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Útdráttur 

Melgresi tilheyrir íslensku flórunni og hefur vaxið hér á landi alveg frá því fyrir landnám. Í 

þessari ritgerð til BA prófs við Listaháskóla Íslands er sjónum beint að þessari merkilegu 

jurt. Greint er frá eiginleikum og uppbyggingu melgresis. Fjallað er um notkun þess í 

gegnum aldirnar bæði sem fæðu og í öðrum tilgangi og gefin innsýn í þau horfnu handtök 

sem viðhöfð voru við melskurð og mjölgerð. Einnig er fjallað um melgresi sem 

landgræðslujurt og hæfni þess til kolefnisbindingar. Sagt er frá þeim rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á eiginleikum og notkunarmöguleikum melgresis á síðustu misserum. 

Leitað hefur verið fanga víða bæði í rituðum heimildum og með viðtölum við sérfræðinga 

og aðra. Tilgangurinn með ritgerðinni er tvíþættur. Í fyrsta lagi að safna saman fróðleik og 

þekkingu um melgresi og notkun þess frá landnámi. Í annan stað að varpa fram 

hugmyndum um frekari nýtingu melgresis með hliðsjón af þeirri þekkingu sem fyrir hendi 

er og nýjustu rannsóknum á eiginleikum og hagnýtingu þess. Margt bendir til þess að 

notkunarmöguleikar melgresis við landgræðslu og kolefnisbindingu séu vannýttir og að 

grasið megi nýta við kynbætur á öðrum korntegundum. Varpað er fram hugmyndum um 

frekari rannsóknir og nýtingarmöguleika melgresis. 
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Inngangur  

Síðastliðin ár hef ég gengið alloft meðfram ströndinni suður með sjó við Hafnir á 

Reykjanesi. Á þessari göngu minni hef ég séð melgresi bæði í stórum breiðum og smærri 

þyrpingum. Þetta tignarlega gras hefur ekki aðeins skotið rótum á strandlengjunni heldur 

einnig í huga mér alveg frá og með fyrstu gönguferðinni á þessum slóðum. Það hefur ekki 

horfið úr kollinum á mér síðan, enda eru rætur grassins allt að fimm metra löng flækja sem 

umvefur mig alla.1 Við klófestum hvort annað, því iðulega á ég það til að slíta með mér 

nokkur strá. Ég hef handleikið þau um stund og jafnvel ofið úr þeim. Þannig hef ég aðeins 

kynnst eiginleikum grassins sem virðast margir og spennandi.  

Melgresi ber einstakan lit, vex oft á hrjóstrugum stað, er sterkt, fallega byggt og sker 

sig úr. Það er hjálplegt en getur einnig verið hættulegt. Melgresið vex víða, aðallega í 

sendnum jarðvegi og er auðvelt að finna það í íslenskri náttúru. Fyrr á tímum var grasið 

nýtt frá rót til fræa. Ýmsir nytjahlutir voru ofnir úr löngu rótarkerfinu. Stráin voru nýtt til 

einangrunar og þar sem aldinið náði fullum þroska var malað úr því korn sem nýtt var í 

matseld. Það má því segja að melgresi og nýting þess sé hluti af íslenskum menningararfi 

sem vert væri að halda til haga og jafnvel endurvekja en ekki glata eins og stefnir í. Nú um 

stundir er grasið nánast eingöngu nýtt í landgræðslu í þeim tilgangi að binda niður jarðveg 

og hefta uppblástur og hefur það borið góðan árangur á svæðum þar sem mikill sandur er.  

Í þessari ritgerð til BA prófs við Listaháskóla Íslands eru eiginleikar melgresis 

kannaðir. Uppbygging grassins verður skoðuð og greint frá sögu þess og nýtingu hér á 

landi í gegnum aldirnar. Tilgangurinn er í fyrsta lagi að kynnast nánar hinni merkilegu 

plöntu melgresi og í öðru lagi að kanna möguleika á frekari nýtingu melgresis í ljósi 

sögunnar og þeirra rannsókna og þekkingar sem aflað hefur verið um plöntuna á allra 

síðustu árum. 

 

 

                                                
1 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
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1.   Melgresi 

Melgresi, melur, eða Leymus arenarius eins og það er kallað á latnesku, er kraftmikið, 

stórvaxið og fjölært gras. Melgresi er talið ein af landnámsplöntum íslensku flórunnar.2 

Tegundina er að finna vítt og breytt um land allt. Óhætt er að segja að flestir kannist við 

grasið á sandmiklum svæðum svo sem á foksöndum sem fylgja gosbeltinu sem Ísland 

liggur á, sandorpnu hrauni, vikri og í fjörusandi. Þau svæði þar sem melgresi er að finna 

má sjá á mynd 1.  

 
Mynd 1: Dreifing melgresis á Íslandi. 

Staðsetning melgresis í íslenskri náttúru vekur stundum furðu. Hvernig geta sandar alið svo 

gróskumikinn vöxt? Nafn grassins melgresi bendir trúlega til vaxtarstaða grassins eða á 

melum.3 Einnig dafnar það vel á móbergssvæðum uppi á hálendi og hægt er að finna 

melgresi í allt að 1000 metra hæð yfir sjávarmáli.4 Hér í fyrsta kafla þessarar ritgerðar 

                                                
2 Sveinn Runólfsson,. „Íslenska melgresið,“ í Græðum Ísland Landgræðslan 80 ára, 15.kafli, bls. 131–138, 
Reykjavík: Landgræðsla ríkisins, 1988, bls. 131.  
3 Steindór Steindórsson, Íslensk plöntunöfn, Reykjavík: Bókaútgáfa menningarsjóðs, 1978, bls. 63. 
4 Hörður Kristinsson, Íslenska plöntuhandbókin. Blómplöntur og byrkingar, Reykjavík: Mál og menning, 
2013, bls. 296. 
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verður grasaættin skoðuð, sú ætt sem melgresi tilheyrir og gerð grein fyrir uppbyggingu 

grassins og helstu eiginleikum þess. Þess skal þó getið að eiginleikar melgresis eru gegnum 

gangandi stef í þessum skrifum. 

1.1.  Grasaætt 
Íslenska melgresið tilheyrir grasaætt eða Poaceae sem er ætt undir einkímblöðungum, en 

talið er að sú ætt hafi þróast frá vatnaplöntum.5 Það er athyglisvert í ljósi þess að melgresi 

vex á afar þurrum svæðum. Það sem einkennir grasaættina er holur, liðskiptur, sívalur eða 

ferstrendur stöngullinn. Á milli liðanna eru upphleypt hné að finna. Blaðslíðrin eru opin og 

beinstrengjótt með broddum sem gerir þau snörp viðkomu.  

1.2.  Uppbygging melgresis 
Þetta stóra og harðgerða gras getur náð 50-90 sm hæð. Það skiptist í ax sem ber aldin, 

stöng, blað og rætur eins og mynd 2 gefur til kynna. 

 
Mynd 2: melgresi frá rót til fræja. 

                                                
5 Hörður Kristinsson, Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Flóra Íslands. Blómplöntur og byrkningar, Reykjavík: Vaka 
– Helgarfell, 2018, bls. 122. 
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Blómið, sem kallast ax, er á stráendanum. Axið er afar grófgert miðað við grastegundir 

sem vaxa hér á landi. Lengd þess er frá 12-20 sm og breiddin er 10-18 mm og í því eru oft 

50–100 fræ. Oftast eru öxin þríblóma en fjórða blómið á það til að fylgja, þá er það gelt. 

