða „mjög
mikla“ þörf á sérstöku átaki til ræktunar skóga til beitar, eða 54% (31. Mynd. ).
Meðaltalið var 3,46 með vikmörkunum upp á ±0,35 þannig að viðhorf bændanna er
almennt marktækt jákvætt við þessari spurningu.
Það var því áhugavert að skoða einnig nánar hvort stærð sauðfjárbúanna skipti þarna
einhverjum máli. Þegar það var gert með Kruskal-Wallis raðgreiningarprófi kom í ljós að
marktækur munur var milli þeirra sem voru með færri en 200 kindur og fleiri en 400
kindur (H=5,42,P=0,02). Bændur með stærstu sauðfjárbúin voru marktækt meira
sammála fullyrðingunni að það væri „frekar mikil“ eða „mjög mikil“ þörf á sérstöku átaki
til ræktunar beitarskóga, eða 68% en 43% bænda með undir 200 kindur (gögn ekki
sýnd).
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31. Mynd. Hlutfallsleg tíðni svara skógar- og sauðfjárbænada við spurningunni: „Telur þú litla
eða mikla þörf á sérstöku átaki til ræktunar skóga til beitar.“ Svörin voru flokkuð sem 1-5 frá
mjög litlu til mjög miklu og sýnt er meðaltal og 95% vikmörk meðalsvarsins.

4.7.3 Bara beit eða líka skjól?
Ræktaðir skógar geta bæði verið fæðuuppspretta fyrir sauðfé og veita því skjól fyrir
veðri og vindum. Til að kanna hvernig bændur mætu þennan seinni þátt var spurningin
„Hversu miklu eða litlu máli telur þú skjól í skógi skipta fyrir sauðfé“ lögð fyrir þá (32.
Mynd). Meðaltal allra svara við spurningunni var marktækt jákvætt enda töldu
hlutfallslega flestir (73%) svarenda það skipta „frekar miklu“ eða „mjög miklu“ máli.
Ekki fannst neinn marktækur munur milli ólíkra hópa bænda við spurningunni (gögn
ekki sýnd). Bændurnir voru einnig spurðir á hvaða árstíma skógarskjól væri mikilvægast
fyrir búsmalann. Flestir þeirra voru á því að á vorin skipti skógarskjól allra helst máli
fyrir sauðfé, eða 73% (29. Mynd).
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32. Mynd. Hlutfallsleg tíðni svara skógar- og sauðfjárbænda við spurningunni: „Hversu miklu eða
litlu máli telur þú skjól í skógi skipta fyrir sauðfé?“. Svörin voru flokkuð sem 1-5 frá mjög litlu til
mjög miklu og sýnt er meðaltal og 95% vikmörk meðalsvarsins.
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27.Mynd. Hlutfallssvör 51 skógar- og sauðfjárbænda við spurningunni: „Á hvaða árstíma skiptir
skjól af skógi mestu fyrir sauðfé?“

4.7.4 Tímasetning skógarbeitar
Til að fá fram hvenær bændur vildu helst beita skóginn voru þeir beðnir um að nefna
þann árstíma sem þeir vildu allra helst beita sauðfé á ræktaða skóga (28. Mynd). Þar
greindi bændur talsvert á. Álíka margir vildu beita að vori áður en fé er sleppt á afrétt og
eftir göngur á hausti, eða 42% og 37% (34. mynd). Bæði vor og haust var lítill munur á
hvaða fé bændur vildu helst beita í skóginn (gögn ekki sýnd; en flokkarinir voru, á vorin:
i) geldfé, ii) gemlingar með lömb, iii) fullorðnar lambær, iv) lélegar lambær og ær með
léleg lömb og v) allt fé án aðgreiningar; og að hausti voru flokkarnir: i) lömb, ii)
veturgamalt fé, iii) eldra en veturgamalt, iv) allt fé án aðgreiningar).
Einungis 18% bændanna vildu nota skógarbeitina að sumri (34. Mynd), þá væntanlega
oftast í stað afréttarbeitar, og af þeim vildu 57% beita þar ám með lömb sem senda ætti
fyrr í slátrun (gögn ekki sýnd). Einungis einn aðili (3%) vildi helst beita yfir veturinn og
þá öllu fé án aðgreiningar (28. Mynd).
Þegar afstaða til tímasetningar beitar var skoðuð kom fram marktækur munur eftir
landshlutum með kí-kvaðrat prófi (χ2>22,714; P=0,030). Skiptingin er sýnd á (29.
Mynd). Bændurnir á Suðurlandi skáru sig úr með að allir vildu þar helst nýta skóginn til
sumarbeitar, á Vesturlandi voru jafn margir sem vildu nýta hann til vor-, sumar- og
haustbeitar. Á Norður- og Austurlandi, þaðan sem flestir bændurnir voru, var skiptingin
svipuð og ívið fleiri vildu nýta skóginn til vorbeitar, en flestir hinna til haustbeitar eftir
gögnur. Bændur á Vestförðum vildu hinsvegar flestir nýta skóginn eftir göngur (29.
Mynd).
72

Á vorin, þangað
til fé er sleppt í
afrétt
42%
Á haustin eftir
göngur og fram
að því að fé er
tekið á hús
37%

Yfir hásumarið
og fram að
göngum
18%

Yfir veturinn
3%

28. Mynd. Hlutfall svara 51 skógar og sauðfjárbónda við spurningunni: „Á hvaða árstíma viltu
allra helst beita sauðfé í skóginn?“
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29. Mynd. Hlutfallsleg skipting eftir landshlutum á spurningunni: „Á hvaða árstíma viltu allra
helst beita sauðfé í skóginn? Veldu einn möguleika“ Fjöldi svarenda í hverjum landshluta var 23,
11, 6, 5 og 6 fyrir N-, A-, S-, V-land og Vestfirði.
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5 Umræður
Þetta er fyrsta skipulagða rannsóknin sem gerð er á Íslandi á áhrifum sauðfjárbeitar á
lerki. Það er merkilegt fyrir þær sakir að lerki er sú innflutta trjátegund sem mest hefur
verið notuð til skipulagðrar skógræktar hér á landi (Þröstur Eysteinsson, 2008) og
sauðfjárbeit er sú tegund landnýtingar mest áhrif hefur haft á gróðurfar á Íslandi frá
upphafi búsetu og er umfangsmesta form landnýtingar hérlendis fram til þess (Bryndís
Marteinsdóttir o.fl., 2017). Mikil þörf er því á frekari rannsóknum á þessu sviði og leita
þar með leiða til að betur samþætta þessar tvær landnýtingaraðferðir, sauðfjárrækt og
skógrækt, sem hingað til hafa verið taldar nánast ósamrýmanlegar.
Megin rannsóknarspurningin sem leita átti svara við var hvort hægt sé að nýta ungan
ræktaðan lerkiskóg til sauðfjárbeitar yfir sumartímann, á hefðbundnum afréttartíma
sauðfjár, án óásættanlegra skemmda á skógi? Svarið við þeirri spurningu er ótvírætt
jákvætt út frá niðurstöðuðum þessarar rannsóknar. Engin afföll urðu á lerki vegna
beitarinnar og toppsprotar urðu ekki fyrir neinum skemmdum af völdum hennar, óháð
hæð trjánna, nag á berki trjánna nánast ekki til staðar, og vaxtarlag versnaði ekki af
völdum beitarinnar.
Ljóst var þó að beitin hafði verið talsverð og jafnvel í léttbeittasta hólfinu var beitarþungi
meiri á hvern ha lands en í afréttinni utan við svæðið. Skýr beitarmerki sáust á
botngróðrinum og þau svöruðu beitarþunganum marktækt.
Önnur megin rannsóknarspurningin um hvort sauðféð hefði annað hvort jákvæð eða
neikvæð áhrif á vaxtarhraða trjánna og framleiðni skógarins gaf einnig afgerandi svör.
Engin marktæk áhrif sáust á trjávöxt eða framleiðni skógarins þrátt fyrir umtalsverðar
mælingar.
Spurningarkönnunin sem gerð var meðal allra bænda með blandaðan skógar- og
sauðfjárbúskap sýndi glögglega að sauðfjárbændur hafa almennt áhuga á að nýta
ræktaðan skóg sinn til beitar. Það var hinsvegar mikill landshlutamunur á hvenær
bændur höfðu mestan áhuga á að nýta skóginn, og að jafnaði vildu fleiri bændur nýta
hann til vor- eða haustbeitar, en sumarbeitar eins og gert var í þessari rannsókn. Þó
vildu allir bændur á Suðurlandi sem sem vildu beita skóginn sinn gera það á sumrin.
Hér á eftir verður nánar fjallað um einstaka þætti rannsóknarinnar
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5.1 Veðurfar
Mismunur var töluverður á veðurfari þau tvö sumur sem tilraunin stóð yfir. Vorið og
sumarið 2015 var kalt og var mikið um norðarnáttir og óhagstæða tíð um landið norðanog austanvert (Veðurstofa Íslands, 2015) og gróður tók seint við sér í júní. Júnímánuður
2016 var hinsvegar óvenju hlýr á landinu og á hálendinu var þetta hlýjasti júní síðan
mælingar hófust þar (Veðurstofa Íslands, 2016). Til að reyna að leiðrétta fyrir þessum
veðurfarsmun voru kindurnar settar í tilraunina átta dögum fyrr sumarið 2016 en 2015.
Eins var sauðfé almennt sett fyrr í afrétt vorið 2016 en 2015 af bændum í Kelduhverfi
(eigin upplýsingar höfundar). Það hefði vissulega verið áhugavert að halda tilrauninni
áfram í fleiri ár og þar með ef til vill sjá betur hvort árferði hefði einhver áhrif á
niðurstöðurnar, en umfang eins meistaraverkefnis er of knappt til að það væri gerlegt.

5.2 Fjárgæsla
Litið var til kindanna allavega einu sinni í viku. Þó að eini þvælingurinn hafi verið úr
þungbeitta hólfinu, sem bendir þó til að kindurnar hafi verið orðnar ósáttar með gæði
beitarinnar þegar leið á tilraunina, þá voru þær jafnharðan settar inn aftur. Höfundur
telur því ekki að strokið hafi haft nein afgerandi áhrif á reiknaðan beitarþunga í
hólfunum til lengri tíma litið . Það er algjörlega nauðsynlegt að hafa svona mikið og
reglulegt eftirlit með beitartilraunum, en höfundar annarra tilrauna hafa einmitt bent á
það sem eitt mikilvægasta atriðið svo að þær nái markmiðum sínum (Lilja Magnúsdóttir,
2010).

5.3 Skógurinn
Í ræktunaráætlun fyrir Garð í Kelduhverfi var víðast gert ráð fyrir gróðursetningu upp á
2500 tré/ha (Norðurlandsskógar, 2001). Skógarúttektin sýndi að þéttleikinn í skóginum
árið 2015 var að jafnaði 2087 tré/ha, eða 17% lægri. Það þykja lítil og mjög ásættanleg
afföll í skógrækt hérlendis (Bergsveinn Þórsson, 2008). Að jafnaði voru afföll
gróðursetninga metin um 30% með 95% vikmörk upp á 25-35% á starfssvæði
Norðurlandsskóga á árunum 2000-2006 samkvæmt úttekt Bergsveins Þórssonar
(2008). Aðrar úttektir á afföllum í nýskógrækt hérlendis hafa gefið svipaðar eða hærri
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tölur og Bergsveinn (2008) fann (Sigrún Sigurjónsdóttir, 1993; Ása L. Aradóttir og
Járngerður Grétarsdóttir, 1995; Björgvin Örn Eggertsson, 2005).
Um 17% „áætluð afföll“ komu því gleðilega á óvart þar sem að afföll voru á þessum
gróðursetningum á þessum árum höfðu almennt verið talin töluverð á Norðurlandi,
sérstaklega vegna barrfellis í gróðursetningum árið 2002 (Norðurlandsskógar, 2003) og
þar sem ekki var jarðunnið fyrir gróðursetninguna, en einnig plantaði skógarbóndi of
þétt við nokkur tilfelli. (eigin upplýsingar, höfundur var svæðisstjóri Norðurlandsskóga í
Þingeyjarsýslum 2000-2008), sem getur vissulega hafa átt þátt í að hækka þéttleika
lifandi trjáa sem eftir stóðu 2015. Skógurinn hefur vissulega orðið fyrir nokkrum
áföllum, einkum hefur síðsumarfrost valdið tjóni á rússalerki, svo sem toppkali sem
valdið hefur lélegra vaxtarlagi (Guðríður Baldvinsdóttir, eigin upplýsingar).