Efsta blómið er karlblóm og blómgast plantan í júní.6 Agnir axanna eru oddmjóar, ögn 

loðnar og 15-20 mm á lengd. Aftur á móti eru blómagnirnar vel loðnar. Þær efri eru styttri, 

týtulausar og oddhvassar. Neðri blómagnirnar eru í svipaðri lengd og axagnirnar. 

Frjóhnappurinn ber fjólubláan lit og nær fimm mm lengd. Aldin melgresis er hneta, þar 

sem aldinhýði og fræskurn er orðið að einu.7  Hárlaus stöng grassins er sterklega byggð og 

blöðin sem umvefja stráið eru fimm til tíu mm breið og eiga það til að verpast upp í þurrki. 

Blöð blaðsprotanna eru mjórri. Blöðin sem vaxa snemmsumars kallast blöðkur.8 Ef blöðin 

eru brotin milli fingra, leggur af þeim sérstök lykt. Segja má að jurtin sé í blá- eða 

grágrænum litartóni eða þar til sumar tekur að stytta. Eins og fram hefur komið er 

rótarkerfi melgresis eða jarðstönglakerfi afar langt, skríðandi og marggreinað, eða allt að 

fimm metrar og er það allt í einum kuðli. 9 Erfitt getur verið að nálgast og sjá ræturnar þar 

sem um fíngert og viðkvæmt net er að ræða. Helst væri að fara í rofabörð þar sem 

sandurinn hefur fokið undan grasinu til að líta þær augum. Þá liggja ræturnar eins og motta 

í sandinum. Fínni ræturnar eru kallaðar sumtag en þær grófari buska.10  

1.3.  Eiginleikar melgresis 
Næringarsnauður sandur og hæfilega mikið sandfok, eða þar sem engin önnur planta getur 

vaxið og dafnað, eru kjöraðstæður melgresis. 11  Melgresið þolir vel sandblástur því 

rótarkerfið er mikið og djúpt, eins og áður segir, svo það nær mjög góðri festu. Blöðin eru 

þykk og vaxborin, sem gefur grasinu ákveðna einangrunarhæfni, það hrindir frá sér vatni. 

Þar sem reglulega er sandfok er gróska og fræmyndun mest. Fræið getur sent nýja 

vaxtarsprota við jarðvegsyfirborð og er líklegt að áfokið örvi sprotamyndun.12 Melgresið 

getur dreift sér hratt bæði með rótarskotum sem og með fræi en plantan ber mikið fræ sem 

er eftirsóknarvert í þágu landgræðslustarfa því mikið magn þarf af fræi til sáninga.13 

                                                
6 Áskell Löve, Íslenzkar jurtir, Reykjavík: Mál og menning, 1945, bls. 82. 
7 „Melgresi (Leymus arenarius),“ Náttúrufræðistofnun Íslands, sótt 7. oktober 2018 af 
https://www.ni.is/biota/plantae/anthophyta/melgresi-leymus-arenarius. 
8 Hörður Kristinsson, Íslenska plöntuhandbókin. Blómplöntur og byrkingar, bls. 296. 
9 Áskell Löve, Íslenzkar jurtir, bls. 82. 
10 Þórður Tómasson, „Sumtag og sumtagssnælda,“ Árbók Hins Íslenzka fornleifafélags 58. árgangur, 1. 
tölublað (1961): 55–60, bls. 55–56, sótt 13. oktober 2018 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2051729. 
11 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
12 Sveinn Runólfsson, „Íslenska melgresið,“ bls. 132. 
13 Sveinn Runólfsson, „Íslenska melgresið,“ bls. 133. 
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Ef melgresið myndar lítið af fræjum er hætt við að háir sandhólar myndist. Á toppi 

þeirra er lítið um raka jörð svo að aðrar plöntur ná ekki að festa sig. Því trónir melgresið 

eitt á toppnum í þeim aðstæðum, samanber mynd 3.  

 
Mynd 3: melhóll. 

Melgresið á það þó ekki til að tróna á toppnum í fleiri aðstæðum en þessum og má 

eiginlega segja að það sé frægt fyrir það að víkja undan ásókn annarra plöntutegunda. Er 

það talið afar jákvæður eiginleiki, þá sérstaklega þar sem melgresið er notað sem 

landgræðslujurt. Plöntur með þennan eiginleika eru einnig dæmigerðar landnemajurtir, 

jurtir sem nema land í áður óbyggðu eða lítt byggðu landi.14 Þær plöntur sem stíga í fótspor 

melgresis og hefta sömuleiðis fok og binda niður jarðveg eru túnvingull, sauðvingull, 

skriðlíngresi, sveifgrös, loðvíðir og krækiberjalyng. Það fer eftir gróðri sem vex í kringum 

melgresið hvaða planta nær að festa rætur á búsvæðinu. 15 

Melgresið þolir beit vel eða án þess að vera fyrir varanlegu tjóni, nema fyrstu daga 

vorsins þegar plantan er að koma sér á legg. Neðarlega á plöntunni er öflugan vaxtarvef að 

finna sem endurnýjast ef plantan er komin vel á veg þegar bitið er af.16 Nánast allar aðrar 

blómplöntur hafa blöð með takmarkaðan vöxt, það er að segja vaxa ekki eftir að sár hefur 

myndast.17 Eini ókosturinn er að þegar bitið er af grasinu minnkar hæfni þess til að mynda 

                                                
14 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi, Gunnarsholt, Landgræðsla ríkisins, 
tekið 2. október 2018. 
15 Sveinn Runólfsson, „Íslenska melgresið,“ bls. 132. 
16 Sveinn Runólfsson, „Íslenska melgresið,“ bls. 132. 
17 Hörður Kristinsson, Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Flóra Íslands. Blómplöntur og byrkningar, bls. 241. 
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fræ. Fræin eru þó ekki til mikils gagns í stórum breiðum, þar sér vaxtarbroddurinn um að 

koma nýjum plöntum á legg. Fræin geta þó verið til gagns ef þau ná fullum þroska og fjúka 

á ný svæði og hefja spírun eins og dæmi er um í Surtsey.18 Þegar Surtsey var enn í myndun 

sáust græn strá stinga upp kollinum. Vísindamennirnir sem fylgdust með lífríki Surtseyjar 

frá fyrstu tíð komu auga á skugga stráanna í kvöldsólinni og veltu vöngum yfir því hvernig 

fræið hefði komist til eyjunnar. Þeim þótti líklegt að fræið hefði borist með krafti sjávar 

eða um 20 kílómetra langan veg frá ströndum Íslands, því ekki var það að finna í eyjum í 

næsta nágrenni á þessum tíma. Því má telja að melgresisfræ hafi þann eiginleika að geta 

velkst um í sjó í tiltekinn tíma, ákveðna vegalengd þar til það missir hæfni sína til að 

spíra.19 

2.   Melgresi á Íslandi 

Í þessum kafla og verður forsaga og uppruni melgresis rakinn bæði áður en það nam hér 

land og eftir það. Melgresis er getið í okkar fyrstu sögum og upp frá því birtist grasið í 

ýmsum menningarmyndum sem skoðaðar verða suttlega. 

2.1.  Uppruni melgresis 
Fyrir líf melgresis á Íslandi var það að finna í Norður-Evrópu fyrir um 9000 árum eða eftir 

síðustu ísöld, eins og flest allar jurtategundir sem eru að finna á Íslandi. Á mynd 4 má sjá 

þau svæði þaðan sem melgresið er talið koma frá.  