5.4 Botngróður
Svæðið var allt fullgróið og gróðurþekja mikil. Gróðurfarið var mjög einsleitt og
smárunnagróður ríkjandi. Það var enn sambærilegt á beitarfriðuðu tilraunalandinu áður
en rannsóknin hófst og í beittri afréttinni utan girðingar. Þetta atriðið getur skipt máli,
þar sem verið var að bjóða sauðfénu sambærilegt beitiland og það hefði annars gengið á.
Þegar gróðurfar er skoðað með beitarsjónarmið í huga skipta ríkjandi tegundir mestu
máli, en útfrá verndunarsjónarmiði þarf að taka eftir sjaldséðum tegundum (Laliberte
o.fl., 2010). Tilgangur höfundar í þessari rannsókn var er að sjá stefnu í
gróðurfarsbreytingum

ríkjandi

tegunda

en

ekki

að

rannsaka

breytingu

á

tegundafjölbreytni og það réttlætti val þeirrar aðferðar sem notuð var til endurtekinna
úttekta á gróðurfari í þessari rannsókn (hlutfallslegt algengi). Tilgangur þess að meta
hlutfallslegt algengi er einmitt að gera það en ekki endilega að nema hvort sjaldgæfar
tegundir koma eða fara.
Það var áhugavert að gróðurfar virtist vera í hægri breytingu á á öllu landinu, bæði
innan skógræktargirðingarinnar og á beittri afréttinni. Þetta atriði sýndi vel hversu
mikilvægt það getur verið að hafa viðmiðunarreiti í rannsóknum sem þessum, en ekki
bara byggja á breytingum sem verða fyrir og eftir að beit hefst eða land er beitarfriðað
(t.d. Björn Þorsteinsson og Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2003, 2011).
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Gróðursamfélagið breyttist lítið við beitina þó beitarmerki hefðu verið sýnileg. Þó voru
beitarmerki mjög áberandi í þungbeitta hólfinu og einnig að nokkru leiti í meðalbeitta
hólfinu, það er allsstaðar þar sem grös voru ríkjandi, svo sem í vegköntum og við
girðingar, en síður þar sem smárunnarnir voru ríkjandi. Líklega þarf lengri tilraunir en
þessa (sem standa í fleiri ár) til að fá fram afgerandi stefnubreytingu í gróðurfari við beit,
– og spurning er hvort sú tilraun hafi ekki verið gerð í árhundruði á þessu gróðurfari og
það þurfi því ansi mikið til til að umturna gróðurfarinu sem er til staðar (Ingvi
Thorsteinsson, 1986), áður en skógurinn hefur breytt því. Eins og bent var á áður í
inngangi eru áhrif lítils beitarþunga en langvarandi beitar sú að minna eftirsóttar og
lélegri beitarplöntur verði ríkjandi (Provenza o.fl., 2003). Má því segja að svoleiðis beit
sé eins og Mackintosh dós á jólum, að lokum verða bara vondu molarnir eftir. Sú er
staðan á mestu því mólendi sem tekið er til skógræktar á Íslandi í dag (Anna G.
Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993) og hér var notað til rannsókna.
Gróðurfarsbreytingar í skógi eru hinsvegar óumflýjanlegar með tímanum, þær verða
hinsvegar ekki miklar fyrr en trén byrja að mynda samfellda laufkrónu (Bjarni D.
Sigurdsson o.fl., 2005; Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2011). Á tilraunasvæðinu var það ekki
farið að gerast nema í algjörum undantekningatilfellum þar sem þéttleiki
gróðursetningar var mestur, en slíkt kom ekki fram í rannsókninni.
Áhrif af beitinni á hæð botngróðurs voru takmörkuð, en gróðurfarið á sennilega
stærstan hluta í því; viðarkenndir smárunnar voru mjög ríkjandi í gróðursamfélaginu.
Sauðfé velur plöntur bæði lóðrétt og lárétt og velur frekar grös og blómplöntur innanúr
og sneiða hjá lyngtegundum ef þær geta. (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Anna G.
Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993). Þegar lyngtegundir eru yfir fjórir fimmtu
af hlutfallslegu algengi tegunda, er ekki hægt að gera ráð fyrir mikilli svörun í
gróðurhæð. Munurinn sem fannst milli friðaða hólfsins annars vegar og afréttar og
þungbeitta hólfsins hinsvegar í lok beitar 2015, sem svo ekki fannst haustið 2016, má
væntanlega skrifa á mikið mjög lélegt meira gróskusumar 20156.
Talsverð sjónræn beitarummerki mátti einnig væntanlega skýra að hluta með þessu
ríkjandi gróðurfari og beitarhegðun, eins og áður segir. Val sauðfjár á grösum og
blómplöntum innanúr kemur illa fram í hæðarmælingum, en sést ágætlega þegar rýnt er
í gróðurinn. Sú aðferð hentaði því mun betur en mæling á gróður hæð eða algengi
ríkjandi tegunda til að meta beitina.
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5.5 Skógarbeit
Áhrif mismunandi beitarþunga á lerkiskóginn voru lítil og má einnig segja að áhrif
sauðfjárbeitar almennt á lerkiskóginn hafi verið mjög takmörkuð, eins og áður sagði.
Trén voru nánast ekki snert fyrra sumarið (alls 3 greinar) en seinna sumarið var beitin
nánast eingöngu bundin við tré sem voru með komin með toppsprotann fyrir efstu
bithæð eða hærri en 1,5m. Í rannsóknum Speed o.fl., (2011) á birki í Noregi jukust
beitarskemmdir á hverju tré með beitarþunga, en ekki var munur á fjölda trjáa sem voru
skemmd milli beitarþungaliða. Ekki komu nein slík áhrif fram í þessari tilraun, ef til vill
vegna þess að heildarfjöldi greina sem bitnar voru var mjög lítill. Það skal einig tekið
fram að þó að það hefði mælst markækur munur á beitarskemmdum þungbeitta og
meðalbeitta hólfinu og léttbeitta og friðaða hólfinu, þýðir það ekki endilega að munurinn
skipti máli fyrir skógræktina. Mesti meðalfjöldi greina sem bitinn var á hverju tré var
rúmlega þrjár hliðargreinar og meðal þeirra var enginn toppsproti. Þrjár bitnar greinar á
hverju tré er varla hægt að kalla beitarskemmdir, frekar beitaráhrif.
Þó það hefði ekki verið sérstakur skráningar þáttur þá voru bitskemmdirnar greinilega
nánast eingöngu bundnar við belti í um það bil 60-80cm hæð á trjánum. Það er í
samræmi við rannsóknir Motta (2003) á beit krónhjarta (Cervus elaphus) og rádýra
(Capreolus capreolus) á rauðgreni og ilmreyni á Ítalíu. Þar kom fram að mest af
beitarskemmdum verða á ákveðnu hæðarbili, mitt á milli yfirborð og hámarks bithæðar,
fer það eftir tegund beitardýra hvaða hæðarbil er viðkvæmast hjá trjám (Motta, 2003).
Ef hámarksbithæð hjá sauðkindinni er milli 130 og 150cm má leiða að því líkum að
hæðarbilið 70cm +/- sé viðkvæmast fyrir beit. Ekki eru þekktar rannsóknir á hámarks
bithæð íslensku sauðkindarinnar (pers. uppl. Anna Guðrún Þórhallsdóttir, prófessor við
LBHÍ, 27.október 2017).
Eitt það áhugaverðasta sem kom fram í þessari rannsókn var að minni lerkitré, en þau
minnstu voru innan við 20cm á hæð, voru alveg látin vera af sauðfénu. Það spyrja sig
hversvegna þær tóku þær ekki toppana á þeim trjám sem voru í þægilegri bithæð? Er
það vegna þess að þeim þykir lerki ekki það lostætt á þessum tíma og beitarþunginn var
ekki það mikill að annað og betra var í boði? Tölfræðileg útvinnsla sýnir greinilega að
það var ekki tilviljun og beitarþunginn var meiri í öllum tilraunaliðunum en í afréttinni.
Ef haft er í huga að á þeim trjám sem voru bitin, voru engir greinarendar bitnir, bara
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innanúr og af eldri greinum, er að það séu léleg bragðgæði barrs á vaxtarsprotum lerkis
sem valdi.
Áhugavert er að velta fyrir sér af hverju sauðfé beit bara af trjánum seinna árið í
tilrauninni. Líklegast er að uppsöfnuð áhrif beitarinnar á beitargæði hólfanna hafi þar átt
stærstan þátt í máli, en þó að ekki hafi orðið umtalsverðar breytingar á samsetningu
botngróðurs er þekkt að ýmsar plöntutegundir geta svarað beit með því að auka
framleiðslu beitarletjandi efnasambanda (Bennett og Wallsgrove, 1994; Agrawal, 1998).
Ekki er heldur útilokað að val sauðfjár af annarri fjölskyldu seinna árið hafi þar einnig átt
hluta af máli. Sýnt hefur verið fram á að plöntuval getur verið mjög einstaklingsbundið
(Anna G. Thórhallsdóttir og Ingvi Thorsteinsson, 1993). Nánar verður fjallað um þetta
atriði í kafla 5.6.1.
Ákveðna varnagla þarf að reka varðandi tímasetningar beitar og niðurstöður þessarar
rannsóknar (sjá einnig meiri umfjöllun síðar). Þessi rannsókn tók einungis út áhrif
sumarbeitar, það er, á sambærilegum tíma og bændur hafa fé sitt í afrétt. Það þýðir ekki
að áhrifin séu endilega nákvæmlega sömu ef fé væri hleypt á skóginn að vetri eða
snemma vors, eða eftir göngur að hausti þegar barrið er að falla af trjánum og sykrur og
næringarefni safnast í brum og undir börk. Bjarni Diðrik Sigurðsson (2015) hefur t.d.
sýnt fram á að beitarskemmdir á ösp (nag á berki) verða um og eftir lauffall að hausti, en
fyrir þann tíma eru hærri aspartré alveg látin vera. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að
sölnaður botngróður að hausti og vetri geri smáar trjáplöntur sýnilegri og eykur líkur á
skemmdum á þeim (Hester o.fl.,1996) og einnig að trjákennndar plöntur eru bæði
safaríkari og aðgengilegri að vetri en aðrar plöntur (Ingvi Þorsteinsson og Gunnar
Ólafsson, 1967).
Engin sjónræn áhrif sáust sumarið 2015 og því ekki ástæða til að fjalla meira um þau
fyrir það ár. Fáar bitnar greinar voru taldar á hverju bitnur tré, eins og kom fram í fyrri
kafla. Því kemur ekki á óvart að sjónræn áhrif hafi ekki verið mikil. Þó voru þau marktæk
milli sömu hólfa og í mælda matinu. Það var því samræmi milli þessara sjónræna
matsins og þess mælda. Þar sem enginn toppsproti eða vaxtarsproti greina var bitinn
hvorugt árið voru útlitsleg áhrif á lerkið mjög lítil. Ekki þarf að koma á óvart að lítil eða
engin áhrif voru á vöxt toppsprota og framleiðni, því hvorutveggja verður fyrir miklum
áhrifum ef toppsprotar eða vaxtarsprotar eru bitnir eins skýrt er frá í kafla 4.4.2.1.

79

Niðurstöður af mati á vaxtarlagi voru misvísandi og þar sem beit á trjánum var í
lágmarki allsstaðar er ekki hægt að nota beitina til að skýra þann mun sem kom fram í
vaxtarlagi.

1.1.1 Reynsla bænda af beit í skógi
Í nokkrum tilfellum hafa skógar- og sauðfjárbændur reynslu af því að beita sauðfé í
ræktaða skóga sína (Jóhann Þórhallsson, bóndi í Brekkugerði, pers.uppl., 18. febrúar
2016; Kjartan Lárusson, bóndi í Austurey 1, pers.uppl., 22.febrúar 2016)(30.Mynd) og
hefur það gengið ágætlega. Jóhann hefur beitt í 23 ha skóg sem er 70% lerki og var það
2-7m á hæð þegar farið var að beita hann. Hann er með 300 kindur á vetrarfóðrum.
Engin vandamál hafa komið upp, en hann er beittur bæði haust og vor og litlar skemmdir
hafa verið á greinum. Jóhann (pers.uppl., 18.febrúar, 2016) sér enga ókosti við beitina en
mestu kostirnir eru skjólið og fjölbreyttari gróður sem skepnurnar fá. Kjartan beitir á frá
lokum maí og fram til 10.sept í 70 ha greni-, furu- og asparskóg. Kindurnar hafa einnig
aðgang að 80ha mólendi, mýri og valllendi.Hann byrjaði að beita í hann þegar hann var
0,5-1,8m á hæð og hefur beitt í sex ár. Beitarþunginn á allt svæðið er 0,08ær/ha, en
Kjartan stefnir á 0,33ær/ha í framtíðinni. Helstu vandamálin við beitina er að það er
stundum erfitt að sjá þær í smalamennskum, kostirnir eru að það kemur vænna til
slátrunar á haustin.

30. Mynd. Lambfé á beit að vori í lerkiskógi í Brekkugerði á Fljótsdal. Ljósm. Jóhann Þórhallsson.
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Burtséð frá því hvort áhugi er á að nýta beitina til hagsbóta fyrir sauðfjárbúskap þá eru
fleiri kostir af því að geta beitt sauðfé í skóg. Víða hefur safnast mikill sölnaður
botngróður í friðuðum skóglendum, þar er mikill eldsmatur og fyrirbyggjandi eldvarnir
geta falist í því að draga úr magni þess sem getur brunnið (Cramer, 2001; McEvoy og
McAdam, 2008; Strand o.fl., 2017). Þó er athyglisvert að í viðbragðsáætlun vegna
gróðurelda í Skorradal er hvergi minnst á slíkan möguleika, einungis er minnst á beit á
einum stað og þar er sagt að svæðið hafi verið friðað fyrir beit frá 2002
(Ríkislögreglustjórinn o.fl., 2017). Hross eru mun talin mun vænlegri til að draga úr sinu
en sauðfé (Steinunn Anna Halldórsdóttir, 2004; Lilja Magnúsdóttir, 2010), en sauðfé ætti
einnig að geta dregið úr sinumyndun, einnig getur það haldið niðri ágengum
plöntutegundum (Árni Brynjar Bragason, 2013; Ingibjörg Svavarsdóttir, 2016) þó það
hafi ekki alltaf heppnast ( Þröstur Eysteinsson, 2011).