 
Mynd 4: þau svæði sem talið er líklegt að melgresi komi frá. 

                                                
18 Viðtal 3 (15. nóvember 2018), viðtal höfundar við Kesöru Margréti Anamthawat-Jónsson. 
19 Sturla Friðriksson, „Melgresi í Surtsey,“ Náttúrufræðingurinn 36. árgangur (1966–1968): bls. 157–158. 



 

 7 

Eftir að ís fór að bráðna fóru plöntur að vaxa á ný þar á meðal melgresið. Talið er nokkuð 

víst að grasið hafi ekki verið til í þeirri mynd sem við þekkjum það áður en síðasta 

ísaldarskeið hófst.20 Með straumum vinds og sjávar hefur fræ melgresis borist til Íslands og 

numið sér land, landi og þjóð til mikilla hagsbóta. Líklegast hefur melgresið numið land 

um leið og jöklar hófu að hopa og því er það talið ein af landnámsplöntum íslensku 

flórunnar eins og fram hefur komið.21  

2.2.  Melgresi og menningararfur 
Íslenska melgresið er vel þekkt gras sem er fyrir mörgum tákn um seiglu. Það hefur staðið 

af sér öll þau vonskuveður og hamfarir sem geisað hafa hér á landi frá því fyrir landnám.22 

Elstu heimildir sem við eigum um melgresi eru að finna í Íslendingasögum þar sem fram 

kemur að það hafi verið nýtt sem fóður fyrir hesta. Í Brennu-Njálssögu, eftir bardagann á 

Kringlumýri, reið Birnir í Mörk ásamt Kára „ … á Sand ok leiddi undir melbakka hestana, 

ok skáru melinn fyrir þá, at þeir dæi eigi af sulti.“23 

Í bók Hallgerðar Gísladóttur, Íslensk matarhefð, segir að stöng melsins hafi verið 

bútuð niður og gefin búfé í harðindum eins og Birnir og Kári gerðu í Njálu. Í bókinni segir 

einnig að hlunninda af melgresi sé getið í Fornbréfasafni frá 12. öld og að til séu lýsingar 

frá 18. og 19. öld um nýtingu melgresis. 24  Ein af þessum lýsingum er svar Mörtu 

Brynjólfsdóttur, sem fædd var 1889, við spurningaskrá Þjóðháttasafnsins sem heitir Að 

koma mjólk úr mat.25 Marta talar meðal annars um þvottaklút sem unnin var úr rótum 

melgresis og þótti munaður meðal kvenna.26 Konur báru að öllum líkindum útsaumaðar 

myndir af melgresi á reiðbúningum og söðulsessum.27 Það hefur þó ekki verið staðfest þar 

sem erfitt hefur reynst að greina hvort um melgresi sé að ræða en það koma ekki margar 

aðrar tegundir íslensku flórunnar til greina.28 Myndirnar svipa til þess sem sést á mynd 5.  

                                                
20 Viðtal 3 (15. nóvember 2018) viðtal höfundar við Kesöru Margréti Anamthawat-Jónsson. 
21 Sveinn Runólfsson, „Íslenska melgresið,“ bls. 131. 
22 Þórður Tómasson, „Sumtag og sumtagssnælda,“ bls. 55. 
23 Brennu-Njáls saga, Örnólfur Thorsson hafði umsjón með útgáfu, Reykjavík: Mál og menning, 2016, bls. 
343. 
24 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, Reykjavík: Mál og menning, 1999, bls. 204. 
25 Viðtal 6 (29. nóvember 2018), viðtal höfundar við Gróu Finnsdóttur. 
26 „Mjólkurílát, mjólkurmatur, mjólkurvinnsla,“ Sarpur. Menningarsögulegt gagnasafn, sótt 5. desember af 
http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=551841. 
27 Viðtal 7 (7. desember 2018), viðtal höfundar við Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna. 
28 „Júnírannsóknir Byggðasafnsins á Reykjum,“ Feykir, sótt 5. desember 2018 af 
https://www.feykir.is/is/frettir/junirannsoknir-byggdasafnsins-a-reykjum.  
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Mynd 5: mynstur af útsaumuðu melgresi. 

Staðar- og bæjarheiti vísa oftar en ekki í umhverfi sitt og þegar örnefnaskrá er skoðuð eru 

víða staðir með skírskotanir í melgresi. Sem dæmi má nefna svæðið Hólsfjöll, austan við 

Jökulsá á fjöllum, eitt stærsta uppgræðslusvæði Landgræðslunnar.29 Nafið er dregið af 

orðinu foksandshóll, sem vísar í lifnaðarhætti melgresis. Við nafngiftina var svæðið þakið 

sandhólum sem eru nú horfnir.30 Einnig má leiða að því líkur að örnefnið Stöng sem 

þekkist um allt land eigi rætur að rekja til melgresis en grasið gekk meðal annars undir því 

nafni (sjá bls. 9). Þekktastur er bærinn Stöng í Þjórsárdal sem er frá þjóðveldisöld. Einnig 

er til örnefnið Sandhólastöng.31 

3.   Nýting melgresis fyrr á öldum 

Melgresi og fjölbreytt nýting þess í gegnum aldirnar birtist í ýmsum myndum á heimilum 

fólks og nærumhverfi. Kaflinn lýsir notum landsmanna af melgresi á öldum áður. Grasið 

var nýtt til kornræktar og fylgdu henni hin ýmsu tól. Ef vel tókst til varð úr uppskerunni 

matur. Þekking kornræktar barst með landnámsmönnum sem margir hverjir komu úr 

kornræktarhéruðum í Noregi. Hlé varð á kornrækt um nánast allt land á 14. öld þegar 

                                                
29 „Hólsfjöll,“ Ferðafélag Íslands, sótt 3. desember 2018 af 
https://www.nat.is/travelguide/ahugav_st_holsfjoll.htm.  
30 Anna Bragadóttir, Guðrún Gísladóttir, „Vísbendingar um gróðurfarsbreytingar á Hólsfjöllum í ljósi 
örnefna,“ Félag landfræðinga, sótt 3. desember 2018 af 
http://landfraedi.is/landabrefid/2006/Landabrefid_2006_AB_GG.pdf.  
31 „Stöng,“ Örnefnasjá Landmælinga Íslands, sótt 5. desember 2018 af https://ornefnasja.lmi.is/.  
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landsmenn hófu að flytja inn korn í miklu mæli.32 Kornrækt hélt þó eitthvað áfram á þeim 

svæðum þar sem hvað lengst var í næsta kaupstað. Eins heppilegt og það var reyndist það á 

því svæði þar sem kornið náði hvað bestum þroska, eða í Skaftafellsýslum. 33 Aðrir hlutar 

plöntunar en kornið sjálft voru einnig nýttir til ýmiss brúks sem einnig verður fjallað um 

hér. 

3.1.  Uppskera 
Meltekja var þýðingarmikil hlunnindi á jörðum hér áður fyrr og var söfnun melfræs 

stórvægilegur þáttur í mataröflun íbúa um aldir. Á bæjum þar sem íslenska kornið dafnaði 

vel var það oft daglega á borðum þrátt fyrir erfiðið sem fólst í verkun þess.34 Í gegnum 

tíðina hefur melgresið verið nefnt ýmsum nöfnum í sveitum landsins eins og blaðka, stöng, 

villihafrar, kornstangagras, melfjöður eða sandgras.35 Ekki eru aðeins ólík nöfn að finna 

yfir grasið heldur eru ýmis heiti yfir verkun á grasinu og tól sem því verki fylgdi ólík frá 

einum stað til annars. Melgresið var skorið með stuttum heimasmíðuðum ljá sem kallaðist 

sigði. Það var gert í þurru veðri við sumarlok, oftast í september, þó einungis þar sem það 

hafði náð fullum þroska, samanber mynd 6. Meðfram strandlengjunni voru svokölluð 

matleysubelti þar sem melstangirnar báru óþroskuð fræ og var það kallað matleysa.36 

 
Mynd 6: sigði. 