5.5.1 Áhrif á vöxt og framleiðni skógar
Munurinn sem mældist á vexti toppsprota mátti allan rekja til ólíks veðurfars árin sem
tilraunin stóð yfir (Veðurstofa Íslands, 2015), en beitin og beitarþunginn hafði þar engin
áhrif á. Beit getur haft misjöfn á hrif á vöxt toppsprota. Rannsóknir Serra o.fl (2014), í
Bresku Kólumbíu í Kanada sýndu aukinn vöxt toppsprota í fimm ára gamalli
gróðursetningu stafafuru og kynblendinga blá- og hvítgrenis eftir sauðfjárbeit yfir
sumarið en rannsóknir í birki í Noregi sýndu að sauðfjárbeit hafði ekki nein áhrif á
hæðarvöxt ungra birkiplantna sem voru búnar að ná upp fyrir beitarhæð áður en
beitartilraun hófst, þó að beitin hefði haldið niðri nýjum fræplöntum (Speed o.fl.,2011).
Ekki kom heldur fram neinn munur á framleiðni skógar milli meðferða í þessari
rannsókn, þau tvö ár sem hún stóð. Framleiðnin var samt ólík og var það í samræmi við
vöxt toppsprota og telja má örugga að munurinn hafi verið tilkominn vegna mismunar í
veðurfari (Veðurstofa Íslands, 2015).
Áhrif beitar á vaxtarhraða og framleiðni geta verið jákvæð, meðal annars vegna hraðari
hringrásar næringarefna í beittu landi (Serra o.fl., 2014) eða minnkandi samkeppni um
næringarefni og vatn við botngróður (Krueger og Vavra, 1993). Þetta gerðist hinsvegar
ekki í Garði og má þá álykta að ekki hafi verið dregið úr hugsanlegri samkeppni
botngróðurs við lerkið með beitinni, enda voru áhrifin á ríkjandi tegundir lítil, né að
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áburðaráhrif beitarinnar hafi verið afgerandi. Ef til vill var þó rannsóknatíminn einnig of
stuttur til að líklegt væri að slík áhrif yrðu mikil, þrátt fyrir að Serra og félagar (2014)
sæu slík áhrif strax á vöxt barrtrjáa í Kanada eftir eitt ár.

5.6 Sauðféð
5.6.1 Munur á beitaráhrifum eftir fjölskyldum
Munur var á beit milli fjölskyldna eins og áður sagði. Fjölskyldan sem var fyrra sumarið
snerti ekki lerki. En þó munurinnn hafi verið marktækur er óvarlega að áætla annað en
að hann hafi verið af tilviljun. Því ef munurinn væri einstaklingsbundinn ætti ekki að
sjást munur á trjábeit eftir beitarþunga seinna sumarið, heldur ætti hann að vera
tilviljanakenndur milli meðferða. Erfitt er að álykta í hverju munurinn liggur, en að hann
komi frekar fram seinna sumarið gæti hugsanlega tengst veðurfari, að annar gróður hafi
verið farinn að sölna þegar kom fram undir lok beitartíma í september, en það eru þekkt
viðbrögð að ef vorar fyrr, þá sölnar gróður líka fyrr (Nedkvitne og Garmo, 1986;
Pettorelli o.fl., 2007) og af þeim sökum hafi lerki farið að verða eftirsóknarverðara .

5.6.2 Ákvörðun beitarþunga
Ákvörðun um mismunandi beitarþunga og hvaða fé ætti að nota var erfið, en sökum þess
hve gróðurfar var einsleitt og lítið um eftirsóttar beitartegundir voru tilraunir RALA á
áttunda áratugnum hafðar til hliðsjónar við ákvörðun á beitarþunga. Þar kom fram að
beitarálag eykst mjög hratt í keldhverfsku heiðagróðurlendi við aukningu beitarþunga
(Olafur Gudmundsson og Bement, 1985). Beitarþungi er ekki nákvæmur mælikvarði á
beit, þar sem hann tekur ekki tilliti til gróðurfars, bara flatarmáls.
Að nota veturgamlar ær með eitt lamb í stað fullorðinna áa með tvö lömb (eins og gert
var í tilraunum RALA) breytir einnig reiknuðum beitarþunga. Ef tvílembur eru notaðar,
skilar hún 2,0 lömbum til nytja, ef við notum einlembur, skila þær 1,0 lömbum til nytja.
Að meðaltali skilar hver vetrarfóðruð ær á Íslandi 1,66 lambi til nytja, inni í þeirri tölu
eru ekki veturgamlar ær og er því margfeldisstuðull vetrarfóðraðra kinda í afrétti 1,5. Ef
hrútar og geldfé er tekið með fer stuðullinn niður í 1,42 lömb á vetrarfóðraða kind
(Eyjólfur Yngvi Bjarnason, pers. uppl.; ráðunautur í sauðfjárrækt, RML, tölvupóstur
22.apríl 2018) eða tæplega miðja vegu milli þess að nota veturgamla á með eitt lamb eða
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tvílembu. Rétt er að geta að ekki allir hrútar settir á afrétt en engar tölur eru til um þau
hlutföll (Eyjólfur Yngvi Bjarnason, tölvupóstur 22.apríl 2018). Í heiðinni voru mörkin
sett við 0,2ær/ha sem hámarks beitarþunga, yfir honum færi væri beitarálag orðið of
mikið og hætta á landskemmdum (Olafur Gudmundsson og Bement, 1985). Einnig má
benda á fyrri rannsóknir í skógi hafa frekar liðið fyrir ofmat á því hve mikla beit
botngróðurinn þolir (Ingvi Þorsteinsson ofl 1983).

5.6.3 Velferð búfjár
Að nota holdstigun til að meta velferð fjárins þjónaði þeim tilgangi að fylgjast með því að
beitarþungi kæmi ekki óásættanlega niður á velferð kindanna. Reynslan af sumum
beitartilraunum í skógi á Íslandi hefur verið sú að vegna ofmats á magni beitargróðurs
hafa tilraunirnar ekki skilað raunhæfum niðurstöðum (Lilja Magnúsdóttir, 2010) eða
komið niður á velferð búfjár með ormasmiti (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). Að
hámarktækur munur hafi verið milli vors og hausts 2016 sýndi eingöngu fram á að
sumarið 2016 hafi verið mun betra beitarsumar en 2015 (Veðurstofa Íslands, 2016).
Þegar lömbin sem voru í beitartilrauninni voru borin saman við önnur lömb
veturgamalla áa á búinu í Lóni, kom fram jákvæður munur á sláturvigt og
ásetningshlutfalli þeirra lamba sem voru í beitartilrauninni. Það er þó óvarlegt aðdraga
of miklar ályktanir af því, þar sem að valið var úr fjölskyldum í tilraunina og ekki var úr
mörgum fjölskyldum að velja sem áttu jafn margar veturgamlar ær og þurfti í tilraunina.
Því er líklegt að þær fjölskyldur sem eru mjög stórar séu jafnframt fjölskyldur sem hafa
sögu um hlutfallslega meiri afurðir en aðrar, því ásetningur er að jafnaði valinn út frá
afurðasemi (Fagráð í sauðfjárrækt, 2013).

5.7 Gróðursett birki
Gróðursett birki var ekki formlega hluti af tilrauninni, en það er vert að ræða aðeins um
þann mikla sýnilega mun sem var á beitarskemmdum á lerki og birki í tilrauninni,
sérstaklega í þungbeitta hólfinu, en að einhverju leiti einnig í því meðalbeitta.
Rannsóknir hafa sýnt að íslenskt birki inniheldur minna af varnarefnum en birki
annarsstaðar á norðurslóðum (Bryant og Kuropat, 1980; Julkunen-Tiitto o.fl., 1996). Það
er því sérstaklega eftirsótt til beitar, og í tegundarannsókn í Finnlandi sóttu hérar (Lepus
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timidus) í það langt umfram aðrar tegundir birkis frá öðrum svæðum (Bryant o.fl., 1989).
Í tilraun Ingva Þorsteinssonar o.fl (1983) í Hallormsstaðaskógi kom fram að eins ha.
rauðgrenigróðursetning með meðalhæð milli 25-30cm var ekki snert í þungbeitta
hólfinu meðan birki og annar trjákenndur gróður var yfir helmingur af fóðrinu. Reynslan
í Noregi hefur líka sýnt að stuttrófufé, líkt og íslenska sauðkindin, sækir frekar í að bíta
lauftré en fé af þyngri kynjum (Nedkvitne og Garmo, 1986). Áberandi var í þungbeitta
hólfinu að þar sem birki og lerki stóðu þétt saman, var birkið lauflaust en lerkið ósnert,
þó kindunum hefði verið í lófa lagið að grípa í lerkið með birkinu. Það var alveg ljóst að
beitarþunginn í tilrauninni var of mikil mtt. birkisins þó hann væri greinilega hóflegur ef
einungis var horft til lerkis.

5.8 Spurningakönnun
Einungis 52 svör bárust við könnuninni, eða 46,4%, sem miðað við normaldreifingu
svara hefur vikmörk upp á um samtals 10% (Bartlett o.fl.,). Eftir því sem þýðið er minna
þeim mun stærra þarf úrtakið að vera og jafnframt svarhlutfallið til að tölfræðilega
marktækar niðurstöður fáist. Til að fá ásættanleg vikmörk upp á til dæmis samtals 5%
fyrir óparametrískar breytur (flokkunarbreytur) fyrir einstaka flokka hefðu yfir 80 svör
þurft að berast (Bartlett o.fl., 2001). Þetta var ástæðan fyrir því að í úrvinnsunni var
megin áherslan lögð á að greina bara hvort viðhorf skógarbænda var almennt jákvætt
(>2,5 á skalanum 1-5) eða neikvætt.
Í þessari rannsókn var öllum bændum með blandaðan skógar- og sauðfjárbúskap send
könnunin. Því var óframkvæmanlegt að ná hærri svörun með því að stækka úrtakið, því
allt þýðið (112 bændur) var í úrtakinu. Hafa þarf takmarkaðan fjölda bændanna sem
svöruðu könnuninni í huga þegar niðurstöður hennar eru skoðaðar. Frekar má segja að
hún gefi vísbendingar frekar en ályktanir um viðhorf slíkra bænda.

5.8.1 Almennt viðhorf til skógarbeitar
Almennt voru skógarbændur sem jafnframt halda yfir 50 vetrarfóðraðar kindur
jákvæðir gagnvart sauðfjárbeit í skógi. Það kemur kannski ekki á óvart, þar sem þeir hafa
reynslu af hvorutveggja, sauðfjárbeit og skógrækt. Eins og kom fram í könnun LS höfðu
tæp 60% sauðfjárbænda áhuga á að stunda meiri skógrækt í framtíðinni sem rímar
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ágætlega við það að þessari könnun 73% töldu að nýting beitilands í ræktuðum skógum
myndi skipta frekar eða miklu máli í framtíðinni.
Mikill meiri bændanna hluti taldi einnig að nýtinga skóga sem beitilands gæti skipt máli í
framtíðinni. Þar kom reyndar fram að heilt yfir voru þeir sem voru með undir 200
kindur síður á þessari skoðun en þeir sem voru með fleiri, þarna kom líka fram svipaður
munur og almennt gagnvart skógarbeitinni, kúabændur höfðu minni trú á henni í
framtíðinni en þeir sem voru með sauðfé, skóg og hross. Almennt má segja að það séu
ákveðnar vísbendingar í könnuninni um að þeir sem eru með færra fé eða skógar- eða
sauðfjárrækt samhliða kúabúskap hafi minni áhuga á sauðfjárbeit í skógi. Þetta rímar
ágætlega við það að þeir sem helst vildu sérstakt átak í ræktun beitarskóga voru þeir
sem flest höfðu fé, og var marktækur munur á þeim sem fæst höfðu og flest.
Almennt voru menn sammála um að skjól í skógi skipti miklu máli fyrir sauðfé og er það
í samræmi við reynslu og rannsóknir í gegnum tíðina (Bird o.fl., 1984; Hinch og Brien,
2014) og það að fallþungi lamba í tilraun Ingva Þorsteinssonar o.fl (1982) var 35% í
meiri í skógi en utan. Þar var þó ekki greint hvað voru skjóláhrif og hvað voru áhrif
gróðurfars. Að langflestir bændanna væru einnig á því að skjól að vori skipti mestu fyrir
sauðféð, rímar við það sem áður er sagt. Á vorin eru lömb ung og mæður þeirra oft
horaðri og ullarminni en á öðrum árstímum og getur því skjól skipt sköpum í vorhretum
og öðrum veðuráhlaupum (Gregory, 1995; Hinch og Brien, 2014).
Þegar viðhorf bænda til beitar í eigin skógi voru skoðuð sást að langflestir vildu beita í
eigin skóg, en aftur voru það skógar-og sauðfjárbændur sem voru jafnframt með kýr sem
minnstan áhuga höfðu á því; má leiða að því líkum að sauðfjárbúskapurinn sé
aukabúgrein hjá þeim, líkt og skógurinn og þörfin á auknu úthagabeitilandi sé ekki mikil.