                                                
32 Jónatan Hermansson, „Kornrækt á Íslandi,“ Ráðunautafundur 16. árgangur, 1. tölublað (1993): bls. 178–
187, bls. 181, sótt 10. nóvember 2018 af https://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6851960.  
33 Jónas Bjarnason, Úttekt á hagkvæmni kornræktar á Íslandi: ásamt samantekt um stuðning við kornrækt í 
þekktum kornræktarlöndum, Reykjavík: Hagþjónusta landbúnaðarins, 1998, bls. 3.; Jónatan Hermansson, 
„Kornrækt á Íslandi,“ Ráðunautafundur bls. 181. 
34 Sæmundur Magnússon Hólm, „Um meltakið í vesturparti Skaftafellssýslu,“ í Sandgræðslan 50 ára, 7. 
kafli, bls 102–139, Reykjavík: Búnaðarfélag Íslands og Sandgræðsla ríkisins, 1958, bls. 120–134. 
35 Björn Sigurbjörnsson, „Íslenzki melurinn,“ Náttúrufræðingurinn 30. Árgangur, 3. Tölublað (1960-1961): 
bls. 129 – 137, bls. 131.; Steindór Steindórsson, Íslensk plöntunöfn, bls. 62–63. 
36 Eyjólfur Eyjólfsson, „Melur og notkun hans fyrr og nú,“ í Sandgræðslan 50 ára, 8. kafli, bls 140–145, 
Reykjavík: Búnaðarfélag Íslands og Sandgræðsla ríkisins, 1958, bls. 145. 
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Melstangirnar voru skornar þar sem ræturnar hófust. Magnið sem náðist í hvern flutning 

var kallað kerfi og var bundið með melstöngum sem ekki voru skornar heldur slitnar upp 

með rótum. Því næst var uppskeran flutt heim að bæ á klifbera, bundin í bagga með öxin 

upp, þar sem grasið var látið þorna í knippum. Ef ekki átti að vinna melinn strax var tyrft 

yfir þangað til verkun hófst. Melurinn var þurrkaður svo hægt væri að slá öxin af stráunum. 

Það kallaðist að skaka mel eða dusta.37 Rekaviðsdrumb var komið fyrir í hnéhæð manns, 

því næst var hafist handa við að slá öxunum í viðinn, svo kornið félli úr.38 Þegar þangað 

var komið í ferlinu var kornið bakað yfir opnum eldi í svo kölluðu sofnhúsi sem svipar til 

þess sem mynd 7 sýnir. Sofnhúsið var nýtt til vinnslu á melgresi og dregur nafn sitt af 

korninu sem verkað var í hverri lotu, en hver lota nefndist sofn.39 

 
Mynd 7: sofnhús. 

Undir sofni, þeim stað sem kornið var ristað í húsinu, var kynnt með melstöngum, 

melblöðkum, hrísi og fleiru. Um tíu sentímetra þykku lagi var dreift á eins konar mottur 

sem kölluðust fláttur og var það kynnt þar til kornið var orðið vel heitt. Við það losnaði 

hismið frá kjarnanum. Kornið átti að vera orðið nógu hart svo það brotnaði við litla sem 

enga snertingu. Meðaltími sem setið var yfir eldstæðinu voru um fimm klukkustundir. 
                                                
37 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 204. 
38 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi. 
39 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi. 
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Eldstæðið var staðsett í holu á gólfinu, yfir því lágu rimlar sem kölluðust marar, sem á 

lögðust svo fláttur. Fláttur eru í nútímamynd líkt og mottur sem notast er við í sushi gerð. 

Þessar voru þó nokkuð stærri, útbúnar úr melstöngum. Meðfram brúninni allri voru lagðar 

griðkur sem var hálfgerður kanntur á því svæði sem kornið bakaðist. Oftast var hafður 

gluggi eða op og hleri var áveðursmegin svo reykur ætti auðveldari útgönguleið. Þegar 

bakstri var lokið var kornið fært yfir í stórt kerald, sem kallaðist troðslubytta. Ofan í 

keraldið gekk svo berfættur maður og hóf að troða fullum þunga hálfhring eftir hálfhring 

þar til kjarninn var laus frá hisminu. Að lokum var kjarnanum komið fyrir í driftutroginu 

og hismið hrist með sérstökum takti og endanlega fjarlægt. Líkist trogið einna helst 

þorrabökkum samtímans eins og sjá má á mynd 8.  

 
Mynd 8: driftutrog. 

Var þetta gert við dyrnar og þá skemmdi ekki fyrir ef um lítilsháttar vind utandyra var að 

ræða svo að hismið fyki burt. Þessi aðgerð var kölluð að drifta. Hægt var að geyma kornið 

heilt og mala síðar í þar til gerðri kvörn. Melkornið var geymt í kistum og geymdist lengi 

ef það var vel verkað. Afar seinlegt þótti þó að vinna mjölið og þótti gott að ná einni fullri 

tunnu úr 40 hestburðum.40 Fjöldi hugtaka sem fylgja meltekju benda til þess að nytjar 

melsins voru landsmönnum mikilvægar.  

3.2.  Fæða úr melkorni 
Íslenska kornið, eins og það var oft kallað, var nýtt til brauðbaksturs og í grautargerð en 

það allra fínasta fór í pönnukökur eða lummur.  Það sem gert var úr deiginu var ekki alltaf 

hitað eða bakað því við verkun á korninu í sofnhúsinu stiknaði kornið svo vel að hægt var 

að borða það jafn óðum. Þá var mjölinu hnoðað saman með mjólk eða sýru og jafnvel 

smjöri. Kallaðist þessi réttur tismi. Stundum var melmjölssoðkökum stungið í pott og þær 

                                                
40 Sæmundur Magnússon Hólm, „Um meltakið í vesturparti Skaftafellssýslu,“ bls. 120–134. 
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soðnar.41 Einnig var búinn til drykkur eða öl úr melmjöli sem kallaðist munngát. Þá var 

mjölinu hrært út í mjólk sem hleypt var og þeytt svo froða myndaðist. Eftir erfiða daga í 

melskurðinum voru sigðargjöld veitt en það var melgrautur með smjöri eða rjóma.42 Við 

verkun á korni til matar þurfti að hafa augun opin svo að sýkt korn bærist ekki með. 

Vandamálið er tengt sveppategund sem vex á grasinu sem og á örðum grastegunum og 

blómum og kallast korndrjóli. Á melgresinu er oft talað um melaskít og er um dökkan 

ofvöxt út frá blómi að ræða, eins og sjá má á mynd 9.43 

 
Mynd 9: korndrjóli. 