5.8.2 Tímasetning beitar
Þeir sem vildu beita, eða vildu rækta skóg til beitar voru spurðir hvenær þeir myndu
allrahelst vilja nýta skóginn. Þá kom í ljós á landsvísu var nánast jafnt hlutfall á milli vorog haustbeitar. Menn vilja því með öðrum orðum helst nota skóginn sem
viðbótarbeitiland við heimalönd, frekar en að nýta þau til að létta á afréttum. Bændur
telja sig því vera frekar aðþrengda heimavið en að þeir telji sig skorta betri sumarhaga.
Er það kannski í samræmi við það að afréttarbeit er talin ókeypis en margir kosta miklu
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til að auka gæði vor- og sérstaklega haustbeitar (Árni Brynjar Bragason, 2013). Þetta var
vissulega dálítið á skjön við hvernig rannsóknin var skipulögð, því að hún rannsakaði
bara áhrif sumarbeitar.
Það var hinsvegar áberandi að allir sunnlendingarnir, sem vildu beita skóginn á annað
borð vildu beita hann yfir sumarið. Í raun er ýmis kostnaður sem fellur til við
afréttarbeit, sem oft er ekki tekinn inn í reikninginn þegar kostnaður við beit nálægt bæ
er borinn saman við afréttarbeit. Bæði er um að ræða kostnað við að koma fé á afrétt og
svo smalanir og fjallskil að hausti. Ef skoðaðir eru fundargerðir fjallskilanefnda víða um
land má sjá að kostnaður við fjallskil fyrir bændur er frá 310-692kr/kind, en dagsverkin
metin á 7-9000kr (Gangnaseðill Öxarfjarðar, 2017; Fjallskilanefnd Hvammssveit, 2017;
Fjallskilanefnd Ölfus; 2018). Samkvæmt launataxta Eflingar stéttarfélags (2018) er
lægsti lágmarkstaxti 1484 kr/tímann. Er því ljóst að raunkostnaður er nokkuð vantalinn
pr. kind. Þá er ótalinn kostnaður við akstur fjár á afrétt sem er víða verulegur þar sem
lengst er, en munur er verulegur milli sveita, allt frá því að þurfa bara að opna eitt hlið og
þá er fé komið í afrétt og keyra það tugi eða yfir hundrað kílómetra (Einar Ófeigur
Björnsson, pers.uppl.). Það er því ljóst að þar sem lengst er á afrétt og fjallskilakostnaður
hæstur er því verulegt hagræði af því að geta haft fé í sumarhögum nær bæ. Þetta átti ef
til vill fremur við sunnlendingna sem tóku átt í spurningarkönnuninni en aðra bændur.

Opnu spurningarnar voru til að fá fram á hvaða nótum bændur væru að hugsa beitina og
ekki kom á óvart að bændur vildu nokkrum jöfnum höndum nýta beitina til að gera
skógin greiðfærari og samtímis nýta góða beit í skógi. Þetta var í samræmi við að vorin
og haustin voru vinsælustu beitartímarnir, færri voru að hugsa um að með því að beita
skóginn væri hægt að hlífa öðru landi við beit. Mikið hefur verið talað um að lengja
sláturtíma lamba og sérstaklega að slátra meira á sumrin (Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006)
og ætti sumarbeit í ræktuðum skógum að geta hentað vel til þess.
Þar sem frekar fáir svöruðu því neitandi að þeir vildu beita, er mjög óvarlegt að horfa um
of í þær vísbendingar sem skipting þeirra svara gefur. Flestir settu fyrir sig að skógurinn
var ekki skipulagður í upphafi sem beitarskógur, en það kemur á óvart að ekki fleiri en
33% skuli hafa áhyggjur af skógarskemmdum.
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5.9 Almenn umfjöllun um skógrækt og annan landbúnað
Skógarskjól skilar aukinni uppskeru (Klemenz Kr. Kristjánsson, 1976) og aukinni
framleiðni hjá dýrum (Bird o.fl., 1984) og er því áhugavert að rannsaka áfram
beitarnýtingu í ræktuðum skógum, sem gæti jafnframt dregið úr beitarálagi á illa förnum
afréttum í framtíðinni.
Möguleikar íslendinga til kolefnisbindingar með skógrækt eru miklir og er þörf á átaki til
aukinnar skógræktar til að standa við skuldbindingar Íslendinga í loftslagsmálum
(Bjarni Diðrik Sigurðsson o.fl., 2005; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017).
Sauðfjárbændur hafa samþykkt aðgerðaráætlun sem felur í sér kolefnisjöfnun íslenskrar
sauðfjárræktar meðal annars með skógrækt (Landssamtök sauðfjárbænda, 2017a).Þar
er gert ráð fyrir að hægt verði að kolefnisjafna með skógrækt 6,2t CO2-ígilda pr. ha
ræktaðs skógar á ári (Arnór Snorrason o.fl., 2003; Landssamtök sauðfjárbænda, 2017a).
Nauðsynlegt er að skoða hvernig samþætta megi kolefnisjöfnun, skógrækt og
sauðfjárbeit til að ná megi þessum markmiðum á sem flestum búum landsins.