Getur sveppurinn valdið sömu áhrifum og hugvíkkandi efni eins og LSD.44 Veikin sem 

sveppurinn orsakar hefur áhrif á slétta vöðva líkamans og getur þar af leiðandi valdið 

ógleði, listarleysi, þorsta, höfuðverk og meltingartruflunum. Skilningarvitin daprast. Drep í 

útlimi og slen eru einnig dæmi um einkenni. Veikin var hér áður fyrr kölluð hinn heilagi 

eldur.45 

3.3.  Nytjahlutir úr mel 
Melurinn var ekki eingöngu nýttur til matar. Úr rótunum, bæði sumtagi, fínni rótunum og 

busku, þeim grófari, voru útbúin reipi, reiðingar, síur, þvögur, beisli, hnakkgjarðir, 

klyfberagjarðir og þráður til sauma. Vorsumtag þótti betra en það sem fannst að hausti.46 

Gæta þurfti þess afskaplega vel ef nýta átti rótina að ganga ekki of nærri plöntunni og taka 

                                                
41 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 204. 
42 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi. 
43 Guðrún Bjarnadóttir, Grasnytjar á Íslandi, þjóðtrú og saga, Borgarfjörður: 2018, bls. 124.  
44 Viðtal 2 (2. október 2018), viðtal höfundar við Guðjón Magnússon. 
45 Guðrún Bjarnadóttir, Grasnytjar á Íslandi, þjóðtrú og saga, bls. 124. 
46 Þórður Tómasson, „Sumtag og sumtagssnælda,“ bls. 55. 
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of mikið af henni. Plantan gat hreinlega drepist og of nærgöngul nýting rótar gat því 

hrundið af stað sandfoki.47  Svo hægt væri að útbúa áðurnefnda nytjahluti þurfti ýmis 

verkfæri, svo sem sumtagsspýtu sem geymdi þráðinn, sumtagsnál og sumtagssnældu. 

Melstöngin var notuð í kústa og höfð undir torfi í húsum, sem einangrun og vatnsvörn.48 

Flautaþyrill var sérstakur kústur úr melstöng sem nýttur var til að þeyta flautir úr 

linhleyptri mjólk.49  

4.   Melgresi sem landgræðslujurt 

Löngum hefur verið vitað að hér áður fyrr var landið skógi vaxið. Talið er að upp úr 

landnámi hafi snöggar breytingar átt sér stað. Birki- og víðifrjóum fækkaði og grasfrjóum 

fjölgaði. Talið er að skógar í byggð hafi eyðst á einungis 80–130 árum frá landnámi og í 

kjölfarið fór land að eyðast með uppblæstri. Kólnandi loftslag og tíðar hamfarir, svo sem 

eldgos, áttu þátt í því að gróður átti erfitt uppdráttar.50 Í þessum kafla verða helstu þættir 

landgræðslu síðustu áratuga skoðaðir og fjallað um melgresi í því samhengi sem er ein 

öflugusta landgræðslujurt sem völ er á. 

4.1.  Mikilvægi landgræðslu 
Talið er að jarðvegur heimsins eyðist 40 sinnum hraðar en hann myndast. Landsvæði á 

stærð við Ísland eyðast á hverju ári. Grunnundirstaða tilvistar okkar hér á jörinni er 

jarðvegurinn sem við búum að. Hann framleiðir matvæli fyrir okkur sem og aðrar tegundir. 

Jarðvegur sér okkur einnig fyrir byggingarefni, geymir sögu, hefur líffræðilegan 

fjölbreytileika, bindur niður kolefni, geymir næringaefni og hleypir þeim í hringrásina á 

ný.51 Jarðvegurinn færir okkur vatn. Því þurfum við að nota gróður og jarðvegsauðlindir í 

hófi, þekkja okkar mörk og ástand lands. Að auka ábyrgð landnotenda er ein af grunn 

áherslum Landgræðslu ríkisins í dag. Eyðing lands er ein mesta ógn við mannkynið því án 

jarðvegs væri jörðin óbyggileg. Jarðvegseyðing er því ekki aðeins vandamál okkar 

Íslendinga heldur er baráttan gegn jarðvegseyðingu eitt mikilvægasta viðfangsefni allra 

jarðarbúa.52  

                                                
47 Guðrún Bjarnadóttir, Grasnytjar á Íslandi, þjóðtrú og saga, bls. 124. 
48 Hjörleifur Stefánsson, Af jörðu – Íslensk torfhús, Reykjavík: Crymogea, 2013, bls. 242. 
49 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenzkir þjóðhættir, Reykjavík: Opna, 1934, bls. 49. 
50 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi. 
51 „Jarðvegur er undirstaða lífsins,“ Landgræðsla ríkisins, 14. október 2018, sótt af 
https://www.land.is/2015/06/05/jardvegur-er-undirstada-lifsins/. 
52 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi. 
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4.2.  Saga landgræðlsu á Íslandi 
Fyrstu heimildir um heftingu sands eru til um Strandir í Selvogi á Reykjanesi. Þar voru 

reistir sandvarnargarðar til að vernda tún og hefta sandfok á 13. öld. Það var ekki fyrr en 

1745 sem stjórnvöld fóru að hafa afskipti af málum. Tilskipun kom frá konungi um að 

grjótgarðar skyldu reistir og í þá sáð melfræi til að verja fiskreiti fyrir sandi í 

Vestmannaeyjum. Þá skipaði Björn Halldórsson bændum í Sauðlauksdal á Vestfjörðum að 

reisa 940 metra langan garð til þess að sporna við eyðileggingu af völdum sandfoks. Björn 

var fæddur og uppalinn í Selvogi á 18. öld en fluttist svo síðar í Sauðlauksdal. Björn var 

einn helsti boðberi upplýsingarinnar á Íslandi og mikill frumkvöðull í garðrækt. Kunnáttu 

sinni kom hann á framfæri til almennings með skrifum í búfræðiritið Atla þar sem hann 

fjallaði meðal annars um nýtingu melgresis til að sporna gegn uppblæstri.53   

Þann 5. júlí 1907 mælti Hannes Hafstein ráðherra og skáld fyrir fyrstu lögum um 

landgræðslu á Íslandi og var þá langt og strangt uppvaxtarskeið loks hafið.54 Fólk fór að 

gera sér grein fyrir því að melgresi var ekki aðeins næring fyrir mannfólkið heldur líka 

jarðveg. Sandfok ógnaði byggð og atvinnulífi á þeim svæðum sem lítið var um gróður. Á 

Eyrarbakka, Þorlákshöfn, Bolungarvík, Kópaskeri og Vík í Mýrdal voru tíðir sandbyljir og 

þurfti að grípa til einhverra ráða. „Eftir endilangri strandlengjunni meðfram bæjarstæðinu 

við Vík í Mýrdal var steinum raðað upp svo myndaði garð og sáð í hann melgresi, þar 

safnaðist sandur saman. Með árunum hóf þar síðan að vaxa melur, sem mikið gagn gerði,“ 

segir Þorgrímur Jónsson fyrrum íbúi í Vík.55 Voru þetta meðal fyrstu skrefa í átt að bættum 

jarðvegsgæðum á Íslandi en á síðustu áratugum hafa tækniframfarir og meðvitund 

Íslendinga með fræðslu og nýjum lögum átt stóran þátt í framförum á sviði landgræðslu og 

gróðurverndar. Almenningur var virkjaður sem og bændur með verkefninu Bændur græða 

land sem hófst árið 1990, túnum þeirra og landinu öllu í hag.56  

Á þessari öld hefur verið lögð áhersla á endurheimt vistkerfa, nýtingu gróður- og 

jarðvegsauðlinda á sjálfbæran hátt og verndun líffræðilegs fjölbreytileika lands.57 Þó er enn 

langt í land ef ná á sambærilegum aðstæðum og þeim sem voru hér áður en mannskepnan 

nam hér land. Áætlað er að það taki eitt til tvö þúsund ár að græða helming þess lands sem 