5.9.1 Frekari rannsóknnir
Í skógarstefnu 21. aldar er talað um að höfuðviðfangsefnið sé að auka flatarmál skóga og
að því verði meðal annars náð með friðun lands fyrir beit og með breytingum á
fyrirkomulagi búfjárbeitar (Jón Loftsson o.fl., 2013). Það má velta fyrir sér hvort ekki
þurfi að styrkja grundvöllinn með fleiri íslenskum rannsóknum á eðli og áhrifum beitar á
skóga til að hægt sé að koma með tillögur um í hverju breytingar á fyrirkomulagi
búfjárbeitar skulu felast?
Kostnaður af friðun skóga er gríðarlegur og er áframhaldandi kostnaður við vörslu
landsins mikill, en það er á könnu Skógræktarinnar að meta hveru lengi hennar er þörf
hjá einstökum bændum sem eru í skógrækt á lögbýlum (Skógræktin, 2018). Stytting þess
tíma, eða jafnvel að sleppa friðun fyrir ákveðnar trjátegundir þar sem beitarþungi er
lítill, þýðir sparnað og þann sparnað má vega upp á móti hugsanlega auknum kostnaði
við nýskógrækt fyrstu árin vegna einhverra aukinna affalla samhliða hugsanlegri beit.
Segja má einnig kostnaður vegna skorts á rannsóknum á beit á tré og skóglendi sé mikill
og hugsanlega mun meiri en sá kostnaður sem hlýst af framkvæmd og úrvinnslu
beitartilrauna.
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Það er því stóraukin þörf á rannsóknum á þessu sviði. Æ fleiri bændur spyrja nú hvenær
óhætt er að sleppa búsmala og þá í hversu miklu magni á skógræktaland sem vaxið er úr
grasi án þess að valda óásættanlegum skemmdum eða afföllum á trjágróðrinum. Skortur
er á slíkum rannsóknum á skógrækt og sauðfjárbeit eins og ítrekað hefur verið bent á
(Arnlín Óladóttir o.fl., 2003; Bjarni D. Sigurðsson 2013).
Áberandi var staðsetning og eðli beitarinnar á lerkitrén, þ.e. að toppsprotar og
greinarendar voru ekki bitnir, eða minnstu trén. Áhugavert hefði verið að gera rannsókn
á efnainnihaldi nála, hvort einhver munur var á því eftir því hvort nálarnar voru í
nálaknippum á greinum og stofni eða á vaxtarsprota. En rannsókn Krause og Raffa
(1996) sýndi að munur var á dreifingu næringarefna í nálum evrópulerkis. Einnig gæti
verið áhugavert að rannsaka breytingu á efnainnihaldi undir berki stofns, sprota og nála
milli vetrar, vors og hausts.
Mest er þörf á frekari rannsóknum á mun milli trjátegunda í áhrifum á beit og milli
mismunandi beitartíma sauðfjár. Best væri að þær rannsóknir væru gerðar með
mismunandi beitarþunga, vegna þess hve erfitt er að ákvarða beitarþungann ef
meðferðirnar eru einungis beit/ekki beit (Steinunn Anna Halldórsdóttir, 2004; Lilja
Magnúsdóttir, 2010). Rannsóknir ættu bæði að beinast af áhrifum á endurnýjun skógar
og á hvort og hvenær óhætt er að beita skóg, bæði aldurslega og tímalega. Fyrr er ekki
hægt að gefa út neinar traustar leiðbeiningar um hvernig skógrækt og beit fara saman.
Einnig væri áhugavert að skoða mun á áhrifum skógarbeitar milli sauðfjár, nautgripa og
hrossa, en þó eru rannsóknir á sauðfjárbeit brýnastar þar sem sauðfjárbeit er sú nýting
sem mest áhrif hefur á úthaga á landsvísu (Ólafur Arnalds og Björn Barkarson, 2003).
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5.10 Lokaorð
Hvorki sauðfjárrækt eða skógrækt eru að fara að líða undir lok á næstunni, en báðar
búgreinarnar breytast stöðugt og þróast. Það hefur ætíð verið affarasælast að taka þátt í
þróuninni og hafa eitthvað um breytingarnar að segja frekar en að berjast stöðugt á
móti. Eftir 119 ára sögu skipulagðrar skógræktar og 1144 ára sögu sauðfjárræktar á
Íslandi er kominn tími til að greinarnar eigi sameiginlega sögu næstu árhundruði.
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5.11 Ályktanir


Rússalerki er almennt ekki eftirsótt af sauðfé og niðurstöður þessarar tilraunar
sýndu að óhætt var að beita sauðfé á ungan lerkiskóg sem var á bilinu 10cm til
301cm á hæð, óháð beitarþunga, sem mestur var 0,67 ær/ha.



Virk beitarstýring er þó alltaf nauðsynleg í skógarbeit og því þarf að fylgjast vel
með hegðun sauðfjár í skógi og vera tilbúinn að grípa inn í ef þess er þörf.



Lítt eftirsóttar trjátegundir, eins og rússalerki, er því hægt að beita að sumri áður
en toppsproti þeirra kemst yfir hámarks bithæð ef eftirlit er haft með
beitardýrum og nægur annar beitargróður er til staðar.



Ítrekað að niðurstaðan gildir bara fyrir sumarbeit, frekari rannsókna er þörf áður
en hægt er að fullyrða um áhrif beitar fyrr á vorin eða eftir göngur á haustin.



Eftirsóttar trjátegundir skal ekki beita fyrr en toppsproti er kominn vel yfir
hámarks bithæð eða þar til að þær hafa fengið þykkan börk (sem gerist oft við um
10cm bolþvermál hjá þeim tegundum sem á annan borð fá hann), ef að hætta er á
að búsmali hringbarki þær.



Skógar- og sauðfjárbændur eru almennt hlynntir nýtingu skóga til sauðfjárbeitar.
Einhver mismunur er þó eftir fjárfjölda og aukabúgreinum. Vissar vísbendingar
eru um að landshlutamunur sé á þvi hvenær menn vilja nýta skóginn til beitar.



Skógarskemmdir eru afstætt hugtak, þær geta verið fjárhagslegar, útlitslegar eða
tilfinningalegar. Nauðsynlegt er að gera skýran greinarmun á þessum þáttum.

Að lokum skal vitnað í orð Reimoser og Gossow (1996): „Sérhver grein bitin þýðir ekki
skemmt tré. Sérhvert tré bitið þýðir ekki skemmdan skóg“
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7.1 Viðauki I

104

105

106

107

108

109

7.2 Viðauki II
Bréf með útsendri spurningakönnun

Lóni 2 16.febrúar 2016
Ágæti skógar- og sauðfjárbóndi
Meðfylgjandi er slóð á spurningakönnun um sauðfjárbeit í ræktuðum skógi sem send er til allra
bænda sem eru með þinglýstan samning við landshlutaverkefnin í skógrækt ásamt því að vera með
yfir 50 vetrarfóðraðar kindur.
Spurningakönnunin er liður í mastersverkefni Guðríðar Baldvinsdóttur í skógfræði við
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Tilgangur spurningakönnunarinnar er að kanna viðhorf til
beitar í ræktuðum skógi og sjá hvort áhugi sé meðal skógar-og sauðfjárbænda að nýta skóginn sinn til
beitar og þá á hvaða hátt. Það skiptir miklu að sem flestir skógar-og sauðfjárbændur sjái sér fært að
leggja rannsókninni lið og auka þannig gildi hennar, þar sem afar litlar upplýsingar eru til í dag í þessa
veru.
Könnunin er frekar stutt, um það bil 5 mínútur tekur að svara henni. Ætlast er til að einn aðili svari
könnuninni fyrir hvert býli og við biðjum ykkur að senda ekki slóðina á könnunina á aðra. Ekki verður
hægt að rekja svör við könnuninni til þeirra sem svara og fullum trúnaði er heitið við meðferð
svaranna og alla úrvinnslu og meðhöndlun gagna.
Smelltu á þessa slóð: http://goo.gl/forms/ov672lUdnS til að svara könnuninni. Ef einhverjar
spurningar vakna þegar könnuninni er svarað eða vírusvarnir í tölvu leyfa ekki að netslóðin á
könnunina sé opnuð má hafa samband við Guðríði Baldvinsdóttur í netfanginu gugga@lon2.is eða í
síma 866-1511.
Með góðri kveðju og þökk fyrir þátttökuna,
Guðríður Baldvinsdóttir, skógar- og sauðfjárbóndi
Lóni 2
671 Kópasker
s.866 1511
gugga@lon2.is
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