                                                
53 Friðrik G. Olgeirsson, Sáðmenn sandanna. Saga landgræðslu á íslandi 1907–2007, Reykjavík: 
Landgræðsla ríkisins, 2007, bls 37. 
54 Guðjón Friðriksson, Ég elska þig stormur. Ævisaga Hannesar Hafstein, Reykjavík: Mál og menning, 2005, 
bls. 301. 
55 Viðtal 2 (15. oktober 2018) , viðtal höfundar við Þorgrím Jónsson. 
56 „Bændur græða landið,“ Landgræðsla ríkisins, sótt 20. oktober 2018 af https://www.land.is/grodurvernd-
vistheimt/baendur-graeda-landid/. 
57 „Bændur græða landið.“  
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orðið hefur fyrir eyðingu frá landnámi. 58  Þessi staðreynd blasir við þrátt fyrir það 

gríðarlega mikilvæga verk sem unnið hefur verið í landgræðslustarfi í gegnum árin. Besti 

kosturinn virðist vera að aðstoða náttúruna við að græða sín sár sjálf með hjálp sjálfbjarga 

landnámsplantna eins og melgresi.59 

4.3.  Melgresi og aðrar landgræðslujurtir 
Við upphaf gróðurframvindu á melum er að finna geldingahnapp, lambagras, skeggsand, 

músareyra og túnsúru og mynda þessar plöntur hægt og rólega mosaþembu og móa. Ef 

melgresi er að finna á melum verður það fljótlega ríkjandi. Þetta tímabil í þróun 

gróðurþekju kallast melgresisstig og á það til að vara í nokkra áratugi. Það hægir á 

flutningi sands og má segja að melgresi sé töfrajurt í því ljósi.60 Það myndar nægilegan 

jarðveg til þess að aðrar plöntur nái að festa rætur. Því virðist melgresi afar mikilvæg 

planta til að græða land án mannlegra inngripa, eða á sjálfbæran hátt.61 Melgresið er því 

aðeins áfangi á leið til samfellds gróðurs.62 Landgræsla ríkisins að Gunnarsholti sér landinu 

fyrir fræjum melgresis sem og fræjum annarra uppgræðsluplantna sem eru beringspuntur, 

vallarsveifgras, túnvingull og rýgresi. 

Landgræðslan hefur sáð melfræi í um 7000 hektara lands. Mjög ólíklegt er að plantan 

hafi komist á legg á öllu þessu svæði enda er fok einkennandi á búsvæðum mels.  Grasið 

hefur því mjög líklega safnast saman í þyrpingar og svæðið því minnkað umtalsvert. Hér er 

ekki taldar með þær melgresisplöntur sem vaxa villtar, en þær þekja einnig einhvern hluta 

landsins. Því er í raun ófært að staðfesta umfang á dreifingu melgresis á Íslandi.63 

Önnur planta sem nýtt hefur verið til landgræðslu og landsmenn kannast vel við er 

lúpínan, sem stal senunni af öðrum landgræðslujurtum um miðbik síðustu aldar. Fyrrum 

landgræðslustjóri flutti hana til landsins árið 1945 og hófst þá gullaldarskeið 

lúpínuættarinnar sem ríkir enn í dag og er hvergi nærri á enda þrátt fyrir að dreifingu 

hennar sé hætt. 64 Lúpínan er ágeng innflutt tegund. Hún er öflug landgræðslujurt þar sem 

hún styrkir og bætir rýran jarðveg en samt sem áður er hún meira til skaða. 65 Hún leggur 

                                                
58 Andrés Arnalds, „Lúpínan og landgræðslan,“ í Græðum Ísland, 21. kafli, bls. 194–196, Reykjavík: 
Landgræðsla ríkisins, 1988, bls. 193. 
59 Andrés Arnalds, „Lúpínan og landgræðslan,“ bls. 193. 
60 Viðtal 4 (27. nóvember 2018), viðtal höfundar við Ólaf Arnalds. 
61 Snorri Baldursson, Lífríki Íslands. Vistkerfi lands og sjávar, Reykjavík: Opna og Forlagið, 2014, bls. 272. 
62 Viðtal 4 (27. nóvember 2018), viðtal höfundar við Ólaf Arnalds. 
63 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
64 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
65 „Alaskalúpína,“ Náttúrufræðistofnun Íslands, sótt 2. nóvember 2018 af https://www.ni.is/grodur/agengar-
plontur/alaskalupina. 
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undir sig gríðarstór svæði sem fara stækkandi og aðrar tegundir eiga erfitt með að komast 

að. Á veturna hylur hún landið ekki nægilega vel og virkar því illa. 66 „Í upphafi skyldi 

endinn skoða“ segir Ólafur Arnalds prófessor við Landbúnaðarháskólann og á þar við að 

áhrif lúpínunnar á íslenskt gróðurfar hafi ekki verið nægilega vel könnuð áður en byrjað 

var að nota hana til landgræðslu í stórum stíl.67 Þrátt fyrir að neikvæðni í garð lúpínunnar 

hér á landi sé ríkjandi eigum við henni nokkuð að þakka. Hún hefur orðið til þess það 

samtal hefur sprottið upp meðal almennings um gróður- og umhverfisvernd sem er ein af 

forsendum þess að Íslendingar séu meðvitaðir um eigið land. 

5.   Fleiri kostir melgresis 

Síðustu áratugi hefur nýting melgresis aðallega verið bundin við landgræðslu og 

fjölbreyttari not fyrri alda fallið í gleymskunnar dá. Á allra síðustu árum hafa hins vegar 

farið fram rannsóknir á eiginleikum melgresis sem leitt hafa í ljós ýmis tækifæri sem 

tengjast úrræðum í loftslagsmálum og fæðuöryggi. Í þessum kafla verður fjallað um þessa 

þætti. 

5.1.  Kolefnisbinding melgresis 
Gróður- og jarðvegseyðing stuðla að stórvægilegum losunum lofttegunda og hátt í 30 

prósent af þeim valda loftlagsbreytingum.68 Melgresi bindur mikið magn kolefnis í jörðu, 

meira en áður var haldið eða um 1,28 tonn á ári á hvern hektara.69 Við athuganir Guðrúnar 

Stefánsdóttur á 30 ára gömlum sandhól komu í ljós lifandi rætur melgresis á 4 metra dýpi. 

Viðmið til mælinga á kolefnisbindingu grastegunda nær ekki neðar en 30 sm. Eins og 

Guðrún sjálf segir: „þýðir það lítið því þá ertu bara að kolefnismæla sandinn sem kom í 

fyrra.“ 70  Sýni voru tekin með nokkurra sentímetra millibili sem sýndu fram á þessa 

gríðalegu bindingu melgresis á kolefni. Til samanburðar bindur birkiskógur um 1–1,3 tonn 

af kolefni á hvern hektara á ári, lerkiskógur 2,6–3 tonn og stikagrenisskógur 3–3,5 tonn á 

hvern hektara á ári eins og sjá má á mynd 10.71  

                                                
66 Viðtal 4 (27. nóvember 2018), viðtal höfundar við Ólaf Arnalds. 
67 Viðtal 4 (27. nóvember 2018), viðtal höfundar við Ólaf Arnalds. 
68 Sýningartexti Sagnagarður, saga gróður- og jarðvegseyðingar á Íslandi. 
69 Guðrún Hulda Pálsdóttir, „Melgresi bindur meira kolefni í jörð en ætlað var,“ Bændablaðið, (28. Júní 
2017): bls. 30, sótt 20. oktober 2018 af http://www.bbl.is/files/pdf/bbl.-12.tbl.2017-web.pdf. 
70 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
71 Þórey Dalrós Þórðardóttir, „Kolefnisbinding í gróðri og jarðvegi á Íslandi. Möguleg leið til að draga úr 
CO2 í andrímslofti,“ mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2004, bls. 58. 



 

 17 

 
Mynd 10: binding kolefnis á hvern hektara á ári, melgresi til samanburðar við þrjár trjátegundir. 

Sáð hefur verið melfræi í um 7000 hektara hér á landi eins og fram hefur komið. Það í raun 

ótrúlega lítill hluti af sandauðnum landsins sem þekja um 2,2 milljónir hektara en þessar 

auðnir eru kjörið búsvæði fyrir plöntu eins og melgresi.72 Í prósentum talið hefur  melfræi 

verið sáð í 0,32% af sandauðnum landsins. 

Í íslenska eldfjallajarðveginum, þar sem melgresið vex, leynast stórkostleg verðmæti. 

Hann bindur meira kolefni niður en annar þurrlendisjarðvegur.73 Hafa rannsóknir sýnt að 

möguleikar vistkerfa Íslands til að binda kolefni eru miklir, enn meiri en áður var haldið.74 

Því er verk að vinna við að græða örfoka land og gróðursnauð svæði og auka þar með 

kolefnisbindingu sem mótvægisaðgerð við hlýnun jarðar vegna loftslagsbreytinga. Starf 

Landgræðslunnar er afskaplega mikilvægt og halda verður áfram á sömu braut og jafnvel 

gefa vel í. Þó að skóglendi bindi meira magn kolefnis þurfum við fyrst að bæta jarðveginn 

á sandauðnum landsins. Tré festir ekki rætur sínar á svörtum sandi, en þar getur melgresið 

komið að miklu gagni – það sáir sér í svartan sandinn og byrjar að byggja upp lífríki, fyrst 

um sinn fyrir sig, þar til jarðvegur er orðinn nógu næringarríkur fyrir aðrar tegundir til 

setjast þar að.75 Segja má að melgresið sé afar mikilvæg brú milli næringaríks jarðvegs sem 

gleypir kolefni og svarta sandsins sem fýkur allt um kring og andar kolefni út í umhverfið. 

                                                
72 Guðrún Hulda Pálsdóttir, „Melgresi bindur meira kolefni í jörð en ætlað var,“ bls. 30.; Viðtal 5 (3. 
desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
73 Þórey Dalrós Þórðardóttir, „Kolefnisbinding í gróðri og jarðvegi á Íslandi. Möguleg leið til að draga úr 
CO2 í andrímslofti,“ bls. 56. 
74 Þórey Dalrós Þórðardóttir, „Kolefnisbinding í gróðri og jarðvegi á Íslandi. Möguleg leið til að draga úr 
CO2 í andrímslofti,“ bls. 58. 
75 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
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Land sem engan gróður hefur er stór mengunarvaldur því ekkert er til staðar til þess að 

binda skaðlegar loftegundir niður. 76 

5.2.  Melhveiti 
Líffræðingurinn Kesara Margrét Anamthawat - Jónsson hefur verið við störf á 

rannsóknarstofu í Öskju við Háskóla Íslands í þó nokkur ár og unnið að gerð nýrrar 

tegundar; Tritico leymus eða melhveitis. Aðalmarkmiðið með verkefninu er að ná 

lífvænlegu afbrigði sem fjölgar korninu til muna. Enn sem komið er hefur ekki tekist að ná 

góðri uppskeru sökum fárra og kaldra sumarmánaða. Um leið og blóm tekur að myndast 

skellur veturinn á og fræmyndun verður léleg. Tilraunin hefur aðeins tekist á 

rannsóknarstofu Kesöru og þá í mjög litlu magni. Kesara hefur prófað að blanda saman 

melmjöli og hveiti til að komast aðeins nær því sem fengist er við. Niðurstöður sýndu að 

hveitið lyftir sér ekki eins og venjulegt hveiti sökum suttrar keðju glúteinprótíns í 

melmjölinu. Ef til vill má líta á það sem jákvæða útkomu þar sem brauðuppskriftir 

Íslendinga krefjast ekki mikillar lyftingar; flatkökur, laufabrauð og lummur eru allt flatt og 

lítt hefað brauðmeti. Melhveiti er gulara á litinn, áferðin er talin betri og bragðinu er líkt 

við hnetur. „Forsendur þessa verkefnis eru ekki að neinu leyti í útflutningsskyni enda varla 

möguleiki á samkeppni, heldur frekar til að ýta undir sjálfbærni hér á landi og efla 

fjölbreytileika korns til brauðgerðar og baksturs,“ segir Kesara.77  Guðrún Stefánsdóttir 

segir um verkefni Kesöru. „Ég var svoldið skotin í þeirri hugmynd að ná meira af korni á 

plöntuna, að setja hveitigen inn, hvað það gæti gert fyrir hungraðan heim.“78 Vert er að 

benda á að melgresi er fjölær tegund sem þýðir að plantan blómgast ár eftir ár, en flestar 

aðrar korntegundir heimsins eða 85% þeirra eru einærar, lifa þar af leiðandi aðeins í eitt ár. 

Þær eiga það til að gera jarðveg næringasnauðan, illa bundinn og þar af leiðandi fýkur hann 

í burtu. Kostir þess að nýta fjölæra tegund í fæðuöflun fyrir jarðarbúa eru þeir að 

næringarefni eru betri í jarðvegi þar sem plantan lifir í samlífi við aðrar tegundir sem halda 

streymi næringarefnanna sem bestu. Það gerir að verkum að áburðargjöf er ekki jafn brýn. 

Jarðvegurinn er vel bundinn með rótarkerfi allra tegundanna.79 

                                                
76 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
77 Viðtal 3 (15. nóvember 2018), viðtal höfundar við Kesöru Margréti Anamthawat-Jónsson. 
78 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
79 Kesara Margrét Anamthawat-Jónsson, Sigríður Klara Böðvarsdóttir, „Erfðaauðlind melgresis – verður 
ræktað fjölært korn á Íslandi í framtíðinni?“ Freyr, 95. árgangur 7. tölublað (1999): bls. 21, sótt 4. desember 
2018 af http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000549462.  
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5.3.  Kynbætur á hveiti 
Melgresi var meðal fyrstu þriggja landnema í Surtsey eins og kom fram í fyrsta kafla. 

Hinar tvær tegundirnar voru fjöruarfi og túnvingull. Þessar jurtir bera allar með sér þá 

hæfni að spíra þrátt fyrir að hafa velgst um í sjó í einhvern tíma. Þær flæða upp á sandinn 

og festa sig með spírun. Kallast þetta að nema land með sjó. Aðrar tegundir koma miklu 

seinna og þá til dæmis með fuglum eða okkur manninum. 80 

Eiginleiki eins og þessi, sem og aðrir eiginleikar, sem melgresið býr yfir þykja 

eftirsóknarverðir til kynbóta á hveiti. Aðferðum sem beitt er til að auka lífeðlisfræðilegan 

styrkleika og gefa hveitiplöntunni meira þol er víxlun á hveitiplöntu við melgresi og svo 

bakvíxlun nokkru sinnum með melgresi. Þá hefur ákveðinn litningabútur verið fluttur í efra 

erfðamengið á hveitinu og fær það því ný gen sem gerir hveiti að harðgerðari tegund. 

Frekari ávinningur sem þessari víxlun fylgja er ýmislegt þol gegn sjúkdómum, salt- og 

þurrkþol sem allt er að finna í melgresi og gerir það því að afar sterkri tegund.81 Hafa skal í 

huga að hér er ekki um erfðabreytingu að ræða heldur kynbætur. Munurinn á þessu tvennu 

er að við erfðabreytingu er farið yfir þau mörk sem náttúran setur.82  

6.   Umræða og niðurstöður 

Hér að framan hefur verið varpað ljósi á ýmsa þætti í tengslum við melgresi og 

nýtingarmöguleika þess í fortíð og samtíð. Í því sambandi hefur meðal annars verið greint 

frá helsu rannsóknum sem gerðar hafa verið á undanförnum árum á notagildi plöntunnar. 

Mikilvægt er að sú þekking sem aflað hefur verið nýtist til hagsbóta fyrir land og þjóð en 

dagi ekki uppi innan fræðasamfélagsins. Þekkingin þarf einnig  að vera í almannaþágu og -

eign (e. open source) en ekki háð einkaleyfum. 

6.1.  Melgresi og mataröryggi 
Ef horft er til framtíðar þjóðar sem býr úti í ballarhafi er ljóst að fæðuöryggi okkar 

Íslendinga gæti auðveldlega verið ógnað með breyttum aðstæðum á Jörðinni. Vera kann að 

í framtíðinni verði að leggja enn frekari áherslu á að Íslendingar framfleyti sér af eigin 

landi en reiði sig ekki sífellt á innflutning sem meðal annars eykur vistspor. Tilraunir 

                                                
80 Sturla Friðriksson, „Melgresi í Surtsey,“ bls. 157–158. 
81 Viðtal 3 (15. nóvember 2018), viðtal höfundar við Kesöru Margréti Anamthawat-Jónsson. 
82 „Erfðabreytta matvæli.“ Matvælastofnun. Sótt 22. nóvember 2018 af 
http://www.mast.is/matvaelastofnun/utgafa/prufa2/.  
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Kesöru Margrétar Anamthawat-Jónsson með ræktun melgresis til manneldis og kynbóta á 

hveiti eru afar áhugaverðar í þessu samhengi og ekki síst í því ljósi að um fjölæra tegund er 

að ræða. Tilraunir Kesöru gætu einnig verið mikilsvert innlegg í aukinn áhuga á 

matarmenningu, sjálfbærni og þjóðlegum hefðum. Hvernig væri til að mynda að 

endurvekja gamla siði og bjóða upp á melgraut eða munngát á þorrablótum eða við önnur 

tækifæri? Brauð bakað úr melhveiti með hnetukeim (sbr. bls. 18) hljómar líka afar vel og 

er áhugavert innlegg í matargerð framtíðarinnar. Það gæti því vel verið raunhæfur 

möguleiki að breyta landi með svörtum sandi sem ekkert gefur af sér í spennandi 

matarkistu. 

Hafa þarf í huga að við fræ- og mjölframleiðslu verða til afgangsafurðir sem 

mögulega mætti nýta í hliðarframleiðslu. Hér er um að ræða strá og blöð. Kanna þyrfti 

styrkleika trefja í þessum hlutum plöntunnar og hvort nýta mætti þær með einhverjum 

hætti. Einnig mætti hugsa sér að kanna samsetningu þeirra efna í plöntunni sem eru 

vatnsfráhrindandi með það í huga að finna þau náttúrulegu efni sem þar eru og gætu leyst 

af hólmi skaðleg vatnsfráhrindandi efni sem víða er notað nú á tímum.  

6.2.  Tvöfaldur ávinningur melgresis í landgræðslu 
Eins og fram hefur komið er notagildi melgresis í landgræðslu ekki eingöngu bundið við að 

græða land og hefta sandfok. Rannsóknir Guðrúnar Stefánsdóttir, sem fjallað hefur verið 

um hér að framan, hafa leitt í ljós að melgresi bindur mun meira kolefni en áður var talið.83 

Það hlýtur að teljast afar mikilvægt í ljósi skuldbindinga Íslands í loftslagsmálum. Á 

Íslandi eru í raun kjöraðstæður fyrir melgresi til að vaxa og dafna þar sem þúsundir hektara 

af svörtum sandi og eldfjallajarðvegi þekja landið. Melgresi þrífst sérlega vel í þannig 

jarðvegi. Svartur sandur og ógróið land andar frá sér kolefni. Þessu mætti snúa við með 

sáningu melfræs og slá þannig tvær flugur í einu höggi – græða land og binda kolefni og 

þar með draga úr magni gróðurhúsaloftegunda. 

  

                                                
83 Viðtal 5 (3. desember 2018), viðtal höfundar við Guðrúnu Stefánsdóttur. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð um íslenska melgresið hefur verið sagt frá eiginleikum og uppbyggingu 

jurtarinnar og nýtingu hennar í gegnum aldirnar bæði til manneldis og annarra nota. Þau 

not sem höfð voru af grasinu til matar og annars á öldum áður eru við það að falla í 

gleymskunnar dá. Hér er hvatt til þess að endurvekja þennan áhugaverða þátt í 

menningararfi þjóðarinnar.  

Heimildir eru um notkun melgresis til að hefta sandfok frá miðri 18. öld og það hefur 

verið notað til landgræðslu í áratugi. Á undanförnum árum hafa verið gerðar áhugaverðar 

rannsóknir á hæfni melgresis til kolefnisbindingar og gerir það grasið ennþá áhugaverðari 

kost fyrir landgræðslu á komandi árum. Melgresi hefur aðeins verið sáð í brota brot af 

sandauðnum landsins. Spyrja má hvers vegna ekki hafi verið gert stórátak í að sá melgresi í 

á þessi svæði til að sporna gegn landeyðingu og í kjölfarið undirbúa jarðveg undir vöxt 

annars gróðurs.  

Frekari þróun melkorns til fæðu færir okkur spennandi nýjungar, ýtir undir sjálfbærni 

lands og þjóðar og gæti aukið fæðuöryggi okkar. Að auki gæti melgresi hjálpað 

hungruðum heimi, með styrkingu hveitiplöntunnar í gegnum kynbætur. 

Það sem fram hefur komið í þeim rannsóknum sem vísað hefur verið til í ritgerðinni 

gefur fullt tilefni til þess að beina enn frekari sjónum að notkunarmöguleikum melgresis í 

ýmsu tilliti. Efling rannsókna og þekkingar á eiginleikum melgresis og efnissamsetningu 

sem og dreifing þekkingar, eins og Björn Halldórsson í Sauðlauksdal gerði (sbr. bls. 14), er 

næsta skref sem þarf að taka. 

Á tímum hlýnandi lotfslags er gróður í sókn. Íslenskt melgresi vex nú aðeins á litlum 

hluta landsins en ætti að vera á margfalt stærra svæði. Hvort í framtíðinni megi sjá 

manngerða ræktaða melakra í stórum breiðum er ómögulegt að spá fyrir um. Hitt er ljóst að 

það er líka ákjósanlegt að melgresið að fái að vaxa og dafna óáreitt í íslenskri náttúru. Að 

mannskepnan aðhafist ekkert og það fái að sveiflast tignarlega í vindinum úti um mela og 

móa eins og það hefur gert um aldir. 
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